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DOMSLUT 

 

1. Tingsrätten ogillar käromålet. 

 

2. Prosolvia AB:s konkursbo ska ersätta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB dess 

rättegångskostnader med 48 784 863 kr, varav 38 400 000 kr avser ombudsarvode, 

jämte ränta enligt lag.  
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3. Prosolvia AB:s konkursbo ska ersätta Nils Brehmer dennes rättegångskostnader 

med 860 777 kr, jämte ränta enligt lag 

 
__________ 
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1 BAKGRUND OCH PERSONGALLERI  

 

1.1 Bakgrund 

 

Detta mål handlar om revisionen av vissa bolag inom Prosolviakoncernen räkenskaps-

året 1997, särskilt huruvida det varit förenligt med god revisionssed att inte anmärka 

mot redovisningen av 15 affärshändelser rörande försäljning av s.k. Competence Cen-

ters och om denna påstådda underlåtenhet har lett till att Prosolvia försattes i konkurs 

den 28 december 1998. 

 

1.1.1 Prosolvias tidiga utveckling 

 

Grunden för Prosolviakoncernen lades i Göteborg 1988, när teknikkonsultbolaget Pro-

solvia Konsult AB bildades av civilingenjörerna Dan Lejerskär och Morgan Herou, 

som hade lärt känna varandra under studier på Chalmers i början av 1980-talet. Bola-

get upplevde stark tillväxt och fick uppdrag från flera stora svenska industriföretag. 

Med tiden kom inriktningen på verksamheten att förändras. Prosolvia Konsult AB kom 

att byta firma till först Prosolvia Utbildning AB och sedan Prosolvia AB. Vid sidan av 

konsultverksamheten påbörjades försäljning av programvara. Bolaget blev under 1990-

talets början återförsäljare av programvara från bl.a. Tecnomatix Technologies Ltd. 

(Tecnomatix) och MultiGen, Inc. (Multigen) Sedermera påbörjades utveckling av egen 

mjukvara i dotterbolagen Clarus och Systems. 

 

1.1.2 Verksamheten i de olika koncernbolagen 

 

Clarus var verksamt inom utveckling av programvaror och system inom interaktiv vi-

suell simulering, Virtual Reality-teknik (VR-teknik), och tog bland annat fram pro-

gramvarufamiljerna EON och Oxygen. Systems utvecklade programvara för tillverk-
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ningssimulering och logistik, däribland programvarufamiljen PS-Engine. De båda 

grundarna hade olika intresse- och kompetensområden, så att Dan Lejerskär lade ner 

sina huvudsakliga insatser i Clarus, medan Morgan Herou främst arbetade inom Sy-

stems.  

 

Konsultverksamheten bedrevs i PRT. Sedermera bildades Interactive, som utvecklade 

VR-baserade applikationer med Clarus programvaror som bas. Prosolviakoncernen 

hade en global strategi och 1995 började koncernen etablera dotterbolag utomlands, 

varav särskilt kan nämnas det amerikanska bolaget Prosolvia, Inc. Moderbolaget Pro-

solvia bistod koncernbolagen med företagsledningstjänster. 

 

1.1.3 Prosolvias revisorer 

 

Prosolvias räkenskaper hade fram till år 1995 reviderats av en lokal revisionsbyrå i 

Göteborg. När Prosolvia växte internationellt uppkom behovet av samarbete med ett 

internationellt etablerat revisionsföretag. Öhrlings Coopers & Lybrand AB, sedermera 

firmaändrat till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, valdes till revisorer i Prosolvia 

vid extra bolagsstämma den 20 juni 1995. Till huvudansvarig revisor utsågs auktorise-

rade revisorn Nils Brehmer, som var delägare i Öhrlings och en drivande kraft vid by-

råns Göteborgskontor. Öhrlings valdes sedermera till revisorer i Clarus, den 15 maj 

1996 och i Systems, den 19 mars 1997. Nils Brehmer var huvudansvarig revisor även 

beträffande dessa dotterbolag.  

 

För revisionen av Prosolvias räkenskaper år 1997 satte Öhrlings ihop ett revisionsteam. 

Nils Brehmer var klientansvarig och huvudansvarig, påtecknande revisor. Auktorisera-

de revisorn Magnus Götenfelt utsågs till revisionsansvarig beträffande koncernen och 

dotterbolaget Clarus och Philippa Holländer ansvarade för revisionen av Systems. Till 

sin hjälp hade dessa revisorer revisorsassistenter och sakkunniga inom skattefrågor. 

Till revisionsteamet knöts även en s.k. ”second partner” – en erfaren delägare som den 

ansvarige revisorn skulle kunna diskutera och stämma av frågor med. Auktoriserade 
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revisorn Bror Frid agerade second partner fram till slutet av 1997, då denna syssla 

övertogs av auktoriserade revisorn Lennart Bertheden. 

 

1.1.4 Prosolvia börsintroduceras 

 

I syfte att få tillgång till kapital för att finansiera utlandssatsningen och satsningen på 

utveckling av programvara, beslöt Prosolvias styrelse under 1996 att påbörja en pro-

cess för att få till stånd en börsintroduktion av Prosolvias aktie. Investmentbanken 

Carnegie fick uppdraget att biträda bolaget under denna process. Carnegie tog hjälp av 

advokatbyrån Gernandt & Danielsson för genomförandet av en legal granskning av 

Prosolvia och av Öhrlings för granskningen av Prosolvias ekonomiska funktioner och 

rutiner. 

 

Prosolvias ledning och ekonomifunktion förstärktes inför börsintroduktionen. Claes 

Hammar, tidigare VD och koncernchef i det börsnoterade Hasselfors, Gunnar Larsson, 

tidigare vice VD inom Volkswagen Fordonsutveckling, och Åke Plyhm, VD och del-

ägare i det börsnoterade IT-företaget Enator tog under 1995 plats som externa ledamö-

ter i Prosolvias styrelse, där Claes Hammar utsågs till ordförande. I november 1996 

anställdes Magnus Svernlöv som ekonomichef. Han förstärkte bolagets ekonomifunk-

tion genom flera nyanställningar. 

 

Stockholms Fondbörs gav Ernst&Young i Göteborg uppdraget att genomföra en 

granskning av Prosolvias börsmässighet. Till börsrevisorer utsågs auktoriserade reviso-

rerna Ulf Gometz och Björn Grundvall. Börsrevisorerna uttryckte inledningsvis vissa 

tveksamheter rörande Prosolvias börsmässighet, varför börsintroduktionen inte kunde 

genomföras vid den tidpunkt som ursprungligen planerats. Prosolvia vidtog emellertid 

åtgärder för att komma till rätta med anmärkningarna, varefter börsrevisorerna slutli-

gen kom att tillstyrka en börsintroduktion. 
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Prosolvias aktie introducerades den 18 juni 1997 på Stockholms fondbörs O-lista. In-

troduktionskursen var 115 kronor per aktie. En nyemission om 1,5 miljoner aktier 

genomfördes och Dan Lejerskär och Morgan Herou sålde vardera 750 000 aktier. Yt-

terligare 150 000 aktier såldes av Clarus förre VD, Stefan Hallin. Dan Lejerskär och 

Morgan Herou kvarstod efter börsintroduktionen som Prosolvias huvudägare, med en 

gemensam ägarandel om 70 procent. Till följd av ett placeringsavtal mellan huvud-

ägarna och Carnegie kunde huvudägarna inte utan Carnegies medgivande avyttra några 

aktier under tiden mellan börsintroduktionen och den 30 juni 1998. 

 

Prosolvias aktie blev framgångsrik på börsen och börsvärdet vid årsskiftet 1997/98 

uppgick till ca 4 miljarder kr. I mars 1998 uppnåddes rekordnoteringen om ca 4,7 mil-

jarder kr.  

 

1.1.5 Competence Centers; Virtual Reality Centers och Centers of Excellence 

 

Det första VR-centret etablerades 1995. Tanken bakom dessa center var att de skulle 

utgöra en försäljningskanal för Prosolvias programvara, samtidigt som de skulle leda 

till utveckling av programmen. VR-centren skulle fungera som utställningslokaler och 

utbilda människor i programmen samt kunna erbjuda kundanpassade projekt på den 

lokala marknaden varigenom även nya applikationer skulle kunna utvecklas. Målet var 

att skapa en industristandard för den typen av mjukvara Prosolvia tillverkade. VR-

centren använde Clarus programvaror, bl.a. EON och Oxygen. 

 

Centren byggdes upp i samarbete med en lokal samarbetspartner (lokal part) med goda 

kontakter inom forskning och industri i centrets närområde. De första centren var 

svenska, men eftersom Clarus strategi var internationell, etablerades med start 1996 

center runt om i världen. De flesta center etablerades genom ingående av s.k. VRC-

avtal och/eller JV-avtal. Exempel på utformningen av dessa avtal återfinns i bilaga 1 

och 2. 
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Inom Systems kom under 1997 en motsvarighet till VRC att utvecklas, CoE, där bl.a. 

programmet PS-Engine skulle användas. Dessa center etablerades främst i Sverige. 

 

1.1.6 IVS 

 

De först bildade VR-centren ägdes helt av de lokala intressenterna. Prosolvia bedömde 

dock att det var önskvärt att uppnå ett ägarintresse i de center som skulle etableras 

framöver. I samband med börsintroduktionen beslöts att delägandet och administratio-

nen av VR-center skulle läggas i ett särskilt bolag och IVS bildades för detta ändamål i 

april 1997. Clarus mål var att etablera 15 VRC under 1997 och IVS behövde kapital 

för denna investering. Statliga Industrifonden trädde därför in som delägare i IVS. Pro-

solvia och Industrifonden skulle äga 49,5 procent vardera i IVS, medan resterande 

ägarandel skulle tillfalla en förening, Ideella Föreningen Virtual Reality Association 

(VRA), vars medlemmar skulle bestå av lokala parter och de bolag som drev VR-

centers runt om i världen. 

 

IVS var inte aktivt när det gällde etableringen av CoE, utan dessa center skulle ägas av 

den lokala parten och Systems genom andelar i det bolag som i sin tur skulle äga cen-

terutrustningen. 

 

1.1.7 De kritiska artiklarna 

 

Den 3 april 1998, samma dag som Prosolvias årsredovisning för räkenskapsåret 1997 

offentliggjordes, publicerade Dagens Industri en artikel som riktade kritik mot bl.a. 

Prosolvias bokslut. Den följdes av ytterligare artiklar, både i Dagens Industri och i 

andra medier, innehållande allvarlig kritik mot bl.a. Prosolvia och dess ledning. Upp-

märksamheten kring dessa artiklar blev stor. 
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1.1.8 Den tidigarelagda ettårsuppföljningen 

 

Stockholms Fondbörs beslöt att tidigarelägga sin ettårsuppföljning beträffande Prosol-

via och gav auktoriserade revisorerna Ulf Gometz, Björn Grundvall och Staffan Lan-

dén uppdraget att utföra denna. I avvaktan på resultatet av denna undersökning flytta-

des Prosolvia från O-listan till observationslistan. I rapporten från ettårsuppföljningen 

riktades kritik mot Prosolvia. 

 

Börschefen Bengt Rydén lämnade i september 1998 in en anmälan till börsens disci-

plinnämnd för att pröva om Prosolvia brutit mot noteringsavtalet. Efter att ha prövat 

anmälan ålade disciplinnämnden Prosolvia ett vite om fyra årsavgifter. 

 

1.1.9 Vägen mot konkursen 

 

Prosolvia och dess ledning hade fått mycket kritisk uppmärksamhet, bolagets börsvär-

de hade fallit från de tidigare rekordnoteringarna och Prosolvia hade dessutom en an-

strängd likviditet. Bolaget valde i maj 1998 att vidta en omfattande omorganisation, 

där en ny ledning utsågs. Johan Ekener blev ny VD för Prosolvia och förre ekonomi-

chefen Magnus Svernlöv blev vice VD. Dan Lejerskär och Morgan Herou lämnade den 

operativa ledningen av Prosolvia. 

 

Läget för bolaget försämrades alltmer och en nyemission planerades till i december 

1998. Industrifonden meddelade att den kunde stödja Prosolvia finansiellt och delta i 

en nyemission om fonden fick vissa villkor uppfyllda, bl.a. en köpoption på huvudde-

len av bolagets aktier. I september 1998 träffade Industrifonden ett avtal med Dan Le-

jerskär, Morgan Herou och Claes Hammar, varigenom fonden fick en sådan option. 

Industrifonden utnyttjade optionen och blev därigenom ny huvudägare i Prosolvia.  

 

Planer togs fram för att rekonstruera Prosolvia och förhandlingar fördes om försäljning 

av delar av verksamheten för att rädda bolaget. Någon försäljning kom dock inte till 
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stånd och läget för bolaget blev alltmer kritiskt. Industrifonden beslöt att inte tillskjuta 

ytterligare kapital till Prosolvia och inte heller delta i den planerade nyemissionen. 

Styrelsen drog tillbaka förslaget om nyemission. 

 

Prosolvia ingav en egen konkursansökan den 28 december 1998. 

 

1.2 Persongalleri 

 

Nedanstående personer har antingen hörts i målet, eller förekommit vid återkommande 

tillfällen i parternas sakframställningar. Uppgifterna avser situationen räkenskapsåret 

1997 om inte annat anges. 

 

1.2.1 Prosolviakoncernen 

 

Dan Lejerskär var grundare av Prosolviakoncernen tillsammans med Morgan Herou 

och storägare i Prosolvia. Han hade ett flertal uppdrag inom koncernen och var bl.a. 

koncernchef för Prosolviakoncernen och verkställande direktör i Prosolvia samt styrel-

seledamot i bl.a. Prosolvia, Clarus, Systems och IVS. 

 

Morgan Herou var grundare av Prosolviakoncernen tillsammans med Dan Lejerskär 

och storägare i Prosolvia. Han hade ett flertal uppdrag inom koncernen och var bl.a. 

ställföreträdande koncernchef för Prosolviakoncernen och vice verkställande direktör i 

Prosolvia samt verkställande direktör i Systems och styrelseledamot i bl.a. Prosolvia, 

Clarus, Systems och, fram till september 1997, i IVS. 

 

Claes Hammar var extern styrelseordförande i Prosolvia och Systems samt ledamot 

av IVS styrelse från september 1997.  

 

Gunnar Larsson och Åke Plyhm var externa styrelseledamöter i Prosolvia. 
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Roger Cederberg var verkställande direktör i IVS och styrelseledamot i detta bolag 

till september 1997. 

 

Martin Wengblad  var verkställande direktör och styrelseledamot i Clarus från hösten 

1997. 

 

Stefan Hallin var styrelseledamot i Prosolvia fram till den 21 april 1997 och var verk-

ställande direktör och styrelseledamot i Clarus fram till hösten 1997. 

 

Mats Johansson var verkställande direktör i Prosolvia, Inc. 

 

Magnus Svernlöv var Prosolviakoncernens ekonomi- och finansdirektör. Andra per-

soner inom Prosolvias ekonomifunktion var redovisningschefen Olof Palmlund, Cla-

rus redovisningsansvarige Christina Jahn samt Systems controller Christel Sjöholm. 

 

Martin Skarhall  var Prosolvias IT-chef. 

 

Birgitta Plyhm  var Prosolvias informationschef. Hon assisterades av Annika Spång-

berg. 

 

Bob Lee var Prosolvias bolagsjurist från hösten 1997. 

 

Patrik Eriksson  var Systems forskningschef och arbetade bl.a. med Systems samarbe-

te med Högskolan i Trollhättan-Uddevalla (HTU).  

 

Rasmus Hammar var verksam som affärsutvecklare inom Clarus och arbetade bl.a. 

med etableringen av VR-center. 

 

Jon Serrander var projektledare inom Systems och arbetade bl.a. med etableringen av 

CoE. Andra personer inom Systems verksamma inom etableringen av CoE var bl.a. Bo 
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Karnemo, Rasmus Bergström, Roland Wester, C-G Carlebom och konsulten Jan 

Olsson. 

 

Josefin Nilsson var anställd inom Prosolvia och hade bl.a. uppgiften att sköta Prosol-

vias leveransdokumentation och utleveranser till VR-center. 

 

1.2.2 Öhrlings  

 

Nils Brehmer var auktoriserad revisor och delägare i Öhrlings. Han var klientansvarig 

gentemot Prosolviakoncernen och huvudansvarig, påtecknande revisor i bl.a. Prosol-

via, Clarus och Systems. 

 

Magnus Götenfelt var auktoriserad revisor och internt ansvarig för den koncernge-

mensamma revisionen samt för revisionen av Clarus. 

 

Philippa Holländer var revisor (auktoriserad revisor 2003) och internt ansvarig för 

revisionen av Systems. 

 

Bror Frid  var auktoriserad revisor och delägare i Öhrlings. Han agerade avstämnings-

partner, ”second partner”, vad gäller Öhrlings uppdrag för Prosolvia fram till slutet av 

1997. 

 

Lennart Bertheden var auktoriserad revisor och delägare i Öhrlings. Han agerade 

”second partner” avseende Öhrlings Prosolviauppdrag från slutet av 1997. 

 

Thomas Bengtsson, Pierre Syldevik och Jonas Åkerlind biträdde revisionsteamet 

under revisionen av Prosolviakoncernen 
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1.2.3 Personer knutna till lokala parter 

 

Hans Clausen var ekonomiansvarig inom HTU. 

 

Uno Eriksson var verkställande direktör i Arvikabolaget IDC, lokal part vid etable-

ringen av CoE Arvika.  

 

Hans Gustafsson var involverad i IDC och var bolagets kontaktperson gentemot Sy-

stems. Han var även styrelseordförande i ADIMA, det bolag som skulle äga utrust-

ningen i CoE Arvika. 

 

Stig Högström var, genom sitt ägande i AB Ånsta, indirekt huvudägare i centerbolaget 

CoE Örebro AB. 

 

Göran Månsson var biträdande kommundirektör i Falköpings kommun och verkstäl-

lande direktör i bolaget Falköping till 1000 AB, lokal part vid etableringen av VRC 

Falköping. 

 

Svante Nyström var prefekt vid institutionen för teknik vid HTU. 

 

Johannes Pålsson var huvudägare i centerbolaget CoE Enköping AB. 

 

Sven-Bertil Ryman är auktoriserad revisor inom Ernst&Young och var 1997/98 revi-

sor för IDC. 

 

Pernilla Sampson var projektsekreterare vid HTU:s ekonomiavdelning.  
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1.2.4 Övriga 

 

Peter Björnram var chef för Ackordscentralen i Göteborg och utsågs 1998 till kon-

kursförvaltare för bolagen i Prosolviakoncernen. 

 

Gunnar Brundin  var 1997 anställd hos Carnegie och var en av dem som arbetade 

med Prosolvias börsintroduktion. 

 

Stéphane Chavanne är verksam inom Handelsbanken. Han var 1997 anställd hos 

Handelsbanken Finans och arbetade bl.a. med leasingfinansiering av utrustning till 

vissa VR-center. 

 

Gunnar Ek  var 1997/98 verksam inom Aktiespararnas bolagsbevakning. 

 

Göran Ivemark  var 1997/98 aktieanalytiker hos Enskilda Securities och tog i denna 

egenskap fram flera analyser av Prosolviaaktien. 

 

Lars-Erik Sjöberg är verksam inom Carnegie. År 1997 var han chef för den grupp 

inom banken som arbetade med börsnoteringar och kapitalanskaffningar och arbetade 

då med Prosolvias börsintroduktion. 

 

Lars Zetterberg är verksam hos Ackordscentralen i Göteborg. Han tog 2007 över 

uppdraget som konkursförvaltare för bolagen i Prosolviakoncernen.  

 

1.2.5 Sakkunniga  

 

Per Byrenius är civilekonom och har bl.a. arbetat som revisor och finansanalytiker. 

Han är numera partner i konsultföretaget Econ Pöyry. 
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Lennart Carlsson är pol.mag och civilekonom och har haft en mångårig karriär som 

ekonomijournalist och som verksam i finansbranschen. Han är bl.a. grundare av kapi-

talförvaltaren Case Asset Management. 

 

Ben Delaney har haft en lång karriär inom IT-branschen i Kalifornien och har bl.a. 

tagit fram ett antal rapporter om Virtual-Reality-marknadens utveckling.  

 

Lars Egenäs är auktoriserad revisor och delägare i Deloitte. Han har varit ledamot av 

FAR:s revisionskommitté under 12 år och är numera ledamot av FAR:s kvalitets-

nämnd för revision. 

 

Per Fridolin  är auktoriserad revisor och delägare i Grant Thornton. 

 

Ulf Gometz är auktoriserad revisor och har haft en mångårig karriär inom 

Ernst&Young, där han bl.a. haft posten som styrelseordförande. Han har varit adjunge-

rad professor i revisionsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, arbetat 

med statliga utredningar och haft flera förtroendeuppdrag, bl.a. som styrelseordförande 

i FAR, styrelseledamot i Redovisningsrådet samt som ledamot av Kommerskollegiets 

nämnd för revisorsfrågor. Han utsågs, tillsammans med auktoriserade revisorn Björn 

Grundvall, till börsrevisor inför Prosolvias börsintroduktion och utförde även en ett-

årsuppföljning av Prosolvia på Stockholms Fondbörs uppdrag. 

 

Peter Gustafsson är auktoriserad revisor, tidigare delägare vid Arthur Andersen i Gö-

teborg och numera delägare i Deloitte. På uppdrag av Prosolvias konkursförvaltare 

Peter Björnram ledde han Arthur Andersens utredning rörande intäktsredovisningen i 

Prosolvia. 

 

Lennart Huldén  är auktoriserad revisor och har haft en lång karriär inom 

Ernst&Young. Han har haft flera förtroendeuppdrag, bl.a. som ledamot av FAR:s re-
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dovisningskommitté, som FAR:s representant i Bokföringsnämnden samt som ledamot 

av Redovisningsrådet.  

 

Erik Nerep  är juris doktor och professor i svensk och internationell handelsrätt vid 

Handelshögskolan i Stockholm. 

 

Thomas Rynell är civilekonom och verksam vid KPMG där han i huvudsak ägnat sig 

åt företagsvärdering. Han har varit delägare och styrelseledamot i KPMG och även 

varit byråns representant i FAR.  

 

Stefan Sillén har en magisterexamen i företagsekonomi och är anställd vid KPMG 

Transaction Services där han arbetar med analyser inför förvärv eller försäljningar av 

bolag. 

 

Per Thorell är juris doktor och har varit professor i företagsrätt vid Uppsala universi-

tet. Han är numera verksam inom Ernst&Young och är knuten till Stockholm Center 

for Commercial Law. Han har varit kanslichef i Bokföringsnämnden, ledamot av Re-

dovisningsrådet, ledamot i Kommerskollegiums rådgivande nämnd samt ordinarie le-

damot i revisorsnämnden. Han har även varit sakkunnig i utredningen för utarbetandet 

av den nuvarande årsredovisningslagen. 

 

Anders Östberg är auktoriserad revisor med mångårig karriär inom Grant Thornton, 

där han varit verkställande direktör och styrelseledamot. Han har även varit ledamot av 

FAR:s disciplinnämnd.  

 

Lars Östman är ekonomie doktor och professor i företagsekonomi vid Handelshög-

skolan i Stockholm. Han har varit vice ordförande i Bokföringsnämnden samt ordfö-

rande i Redovisningsrådet. Han har även, i egenskap av sakkunnig inom området redo-

visning, deltagit i flera avgöranden i Stockholms Fondbörs disciplinnämnd. 

  



  Sid 34 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
2 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

2.1 Konkursboet 

 

Konkursboet har yrkat att tingsrätten ska förplikta Öhrlings och Nils Brehmer att soli-

dariskt till Konkursboet utge 1 428 500 000 kr jämte ränta på kapitalbeloppet enligt 6 § 

räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker. 

 

Yrkandet består av följande poster: 

 

1.      Förlusten av aktier/rörelse i Clarus 

a) 900 milj. kr (Konkursboets eget anspråk avseende förlusten av aktierna i 

Clarus, mål nr T 4807-01), alternativt 

 

b) 900 milj. kr (Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende förlusten av 

rörelsen i Clarus, mål nr T 3715-01). 

 

2.      Förlusten av aktier/rörelse i Systems 

a) 250 milj. kr (Konkursboets eget anspråk avseende förlusten av aktierna i Sy-

stems, mål nr T 4807-01), alternativt 

 

b) 250 milj. kr (Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende förlusten av 

rörelsen i Systems, mål nr T 3716-01). 

 

Med uttrycket alternativt menas att det står domstolen fritt att pröva yrkandena 1 a) 

och 1 b) respektive 2 a) och 2 b) i den ordning som anses lämpligt. Om domstolen väl-

jer att först pröva det ena yrkandet och därvid inte helt bifaller yrkandet vad avser ka-

pitalbelopp ska domstolen pröva det andra yrkandet intill ett kapitalbelopp om 900 

milj. kr respektive 250 milj. kr med avdrag för det kapitalbelopp som utdömts enligt 

det första yrkandet. 
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3.      Förlusten av aktier i PRT 

12,5 milj. kr (Konkursboets eget anspråk avseende värdet på aktierna i PRT (50 

milj. kr) med avdrag för köpeskillingen (37,5 milj. kr) som Konkursboet erhål-

lit vid försäljning av aktierna i PRT). 

 

4.      Bristen i Prosolvias konkurs 

196 milj. kr (Konkursboets eget anspråk avseende bristen i bolagets konkurs, 

mål nr T 4807-01). 

 

5.      Bristen i Clarus konkurs 

42 milj. kr (Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende bristen i Clarus 

konkurs, mål nr T 3715-01). 

 

6.      Bristen i Systems konkurs 

28 milj. kr (Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende bristen i Systems 

konkurs, mål nr T 3716-01). 

 

Konkursboet har vidare yrkat att tingsrätten förpliktar Öhrlings och Nils Brehmer att 

solidariskt till Konkursboet utge ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten med 

belopp som senare kommer att anges. 

 

2.2 Öhrlings 

 

Öhrlings och Nils Brehmer har bestritt Konkursboets yrkanden. De har följande in-

ställning till enskilda poster. 

 

Vad avser värdet på aktierna i Clarus och Systems, det vill säga posterna 1a) och 2a), 

har de vitsordat ett sammanlagt belopp om 73,3 milj. kr. 
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Såvitt avser Clarus och Systems egna anspråk avseende förlust av rörelser, det vill säga 

posterna 1b) och 2b), har de vitsordat ett sammanlagt belopp om 73,3 milj. kr. 

 

När det gäller värdet på aktierna i PRT, det vill säga post 3, har de vitsordat att aktierna 

såldes av Konkursboet för 37,5 milj. kr. Någon skada har inte vitsordats. De har 

vitsordat att 12,5 milj. kr utgör skillnaden mellan den värdering som Carnegie gjorde 

och det belopp till vilket aktierna såldes. 

 

I fråga om bristerna i vardera konkursbo, det vill säga posterna 4, 5 och 6, har de 

vitsordat beloppen 196 milj. kr i Prosolvia, 42 milj. kr i Clarus och 28 milj. kr i Sy-

stems. 

 

Vad avser ränteberäkningen har de vitsordat att beräkningen ska ske i första hand från 

den 11 augusti 2008 och i andra hand 30 dagar från delgivning av respektive stäm-

ningsansökan. 

 

Öhrlings och Nils Brehmer har för egen del yrkat att Konkursboet ska förpliktas att 

ersätta Öhrlings och Nils Brehmer för deras rättegångskostnader med belopp som sena-

re kommer att anges. 
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3 GRUNDER 

 

3.1 Konkursboets grunder 

 

3.1.1 Beträffande Öhrlings och Nils Brehmer 

 

Prosolvia 

 

Öhrlings var revisor i Prosolvia under räkenskapsåret 1997. Huvudansvarig revisor var 

Nils Brehmer. Vid utförandet av revisionsuppdraget för räkenskapsåret 1997 har Nils 

Brehmer och dennes medhjälpare varit oaktsamma genom att inte iaktta den noggrann-

het och omsorg som följer av lag, god revisionssed och god granskningssed. 

 

Vid granskningen av räkenskaperna, delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet, 

bokslutet och årsredovisningen för räkenskapsåret 1997 har Nils Brehmer och dennes 

medhjälpare inte uppmärksammat eller i allt fall inte på sätt som åvilat dem rapporterat 

att räkenskaperna, delårsrapporterna, bokslutet och årsredovisningen i väsentliga avse-

enden avvek från lag och god redovisningssed. 

 

Vid granskningen av den interna kontrollen samt styrelsens och den verkställande di-

rektörens förvaltning har Nils Brehmer och dennes medhjälpare inte upptäckt eller i 

allt fall inte på sätt som åvilat dem rapporterat att väsentliga brister förelåg. 

 

Öhrlings är skyldigt att ersätta Prosolvia för den skada som Nils Brehmer och dennes 

medhjälpare orsakat Prosolvia. Skadan uppgår till 1 358 500 000 kr och består av för-

lusten av aktierna i Clarus 900 milj. kr, Systems 250 milj. kr och PRT 12,5 milj. kr 

samt bristen i Prosolvias konkurs 196 milj. kr. 
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Oaktsamheten vid granskningen av förvaltningen och delårsrapporterna är inga själv-

ständiga grunder eftersom de inte ensamt har lett till skada utan de åberopas endast i 

förening med oaktsamheten vid granskningen av bokslutet eller årsredovisningen. För 

att skada ska anses ha uppkommit krävs att den totala avvikelsen från god redovis-

ningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen i Prosolvia för 1997 

uppgått till i vart fall 40 milj. kr. Den totala avvikelsen var 128 milj. kr. 

 

Konkursboet åberopar följande alternativa grunder. 

 

Skadan i Prosolvia orsakades av 

 

1.   oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar i 

bokslutet eller årsredovisningen för 1997, varigenom avvikelserna från god redo-

visningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen för 1997 

uppgått till i vart fall 40 milj. kr; 

 

eller 

 

2.   a) oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar 

i bokslutet eller årsredovisningen för 1997, varigenom avvikelserna från god redo-

visningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen för 1997 

uppgått till i vart fall 40 milj. kr, i förening med 

 

b) en eller flera av de oaktsamma förfarandena vid granskningen av redovisningen 

av intäkter och kundfordringar i delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 

1997; 

 

eller 

 

3.   a) oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar 

i bokslutet eller årsredovisningen för 1997, varigenom avvikelserna från god redo-
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visningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen för 1997 

uppgått till i vart fall 40 milj. kr, i förening med 

 

b) en eller flera av de oaktsamma förfarandena vid granskningen av förvaltningen; 

 

eller 

 

4.   a) oaktsamheten vid revisionen av redovisningen av intäkter och kundfordringar i 

bokslutet och årsredovisningen för 1997, varigenom avvikelserna från god redo-

visningssed i koncernredovisningen, bokslutet eller årsredovisningen tillsammans 

uppgått till i vart fall 40 milj. kr, i förening med 

 

b) en eller flera av de oaktsamma förfarandena vid granskningen av redovisningen 

av intäkter och kundfordringar i delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 

1997, och 

 

c) en eller flera av de oaktsamma förfarandena vid granskningen av förvaltningen. 

 

Clarus 

 

Öhrlings var revisor i Clarus under räkenskapsåret 1997. Huvudansvarig revisor var 

Nils Brehmer. Vid utförandet av revisionsuppdraget för räkenskapsåret 1997 har Nils 

Brehmer och dennes medhjälpare varit oaktsamma genom att inte iaktta den noggrann-

het och omsorg som följer av lag och god revisionssed. 

 

Vid granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för räkenskapsåret 

1997 har Nils Brehmer och dennes medhjälpare inte uppmärksammat eller i allt fall 

inte på sätt som det åvilat dem rapporterat att räkenskaperna, bokslutet och årsredovis-

ningen i väsentliga avseenden avvek från lag och god redovisningssed. 
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Vid granskningen av den interna kontrollen samt styrelsens och den verkställande di-

rektörens förvaltning har Nils Brehmer och dennes medhjälpare inte upptäckt eller i 

allt fall inte på sätt som det åvilat dem rapporterat att väsentliga brister förelåg. 

 

Öhrlings är skyldigt att ersätta Clarus för den skada som Nils Brehmer och dennes 

medhjälpare orsakat Clarus. Skadan uppgår till 942 milj. kr och består av förlusten av 

rörelsen i Clarus 900 milj. kr och bristen i konkursen i Clarus 42 milj. kr. Clarus har 

överlåtit sin skadeståndsfordran mot Öhrlings till Prosolvia. 

 

Vidare är Öhrlings skyldigt att ersätta Prosolvia för den skada som Nils Brehmer och 

dennes medhjälpare orsakat Prosolvia i egenskap av aktieägare i Clarus. Skadan upp-

går till 900 milj. kr och består av förlusten av aktierna i Clarus. 

 

Oaktsamheten vid granskningen av förvaltningen i Clarus är ingen självständig grund 

eftersom den inte ensamt har lett till skada utan den åberopas endast i förening med 

oaktsamheten vid granskningen av bokslutet eller årsredovisningen. För att skada ska 

anses ha uppkommit krävs att den totala avvikelsen från god redovisningssed i kon-

cernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen i Prosolvia för 1997 uppgått till i 

vart fall 40 milj. kr. (Den totala avvikelsen i Clarus var 120 milj. kr före och 92 milj. kr 

efter eliminering). 

 

Skadan i Clarus orsakades av 

 

1.   oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar i 

bokslutet eller årsredovisningen i Clarus för 1997, vilka ensamt eller tillsammans 

med oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundford-

ringar i bokslutet eller årsredovisningen i Systems för 1997, medfört att avvikel-

serna från god redovisningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovis-

ningen i Prosolvia för 1997 uppgått till i vart fall 40 milj. kr; 

 

eller 



  Sid 41 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

2.   a) oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar 

i bokslutet eller årsredovisningen i Clarus för 1997, vilka ensamt eller tillsammans 

med oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundford-

ringar i bokslutet eller årsredovisningen i Systems för 1997, medfört att avvikel-

serna från god redovisningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovis-

ningen i Prosolvia för 1997 uppgått till i vart fall 40 milj. kr i förening med 

 

b) en eller flera av de oaktsamma förfarandena vid granskningen av förvaltningen i 

Clarus. 

 

Systems 

 

Öhrlings var revisor i Systems under räkenskapsåret 1997. Huvudansvarig revisor var 

Nils Brehmer. Vid utförandet av revisionsuppdraget för räkenskapsåret 1997 har Nils 

Brehmer och dennes medhjälpare varit oaktsamma genom att inte iaktta den noggrann-

het och omsorg som följer av lag och god revisionssed. 

 

Vid granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för räkenskapsåret 

1997 har Nils Brehmer och dennes medhjälpare inte uppmärksammat eller i allt fall 

inte på sätt som det åvilat dem rapporterat att räkenskaperna, bokslutet och årsredovis-

ningen i väsentliga avseenden avvek från lag och god redovisningssed. 

 

Vid granskningen av den interna kontrollen samt styrelsens och den verkställande di-

rektörens förvaltning har Nils Brehmer och dennes medhjälpare inte upptäckt eller i 

allt fall inte på sätt som det åvilat dem rapporterat att väsentliga brister förelåg. 

 

Öhrlings är skyldigt att ersätta Systems för den skada som Nils Brehmer och dennes 

medhjälpare orsakat Systems. Skadan uppgår till 278 milj. kr och består av förlusten 

av rörelsen i Systems 250 milj. kr och bristen i Systems konkurs 28 milj. kr. Systems 

har överlåtit sin skadeståndsfordran mot Öhrlings till Prosolvia. 
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Vidare är Öhrlings skyldigt att ersätta Prosolvia för den skada som Nils Brehmer och 

dennes medhjälpare orsakat Prosolvia i egenskap av aktieägare i Systems. Denna skada 

motsvarar förlust av aktierna och uppgår till 250 milj. kr. 

 

Oaktsamheten vid granskningen av förvaltningen i Systems är ingen självständig grund 

eftersom den inte ensamt lett till skada utan den åberopas endast i förening med oakt-

samheten vid granskningen av bokslutet eller årsredovisningen. För att skada ska anses 

ha uppkommit krävs att den totala avvikelsen från god redovisningssed i koncernredo-

visningen i bokslutet eller årsredovisningen i Prosolvia för 1997 uppgått till i vart fall 

40 milj. kr. (Den totala avvikelsen i Systems var 36 milj. kr. Ingen eliminering skedde 

av dessa avvikelser). 

 

Skadan i Systems orsakades av 

 

1.   oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar i 

bokslutet eller årsredovisningen i Systems för 1997, vilka tillsammans med oakt-

samheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar i bok-

slutet eller årsredovisningen i Clarus för 1997, medfört att avvikelserna från god 

redovisningssed i koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen i Pro-

solvia för 1997 uppgått till i vart fall 40 milj. kr; 

 

eller 

 

2.   a) oaktsamheten vid granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar 

i bokslutet eller årsredovisningen i Systems för 1997, vilka tillsammans med oakt-

samheten vid granskningen av intäkter och kundfordringar i bokslutet eller årsre-

dovisningen i Clarus för 1997, medfört att avvikelserna från god redovisningssed i 

koncernredovisningen i bokslutet eller årsredovisningen i Prosolvia för 1997 upp-

gått till i vart fall 40 milj. kr, i förening med 
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b) en eller flera av de oaktsamma förfarandena vid granskningen av förvaltningen i 

Systems. 

 

3.1.2 Särskilt beträffande Nils Brehmer 

 

I sin egenskap av huvudansvarig revisor i Prosolvia, Clarus och Systems är Nils Breh-

mer skyldig att solidariskt med Öhrlings ersätta den skada som Prosolvia, Clarus och 

Systems orsakats vid revisionen av bolagen för räkenskapsåret 1997. 

 

3.2 Öhrlings grunder 

 

Det har inte förelegat väsentliga avvikelser från lag och god redovisningssed i räken-

skaperna, årsredovisningen, delårsrapporterna och informationsgivningen. Den påståd-

da vårdslösheten vad avser bokslutskommunikén är för övrigt inte relevant för Öhr-

lings eventuella ansvar mot Clarus eller Systems. Inte heller har väsentliga brister före-

legat i VD:s och styrelsens förvaltning eller i den interna kontrollen. 

 

Om sådana avvikelser förelegat har det i allt fall inte varit vårdslöst av Öhrlings att inte 

upptäcka dem och att inte rapportera dem. Det bestrids att Öhrlings brutit mot god re-

visionssed. När det gäller Konkursboets påstående om att Öhrlings brutit mot god 

granskningssed konstaterar Öhrlings att det, i vart fall år 1997, inte fanns ett sådant 

begrepp. 

 

Om Öhrlings hade bort rapportera att räkenskaperna, årsredovisningen och delårsrap-

porterna i väsentliga avseenden avvek från lag och god redovisningssed, hade enligt 

Konkursboet i så fall följden blivit att alla icke intäktsgilla försäljningar till IVS och 

lokal part inte intäktsförts. Det hade då inte funnits någon anledning att dessutom rap-

portera om storleken på försäljningen till och vinst från affärer med IVS och lokal part 

och inte heller elimineringsmetoden gentemot IVS, eftersom en sådan rapportering 
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förutsätter att de bokförda affärerna med IVS och lokal part var riktiga, vilket inte på-

stås av Konkursboet. 

 

Om Öhrlings hade rapporterat de påstådda felen i redovisningen senast den 27 februari 

1998 till styrelsen hade denna ändå inte ändrat i bokslutskommunikén. Händelseför-

loppet hade då blivit detsamma i det hypotetiska förloppet som i det faktiska. Detsam-

ma gäller om Prosolvia inte ändrat bokslutskommunikén men Öhrlings istället avgett 

en oren revisionsberättelse. Det har heller inte har förelegat något orsakssamband mel-

lan underlåtenheten att anmärka på de påstådda felaktigheterna i räkenskaperna och 

redovisningen och bolagens senare inträffade konkurser. Ifall det skulle anses föreligga 

kausalitet däremellan, hävdas att det i vart fall inte föreligger adekvat kausalitet. 

 

Prosolvias påstådda skada har uppstått genom att värdet på dess aktier i dotterbolagen 

har gått förlorat och är därför en indirekt skada som överhuvudtaget inte är ersätt-

ningsgill enligt aktiebolagslagen. Om Clarus och Systems påstådda skador bestående i 

förlust av rörelse ersätts med rörelsernas marknadsvärden kvarstår ingen skada för Pro-

solvia. Prosolvias indirekta skada bestående i förlust av värdet på aktierna i Clarus och 

Systems, om den är ersättningsgill, blir därmed ersatt. Det saknas vidare grund att utge 

ersättning för underskotten i konkurserna 

 

Det är Öhrlings och Nils Brehmers uppfattning att styrelseledamöterna och VD i re-

spektive bolag är solidariskt ansvariga med revisorerna. Styrelseledamöterna Gunnar 

Larssons och Åke Plyhms ansvar mot Prosolvia preskriberades den 31 december 2000. 

Konkursboet efter Prosolvia väckte talan mot Öhrlings och Nils Brehmer först den 27 

april 2001. Då var även Öhrlings och Nils Brehmers regressanspråk mot Gunnar Lars-

son och Åke Plyhm preskriberat. Verkställande direktören Martin Wengblads ansvar 

mot Clarus preskriberades likaledes den 31 december 2000. Konkursboet efter Clarus 

väckte talan mot Öhrlings och Nils Brehmer först den 30 mars 2001. Då var även Öhr-

lings och Nils Brehmers regressanspråk mot Martin Wengblad preskriberat. Följden 

härav är att Öhrlings och Nils Brehmers ansvar gentemot Prosolvias konkursbos re-

spektive Clarus konkursbos anspråk bör delas efter huvudtalet. 
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I Prosolvia fanns fem styrelseledamöter inklusive VD och på revisorssidan två solida-

riskt ansvariga. Det betyder att Öhrlings och Nils Brehmers ansvar gentemot Prosolvia 

är begränsat till var sin sjundedel. I Clarus fanns tre styrelseledamöter och VD och på 

revisorssidan två solidariskt ansvariga. Det betyder att Öhrlings och Nils Brehmers 

ansvar gentemot Clarus är begränsat till var sin femtedel. 

 

Skulle rätten finna att ansvaret inte blir delat på sätt Öhrlings hävdar, görs i allt fall 

gällande att som följd av att Öhrlings och Nils Brehmer förlorat sin regressrätt jämk-

ning ska ske, i Prosolvia ned till en sjundedel vardera för Öhrlings och Nils Brehmer, 

och i Clarus, ned till en femtedel vardera för Öhrlings och Nils Brehmer. 

 

Öhrlings och Nils Brehmers ansvar ska under alla omständigheter jämkas med hänsyn 

till styrelsens och den verkställande direktörens plikter och medverkan till de kritisera-

de bristerna i räkenskaperna, årsredovisningen, delårsrapporterna, informationsgiv-

ningen och förvaltningen. Jämkning ska ske med två tredjedelar. 

 

Den enda ersättningsgilla skada som i och för sig görs gällande i målet är förlusten av 

rörelserna i Clarus och Systems. Behövlig utredning avseende skadan för Clarus och 

Systems gavs in med värderingen av rörelserna i dessa båda bolag i juli månad 2008. 

Först då kan skadeståndsfordringarna avseende Clarus och Systems skador ha förfallit 

(jfr NJA 1991 s. 796). Ränta enligt räntelagen vitsordas därför i första hand först den 

11 augusti 2008. I andra hand vitsordas ränta 30 dagar från delgivning av respektive 

stämningsansökan. 
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4 ALLMÄN SAKFRAMSTÄLLNING 

 

4.1 Konkursboet 

 

4.1.1 Allmän bakgrund om Prosolvia 

 

Dan Lejerskär och Morgan Herou som var studiekamrater från Chalmers Tekniska 

Högskola startade 1988 ett bolag med den ursprungliga firman Prosolvia Konsult AB. 

Prosolvia arbetade inledningsvis som tekniska konsulter åt svenska industriföretag 

inriktad på numerisk simulering, datorstödd konstruktion och produktionsutveckling. 

 

Verksamheten startade i liten skala i Göteborg med Dan Lejerskär och Morgan Herou 

som enda anställda konsulter. Prosolvia var framgångsrikt och verksamheten expande-

rade kraftigt. Bolaget fick bland annat uppdrag från flera av de största svenska indu-

striföretagen såsom Volvo, Saab och Ericsson. Prosolvia etablerade sig som en ledande 

leverantör av konsulttjänster i Skandinavien. 

 

År 1992 började Prosolvia utveckla egna programvaror och konsultverksamheten 

kombinerades med försäljning av dataprogram. Dan Lejerskär och Morgan Herou hade 

fått kontakt med företag i USA som arbetade med så kallad Virtual Reality - teknik det 

vill säga att visualisera information via datamedia. Tekniken möjliggjorde upplevelsen 

av att befinna sig i en virtuell värld och den hade sedan länge använts inom underhåll-

ningsbranschen. Den amerikanska industrin hade börjat efterfråga denna typ av pro-

gramvaror för produktutveckling, design och tillverkningssimulering. Dan Lejerskär 

och Morgan Herou ansåg att detta var ett affärsområde som Prosolvia skulle satsa på 

för framtiden. 

 

År 1993 hade bolaget vuxit till 28 anställda. 
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Under 1994 rekryterades Stefan Hallin från Volvo och dotterbolaget Clarus bildades i 

samband med att de första egna programvarorna introducerades på marknaden. Dessa 

var huvudsakligen inriktade på överföring av CAD-underlag (CAD är en engelsk för-

kortning för computer-aided design alternativt computer-assisted drafting) till samt 

verktyg för interaktiv visuell simulering inom produktutveckling. Prosolvia övergick 

från att vara en nischinriktad aktör inom numerisk simulering till att utveckla pro-

gramvara för en global marknad. 

 

Under 1995 utökades programutvecklingen till att även omfatta tillverkningssimule-

ring och affärsområdet interaktiv visuell simulering blev dominerande. Olika produkter 

för fordons- och tillverkningssimulering lanserades och man startade utvecklingen av 

den första produkten för PC-marknaden. Prosolvias internationella kundbas växte kraf-

tigt under 1995 och kontor etablerades i Detroit och Oslo. 

 

Under åren 1993-1996 hade Systems legat som en enhet inom affärsområdet PRT där 

konsultverksamheten bedrevs. Systems verksamhet hade då främst bestått i återförsälj-

ning av program för tillverkningssimulering. Utvecklingen av egna program startade 

under första kvartalet 1996 och verksamheten lades in i ett separat dotterbolag. 

 

I och med etableringen av Systems koncentrerades all programutveckling i koncernen 

till Clarus och Systems och konsulttjänsterna till PRT. Under 1996 expanderade Pro-

solviakoncernen ytterligare internationellt och kontor startades i Helsingfors, Mün-

chen, Salt Lake City och San Diego. Dotterbolag startades i USA, Tyskland, Storbri-

tannien, Norge och Finland. 

 

Dan Lejerskär hade huvudansvaret för Clarus och Morgan Herou för Systems. 

 

En av hörnpelarna i Prosolvias strategi var globalisering och bolaget eftersträvade när-

varo på samtliga geografiska marknader av betydelse. I arbetet med att nå dessa mål 

ingick att etablera strategiska partnerskap och allianser med kunder, universitet och 

leverantörer på respektive marknad. Eftersom Virtual Reality-teknologin var relativt 
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ny och befann sig i en tidig och snabb utvecklingsfas var strategin att expandera i 

snabbare takt än konkurrenterna. 

 

4.1.2 Affärsidén och verksamheten 

 

Allmänt – koncernen 

 

Prosolviakoncernens affärsidé var år 1997 att erbjuda produkter och konsulttjänster 

inom datorstödd interaktiv visuell simulering. Prosolvia utvecklade och marknadsförde 

programvaror och integrerade system med användande av avancerad konsultkompe-

tens. 

 

Den övergripande strategin var att vara ledande inom ett antal väl definierade mark-

nadsnischer. Verksamheten styrdes efter tre huvudsakliga riktlinjer eller strategier: 

produktifiering, kommersialisering och globalisering. 

 

1. produktifiering – att etablera en industristandard, 

2. kommersialisering – att identifiera kommersiella applikationer, och 

3. globalisering - att närvara på samtliga geografiska marknader av betydelse bl.a. 

genom att etablera strategiska partnerskap och allianser samt så kallade Com-

petence Centers. 

 

En av Prosolviakoncernens viktigaste affärsstrategier var att tillsammans med en lokal 

samarbetspartner etablera så kallade kompetenscenter (engelska Competence Centers). 

I Clarus kallades dessa Virtual Reality Centers (härefter VR-Center/VRC ) och i Sy-

stems Centers of Excellence (härefter CoE). 

 

Koncernens verksamhet bedrevs operativt i tre olika affärsområden i dotterbolagen 

Clarus, Systems och PRT. Efter halvårsskiftet 1997 startades även affärsområdet Inte-
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ractive och senare under året lades detta in i ett särskilt dotterbolag, Prosolvia Interac-

tive (Interactive). 

 

Prosolvia 

 

Prosolvia var moderbolag i koncernen och ingen affärsverksamhet bedrevs i bolaget 

under räkenskapsåret 1997. 

 

Clarus 

 

Clarus verksamhet bestod i utveckling och försäljning av programvaror och integrera-

de system för interaktiv visuell simulering för användning inom produktutveckling, 

medicin, utbildning, forskning och digital media. Bolagets sortiment var indelat i fyra 

områden: Industri, Simulatorer, Competence Development and Research samt Interac-

tive. 

 

Inom industri såldes egenutvecklad programvara och tjänster avsedda för produktut-

veckling. Den främsta programvaran var Oxygen som möjliggjorde skapandet av digi-

tala prototyper. 

 

Verksamheten avseende simulatorer var indelad i två områden; medicinska simulatorer 

och simulatorer för markfordon. 

 

Affärsområdet Competence Development and Research bestod av Competence Centers 

och den egenutvecklade programvaran EON. 

 

Så kallade Competence Centers var mindre separata verksamhetsenheter som startades 

med lokala partners runt om i världen. Verksamheten var inriktad på industriella pro-

jekt med koppling till interaktiv visuell simulering innefattande utbildning, specifika 

projekt, forskning och utveckling. 
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Vid etableringen av ett Competence Center bidrog Clarus med maskinvara (hårdvara), 

programvara (mjukvara), integration, utbildning samt instruktörer. 

 

EON gjorde det möjligt att interaktivt visualisera data i realtid på en PC. EON mark-

nadsfördes till slutanvändare för applikationer inom digital media, utbildning samt 

andra konsumentinriktade användningsområden. 

 

Inom affärsområdet Interactive distribuerades interaktiv visuell simulering över Inter-

net för säljstöd, informationstjänster och konsumentservice.  

 

Verksamheten inom området Competence Centers kom att marknadsföras och säljas 

under beteckningen Virtual Reality Centers eller förkortat VR-center eller VRC. Idén 

med ett VR-center var att tillsammans med en lokal partner, som svarade för kontakter 

med universitet och den lokala industrin, skapa en försäljningskanal för Prosolvias 

produkter och att etablera Prosolvias teknologi som den ledande. VR-centren var av-

sedda att fungera både som utställningslokaler för Prosolvias programvaror och som 

utbildningsenheter samt som produktions- och applikationsutvecklare. 

 

De första Competence Centren etablerades i Sverige under 1995. I början ägde Prosol-

via ingenting i VR-centren utan hade endast rätt till andel av resultatet. År 1996 börja-

de man etablera VR-center utomlands. I maj 1997 hade Clarus etablerat elva VR-

center. Styrelsen bedömde att idén med VR-center var så intressant ur kommersiell och 

strategisk synvinkel att det var väsentligt att Prosolvia också blev delägare i centren. 

Med hänsyn till den stora kapitalbindningen och det negativa resultat som förväntades 

initialt i VR-centren ansåg styrelsen emellertid att Prosolvia inte borde konsolidera 

centren i sin koncernredovisning. Inför börsintroduktionen bestämdes därför att del-

ägandet och administrationen av VR-centren skulle hanteras i ett särskilt bolag där 

Prosolvia skulle äga en minoritetsandel. Avsikten var att söka en eller flera kapitalstar-

ka delägare till bolaget för att finansiera de 15 nya VR-center som beräknades till-

komma under 1997. Ursprungligen var avsikten att Prosolvia skulle äga 25 procent och 

de externa finansiärerna 75 procent i bolaget. 
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Industrifonden hade sedan 1995 varit engagerat i Prosolvia genom att finansiera olika 

utvecklingsprojekt och hade ställt en finansieringsram på 20 milj. kr. till bolagets för-

fogande. I maj 1997 inleddes förhandlingar om att Industrifonden skulle gå in som 

delägare i det bolag – IVS - som skulle äga VR-centren.  

 

Parterna kom överens i juni 1997 då Industrifonden blev delägare till 49,5 procent av 

aktierna i IVS. Resten av aktierna ägdes av Prosolvia. Eftersom Prosolvia inte ville 

konsolidera IVS som ett dotterbolag beslutades att bilda en ideell förening som skulle 

överta en procent av aktierna i IVS från Prosolvia. Föreningens medlemmar skulle 

utgöras av de olika VR-centerbolagen och deras lokala partners. Föreningen bildades 

först den 9 april 1998 då en procent av aktierna överläts. Ledamöterna i föreningens 

styrelse utgjordes av anställda i Prosolviakoncernen. 

 

Överenskommelsen mellan Prosolvia och Industrifonden ledde till att fyra avtal träffa-

des den 23 juni 1997: 

1. Aktieägaravtal mellan Prosolvia och Industrifonden (härefter Aktieägareavta-

let), 

2. Samarbetsavtal mellan Prosolvia och IVS (härefter Samarbetsavtalet), 

3. Leverans- och underhållsavtal mellan Clarus och IVS (härefter Leverans- och 

underhållsavtalet), samt 

4. Optionsavtal mellan Dan Lejerskär och Industrifonden. 

 

Aktieägaravtalet 

 

I Aktieägaravtalet redogörs för att Prosolvia direkt och indirekt genom sitt helägda 

dotterbolag Clarus etablerat och ombesörjer driften av sammanlagt tio hel- eller deläg-

da VR-center i Sverige, Tyskland, Norge och Förenade Arabemiraten samt att Prosol-

via indirekt genom ett amerikanskt dotterbolag, Prosolvia Research & Technology 

Inc., driver ytterligare ett VR-center i USA. Vidare anges att Prosolvia bildat dotterbo-
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laget IVS med syfte att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja driften av till en 

början ytterligare 15 VR-center.  

 

Clarus skulle leverera viss i avtalet närmare beskriven hård- och mjukvara under tiden 

fram till utgången av 2010 till de VR-center som IVS etablerade. 

 

Efter en nyemission som reglerades i avtalet ägde Prosolvia 50,5 procent av aktierna i 

IVS och Industrifonden resterande 49,5 procent. Prosolvia hade rätt att överlåta en 

procent av aktierna till den ideella föreningen. Efter överlåtelsen skulle aktiefördel-

ningen vara 49,5 procent vardera för Industrifonden och Prosolvia. 

 

Enligt aktieägaravtalet hade Prosolvia en optionsrätt att fram till juli 2000 förvärva 

samtliga Industrifondens aktier i IVS. 

 

Samtidigt hade Industrifonden rätt att efter den 1 juli 2000 sälja samtliga sina aktier i 

IVS till Dan Lejerskär enligt ett separat optionsavtal som träffades samtidigt och om-

nämns i aktieägaravtalet. 

 

Samarbetsavtalet 

 

I samarbetsavtalet anges att förutom de sammanlagt elva stycken VR-center som redan 

etablerats hade Prosolvia inte för avsikt att självt eller genom andra hel- eller delägda 

dotterbolag eller intressebolag än IVS etablera, bygga upp, finansiera och driva VR-

center. 

 

Vidare stadgas att Prosolvia till IVS överlåtit avtal om etablering av 15 ytterligare VR-

center samt att Prosolvia skulle tillse att respektive motpart godtog IVS som ny avtals-

part. 

 



  Sid 53 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Enligt samarbetsavtalet skulle Dan Lejerskär vara styrelseordförande i IVS och ha det 

övergripande ansvaret vid nyetableringar av VR-centra. Under åren 1997-1999 skulle 

Dan Lejerskär arbeta 40, 30 respektive 20 procent av sin arbetstid med IVS. 

 

Leverans- och underhållsavtalet 

 

I Leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus angavs villkoren för de leve-

ranser av maskin- och programvara, installation, utbildning, underhåll, programuppda-

tering och rådgivning som skulle ske från Clarus till IVS och till av IVS hel- eller del-

ägda VR-center. 

 

Leverans- och underhållsavtalet är ett systemleveransavtal där Clarus leveransåtagande 

inte var fullgjort förrän all maskin- och programvara hade installerats och uppfyllde de 

avtalade specifikationerna 

 

Systems 

 

Systems utvecklade och marknadsförde programvara för tillverkningssimulering inom 

så kallad Digital Plant Technology. Denna gav möjlighet att i datormiljö utforma, veri-

fiera och optimera samspelet mellan produkt och tillverkning. Systems utvecklade 

programvaror under beteckningen PS-Engine som var avsedda för utformning, under-

håll och drift av automatiserade tillverkningsprocesser. 

 

Marknadsföring och försäljning av Systems produkter skedde genom direktförsäljning 

till strategiska kunder och partnerprogram. Partnerprogrammen innefattade bland annat 

etablerandet av Competence Centers för marknadsföring av PS-Engine samt utbildning 

av kunder. 

 

I Systems kom Competence Centers att kallas Centers of Excellence eller CoE. Kon-

ceptet byggde i huvudsak på samma principer som för VRC i Clarus, det vill säga ett 

samarbete skulle inledas med en lokal partner, men detta skulle inte ske genom något 
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särskilt bolag som IVS utan direkt i Systems. Systems ägarandel i centren skulle endast 

uppgå till 19 procent. 

 

 

PRT 

 

Inom PRT bedrevs konsultverksamhet inom teknikområdena elektronik, data och me-

kanik. Affärsidén var att erbjuda kvalificerade tjänster inom simuleringsorienterad 

produktutveckling. Vid sidan av externa uppdrag hade PRT även uppdrag för Clarus 

och Systems avseende utveckling och systemimplementering. 

 

Omsättning och resultat i Prosolviakoncernen 

 

Verksamheten var framgångsrik. Omsättningen och resultatet steg kraftigt under åren 

1994-1996. År 1995 var omsättningen 141 milj. kr för att 1996 stiga med drygt 50 pro-

cent till 215 milj. kr. Rörelseresultatet var 28 milj. kr 1996 (efter avskrivningar). År 

1996 fördelades omsättningen om 215 milj. kr på de olika affärsområdena enligt föl-

jande: Clarus 44 procent, PRT 34 procent och Systems 22 procent. 

 

Omsättningen under 1997 kom att redovisas till 434 milj. kr. Fördelningen på affärs-

områdena var: Clarus 63 procent, Systems 18 procent, PRT 18 procent och Interactive 

1 procent. 

 

Satsningen på att utveckla produkter inom det relativt nya marknadsområdet för VR-

teknik var mycket kapitalkrävande. Under 1996 investerades 20 procent av intäkterna 

eller cirka 40 milj. kr i programutveckling. Förutom till programutveckling behövdes 

kapital för en fortsatt utbyggnad av organisationen internationellt, främst i Västeuropa, 

Nordamerika och Asien. Vidare planerades samarbeten med oberoende återförsäljare, 

distributörer och andra samarbetspartners. Kapitalbehovet var avsevärt större än vad 

som genererades i rörelsen. Beslut togs därför under 1996 om att skaffa kapital på ak-

tiemarknaden genom att börsnotera Prosolvia-aktien. 
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4.1.3 Börsintroduktionen 

 

I takt med att verksamheten expanderade förstärktes styrelsen under 1995 med tre ex-

terna ledamöter med erfarenhet av börsbolag. Claes Hammar, som hade ett förflutet 

som VD och koncernchef i det börsnoterade Hasselfors anlitades som styrelseordfö-

rande. De övriga externa ledamöterna var Gunnar Larsson, tidigare vice VD inom 

Volkswagen Fordonsutveckling, och Åke Plyhm, VD och delägare i det börsnoterade 

IT-företaget Enator. 

 

Uppdraget att biträda Prosolvia i arbetet med börsnoteringen lämnades till Carnegie 

som utförde en undersökning av de ekonomiska, finansiella och juridiska förhållande-

na i koncernen. För den juridiska genomgången anlitade Carnegie Gernandt & Dani-

elsson Advokatbyrå och när det gällde de ekonomiska funktionerna och rutinerna anli-

tades Öhrlings som var revisorer i Prosolvia sedan 1995. Öhrlings skulle bl.a. bedöma 

om Prosolvias ekonomifunktion var tillfyllest för ett börsnoterat bolag. 

 

Öhrlings hade under förvaltningsrevisionen 1996 identifierat ett antal brister i förvalt-

ningen särskilt när det gällde ekonomifunktionen och den ekonomiska styrningen. In-

för börsnoteringen som planerades till våren 1997 behövde ekonomifunktionen för-

stärkas. I december 1996 anställdes Magnus Svernlöv som ekonomi- och finansdirek-

tör. Därutöver fanns det en ekonom på varje svenskt dotterbolag och dessutom fanns 

resurser centralt för hantering av löner, leverantörsfakturor och liknande administrativa 

rutiner. Inför börsnoteringen förstärktes dessutom ekonomiavdelningen tillfälligt med 

konsulthjälp från Öhrlings. 

 

I samband med en ansökan om notering av aktier på börsen så anlitade Stockholms 

Fondbörs alltid oberoende revisorer för att göra en genomgång av det sökande bolaget 

för att kontrollera att det uppfyllde noteringskraven. När det gällde Prosolvia lämnades 

detta uppdrag till de auktoriserade revisorerna Ulf Gometz och Björn Grundvall på 
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Ernst & Young. Efter genomgången var det Ulf Gometz och Björn Grundvalls bedöm-

ning att Prosolvia inte uppfyllde de krav som ställdes på ett börsbolag och ansökan 

sköts därför upp. Under tiden förstärkte Prosolvia ytterligare sin ekonomiorganisation 

och interna kontroll. 

 

Ulf Gometz och Björn Grundvall var emellertid fortfarande tveksamma till om Prosol-

via verkligen var redo för börsen. Tveksamheten avsåg framför allt kvalitén på det 

ekonomiska styrsystemet och om bolaget hade den beredskap som krävdes när det 

gällde informationen till marknaden. 

 

Nils Brehmer uppgav för Ulf Gometz och Björn Grundvall att Prosolvia hade en eko-

nomifunktion med god kvalitet och var väl rustade att klara de arbetsuppgifter som 

åvilade ett börsnoterat bolag. 

 

Ulf Gometz och Björn Grundvall ansåg att de inte rimligen kunde ifrågasätta Nils 

Brehmers uppfattning eftersom han som bolagets revisor sedan flera år borde ha ett 

mycket bättre underlag för sin bedömning än vad de hade kunnat skaffa sig från sin 

granskning under relativt kort tid. Huvudsakligen av detta skäl tillstyrkte därför Ulf 

Gometz och Björn Grundvall till slut Prosolvias ansökan. 

 

Prosolvias ansökan om börsnotering beviljades i maj 1997 och aktien noterades på 

Stockholms Fondbörs O-lista den 18 juni 1997. 

 

Eftersom Prosolvias ansökan hade gått igenom först efter stor tveksamhet förenades 

det med ett krav på att styrelseordföranden, Claes Hammar, och VD:n, Dan Lejerskär, 

fick en särskild genomgång av informationsskyldigheten i noteringsavtalet av börsled-

ningen. Vid denna genomgång påtalade börschefen Bengt Rydén särskilt för Claes 

Hammar, som hade långvarig erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag, att han i 

egenskap av ordförande förväntades utöva erforderlig kontroll över bolaget. 
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4.1.4 Styrelser och verkställande direktörer 

 

Prosolvia 

 

Fr.o.m. april 1997 och fram till maj 1998 bestod Prosolvias styrelse av fem personer: 

Claes Hammar, Morgan Herou, Gunnar Larsson, Dan Lejerskär och Åke Plyhm. Claes 

Hammar var styrelseordförande. Verkställande direktör och koncernchef var Dan Le-

jerskär. Morgan Herou var vice verkställande direktör i Prosolvia och ställföreträdande 

koncernchef.  

 

Stefan Hallin var ledamot i Prosolvias styrelse fram till den 21 april 1997. Stefan Hal-

lin deltog inte på styrelsemötena i Prosolvia den 15 augusti eller 27 oktober 1997.  

 

Göran Ohlsson från Industrifonden var adjungerad ledamot i styrelsen fr.o.m. den 23 

maj 1997. Under 1997 deltog han på styrelsesammanträdena den 15 januari, 7 februari, 

23 maj och 12 december. Även ekonomichefen Magnus Svernlöv var adjungerad le-

damot och deltog på samtliga styrelsesammanträden. 

 

Clarus 

 

I Clarus var Morgan Herou och Dan Lejerskär styrelseledamöter tillsammans med Ste-

fan Hallin fram till den 27 oktober 1997 då Stefan Hallin efterträddes av Martin 

Wengblad. Stefan Hallin var registrerad som verkställande direktör i Clarus fram till 

den 27 oktober 1997 då Martin Wengblad utsågs till verkställande direktör. I realiteten 

var det dock Dan Lejerskär som hade det bestämmande inflytandet över den löpande 

förvaltningen i Clarus. 

 

Martin Wengblad valdes till styrelseledamot i Clarus den 27 oktober 1997. Han deltog 

inte på styrelsemötet i Prosolvia den 27 oktober. Det är riktigt som Öhrlings påstår att 

Martin Wengblad deltog på styrelsemötet i Prosolvia den 12 december 1997, men en-
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dast i mycket begränsad omfattning. Martin Wengblad var som adjungerad ledamot 

endast med under del av § 7 när han själv föredrog affärsplanen och budgeten för Cla-

rus för 1998. 

 

Systems 

 

I Systems var Claes Hammar, Dan Lejerskär och Morgan Herou styrelseledamöter. 

Morgan Herou var verkställande direktör. 

 

Styrelsearbetet i dotterbolagen 

 

Styrelserna i Clarus och Systems sammanträdde inte. Styrelserna i de tre bolagen Pro-

solvia, Clarus och Systems var inte identiska. Åke Plyhm och Gunnar Larsson var inte 

ledamöter i Clarus eller Systems. Claes Hammar var inte heller ledamot i Clarus. Ste-

fan Hallin och Martin Wengblad var endast ledamöter i Clarus. 

 

IVS 

 

Dan Lejerskär och Morgan Herou var även styrelseledamöter i IVS, inledningsvis till-

sammans med VD Roger Cederberg. I september 1997 avgick Morgan Herou och Ro-

ger Cederberg och ersattes av Claes Hammar, Stefan Junel och Göran Ohlsson. Dan 

Lejerskär var styrelseordförande från den 27 maj till den 15 september 1997 då han 

efterträddes av Claes Hammar. 

 

Prosolvias ledningsgrupp 

 

I Prosolvia fanns även en ledningsgrupp vilken sammanträdde en - tre gånger per må-

nad. I denna ingick Dan Lejerskär, Morgan Herou, Magnus Svernlöv, Stefan Hallin 

samt vissa övriga anställda i bolaget med ledande befattning. Inga övriga styrelseleda-

möter deltog på dessa möten. 
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4.1.5 Revisions- och andra uppdrag 

 

Öhrlings var revisorer i Prosolvia under tiden 20 juni 1995 - 28 december 1998, i Cla-

rus under tiden 15 maj 1996 – 28 december 1998 och i Systems under tiden 1996 – 28 

december 1998. Huvudansvarig revisor för revisionsuppdragen i Prosolvia, Clarus och 

Systems var Nils Brehmer. 

 

Nils Brehmer var personligen vald till revisor i IVS under tiden 27 maj 1997 – juni 

1998, men han utförde ingen revision. Revisionen utfördes av Ernst&Young. 

 

Vid utförandet av revisionen medverkade förutom Nils Brehmer främst Magnus Gö-

tenfeldt och Philippa Holländer. Magnus Götenfelt hade en särskild inriktning på revi-

sionen i Clarus och Philippa Holländer på revisionen i Systems. 

 

Utöver den egentliga revisionen hade Öhrlings även en rad andra uppdrag för Prosol-

viakoncernen. Dessa bestod främst i granskning av delårsrapporter, s.k. redovisnings-

tjänster, utökad granskning samt ekonomisk och skattemässig rådgivning. I uppdragen 

ingick bl.a. konsultationer i samband med fastställande av redovisningsprinciper och 

upprättande av redovisnings- och rapporteringsregler i den s.k. Ekonomihandboken. 

Öhrlings biträdde även Carnegie vid börsintroduktionen med att beskriva och bedöma 

Prosolvias ekonomiska funktioner och rutiner. 

 

Under åren 1997 och 1998 fakturerade Öhrlings Prosolvia totalt 3 954 476 kr varav 

1 604 813 kr för 1997 och 2 349 663 kr för 1998. 

 

För arbete under perioden 1 januari 1998 – 31 mars 1998 fakturerade Öhrlings 453 730 

kr varav 358 730 kr för revisionsarbete och 95 000 kr för konsultationer. 

 

Genom dessa olika uppdrag som varit omfattande och pågått under lång tid hade Öhr-

lings en god insyn och kännedom om Prosolviakoncernen och dess verksamhet. 
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4.2 Öhrlings 

 

4.2.1 Marknaden 1997 för Prosolvias tjänster & produkter 

 

I början av 1990-talet användes den så kallade CAD-tekniken, vilken bestod av databa-

serade beräkningsprogram som användes för att ge ritningar till konstruktionsarbeten i 

tillverkningsindustrin. För att visualisera var man tvungen att bygga modeller. Under 

1980- och 1990-talen skedde en explosion i datorkraft som gjorde det möjligt att visua-

lisera CAD-ritningar i datormiljö. Den nya teknologin kallades VR-teknik och det var 

denna teknik som Prosolvia valde att arbeta med. Tekniken var i mitten av 1990-talet 

relativt ny, men befann sig i en snabb utvecklingsfas. Marknaden var omogen, men 

många företag var intresserade av den nya tekniken. Prosolvias strategi var att etablera 

en industristandard för VR-teknik och bolaget eftersträvade därför att uppnå närvaro på 

samtliga geografiska marknader. Prosolvia utvecklade egna program, EON och Oxy-

gen, som började säljas 1996, och PS-Engine, som började säljas 1997. 

 

4.2.2 Prosolvias utveckling 1994-1997 

 

Åren 1994-1996 var Prosolvia främst ett konsultbolag som sålde mantimmar till bland 

annat fordonsindustrin. Idén med Competence Centers kom genom att Prosolvia, för 

att etablera bolagets mjukvara inom VR-tekniken som en industristandard, behövde 

marknadsföra produkterna samt utbilda nästa generations konstruktörer, för att arbeta 

med den nya tekniken. År 1997 fanns således ingen etablerad marknad för Prosolvias 

program, men en sådan skulle etableras genom Competence Centers. 

 

Prosolvia samarbetade med Industrifonden och bildande bolaget IVS. Sammanlagt fick 

IVS in 100 milj. kr av Prosolvia och Industrifonden. En procent av aktierna i IVS skul-

le placeras i en förening. Varje center skulle ägas till hälften av IVS och till hälften av 

lokal part. IVS investerade 1 milj. USD i vardera center. Varje center skulle investera 2 
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milj. USD i VR-utrustning från Prosolvia. De 100 milj. kr som investerats i IVS, då 

motsvarande ca 15 milj. USD, skulle således täcka IVS åtaganden vad gäller de 15 

center som skulle etableras under år 1997. Den nya strategin skulle leda till att Prosol-

via blev ett produktbolag. Börsen värderar produktbolag högre än konsultbolag. 

 

År 1997 kännetecknades av en ny affärsmodell i form av IVS och VRC-avtalen med 

lokal part. Prosolvia gick från att vara ett konsultbolag till att bli ett produktbolag. 

Mjukvarans andel av Prosolvias intäkter steg under åren 1995-1997, från 24 procent 

till 44 procent, och förväntades uppgå till 51 procent år 1998. Det fanns redan tidigare 

än år 1997 etablerade VR-center, men Prosolvia hade ingen ägarandel i dem. Nu fick 

Prosolvia ett indirekt ägande, via IVS, i de nya centren. 

 

Vid samma tid som den nya affärsmodellen implementerades börsnoterades Prosolvia. 

Investmentbanken Carnegie erhöll uppdraget att agera rådgivare under börsintroduk-

tionen. Bankens huvuduppgift var att komma fram till den rätta introduktionskursen 

för Prosolviaaktien. Carnegie kom fram till en värdering om 110 kr per aktie, vilket 

gav Prosolvia ett börsvärde vid introduktionen om ca 1200 milj. kr. Denna värdering 

byggde på två faktorer, dels Prosolvias resultatprognos för år 1997 och dels en relativ-

värdering. Bolagets resultatprognos för år 1997 angav att vinsten skulle uppgå till 50 

milj. kr. Denna prognos baserades på förväntad försäljning till 15 VR-centers. 

 

Prosolvias strategi var således att expandera. I bolagets interna material beskrevs år 

1998 som ett ”Ödesår för Prosolvia”. 

 

4.2.3 Vad Prosolvia sålde till Competence Centers 

 

Prosolvia tillhandahöll egen programvara och hårdvara. Hårdvaran utgjordes av stan-

dardmaskiner utan påslag. Kunden fick dra nytta av Prosolvias rabatter. För Prosolvias 

vidkommande bestod affären inte av att sälja hårdvara, utan Prosolvias plats på mark-

naden motiverades av försäljning av mjukvara och teknologi. 100 personer hos Prosol-



  Sid 62 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
via arbetade med programutveckling, varav ett 30-tal teknologie doktorer/licentiater. 

Stora utvecklingskostnader hade tagits löpande under flera år. 

 

Varje affär hade en lång ”införsäljningstid”, oftast sex månader eller mer. Inför en af-

fär utvärderade kunden mjukvaran och inte hårdvaran. Värdet för kunden låg i mjukva-

ran. Produkterna var standardprodukter och ingen kundanpassning krävdes. Affärerna 

bör därför bedömas som licensförsäljning, cirka 85 procent av kontraktsvärdet avsåg 

mjukvara och resterande 15 procent avsåg hårdvara, installation och utbildning. Pro-

solvias syn på avtalet bör styra valet av redovisningsprincip. 

 

4.2.4 Öhrlings och Nils Brehmer 

 

Nils Brehmer är född 1934. Han började arbeta hos Öhrlings i Stockholm 1962, erhöll 

civilekonomexamen 1963 och blev auktoriserad revisor 1967. Nils Brehmer var med 

och startade Öhrlings Göteborg 1968 och var där en drivande kraft. Han har haft stora 

revisionsuppdrag genom åren, såsom för Volvo, Securitas och Assa. 

 

Åren 1997 och 1998 hade Öhrlings i Göteborg 220 anställda och en omsättning om ca 

135 milj. kr per år. Intäkterna från Prosolvia uppgick till cirka 4 milj. kr för åren 1997 

och 1998 tillsammans. Prosolvias andel av omsättningen för Öhrlings Göteborg upp-

gick till 1,4 procent, vilket innebär att uppdraget varken var stort eller betydelsefullt i 

och för sig. Revisionsuppdraget för Prosolvia tillkom genom att Claes Hammar år 

1995 kontaktade Nils Brehmer. Parterna hade tidigare inte haft några kontakter. Öhr-

lings lade ett anbud på revisionen, varefter Öhrlings valdes till revisionsbolag, med 

Nils Brehmer som huvudansvarig revisor. Den första revisionen avsåg räkenskapsåret 

1995. Ulf Nankler, som ej fanns på Öhrlings, var då medrevisor. Från år 1996 var Öhr-

lings ensamt revisor i Prosolvia. 
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4.2.5 Förvaltningen 

 

Öhrlings tillbakavisar Konkursboets påståenden om att det förelåg brister i organisa-

tionen av styrelsearbetet, i arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD, i 

budgeteringen, i instruktioner och rutiner rörande redovisning av intäkter och kund-

fordringar, i den interna rapporteringen och att det förelåg felaktig och otillräcklig in-

formationsgivning. Avseende informationsgivningen är det riktigt att Prosolvia fick en 

”avhyvling” av börsens disciplinnämnd. Diciplinnämnden hade emellertid inte att ta 

ställning till förekomsten av oaktsamhet från revisorernas sida. Det som kritiserades 

var ett pressmeddelande från den 23 juni 1997, att de dubbelriktade optionerna ej lyftes 

fram, samt bokslutskommunikén, att Prosolvia inte tillräckligt tydligt, eller kanske inte 

alls, hade upplyst om försäljning till och vinst från affärerna med lokal part och VR-

center. Av bristerna som disciplinnämnden kritiserade är det endast två som har någon 

relevans i målet. I den mån det var ett fel i informationsgivningen avseende bokslut-

kommunikén så rättades det en månad senare till genom pressmeddelanden från Pro-

solvia. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att revisorerna inte såg till att det fanns adekva-

ta instruktioner och rutiner rörande redovisning av intäkter och kundfordringar, vill 

Öhrlings anföra följande. På ett styrelsemöte i februari 1997, inför börsintroduktionen, 

presenterades åtgärder för att förstärka Prosolvias ekonomiavdelning och arbetet med 

bolagens redovisning. Den som arbetade med detta var Magnus Svernlöv. Av hand-

lingarna från styrelsemötet framgår att en ekonomi- och redovisningshandbok (härefter 

ekonomihandboken) höll på att tas fram. Ekonomihandboken utvecklades och förbätt-

rades ett antal gånger under 1997. Värdet av den lyftes fram av börsens revisorer, 

bland annat Ulf Gometz, i granskningsrapporten inför börsintroduktionen av Prosolvia. 

Det framgick inte av ekonomihandboken vilken redovisningsprincip som skulle till-

lämpas. Instruktioner rörande intäktsredovisningen lämnades särskilt av Magnus 

Svernlöv inför varje kvartalsrapport till dem som skulle serva honom med material 

inför kvartalsrapporten. 
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4.2.6 Prosolvias redovisningsprincip rörande licensintäkter 

 

Allmänt om redovisningsprincipen 

 

I Prosolvias årsredovisning framgår, angående licensintäkter, att ”I det fall installa-

tions- och underhållskostnader ingår i licensintäkten reserveras beräknade kostnader 

härför. Intäkter från sålda licenser redovisas vid leverans”. Denna korta skrivning har 

vållat mycket huvudbry. Redovisningsprincipen återfinns redan i årsredovisningen för 

år 1996. År 1997 saknades rekommendationer från Redovisningsrådet, Bokförings-

nämnden eller FAR kring hur intäkter skulle redovisas. Det fanns emellertid uttalanden 

i lagförarbeten (prop. 1995/96:10 del 2 s. 181, där bl.a. anges ”Innehållet i god redo-

visningssed bör liksom hittills bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande 

praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. Prosolvias redo-

visningsprincip rörande licensintäkter ifrågasätts i och för sig inte av Konkursboet. 

 

Börsrevisorernas bedömning inför börsnoteringen 

 

Ett börsbolag ska följa god redovisningssed och det åligger börsens revisorer att kon-

trollera att ett börsbolags redovisningsprinciper överensstämmer med god redovis-

ningssed. Ulf Gometz granskade, i egenskap av börsrevisor, Prosolvias redovisning 

inför börsintroduktionen. Han hade då tillgång till VRC-avtal. I sitt utkast till gransk-

ningsrapport ifrågasatte Ulf Gometz den av Prosolvia tillämpade redovisningsprinci-

pen. Sedan Prosolvia kommenterat Ulf Gometz ifrågasättande rörande redovisnings-

principen, bortföll denna anmärkning ur den slutgiltiga versionen av granskningsrap-

porten. 
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Bedömning i samband med börsens ettårsuppföljning 

 

Efter att Prosolvia hade varit börsnoterat ett år skulle börsens revisorer, bland dem Ulf 

Gometz, göra en uppföljning av hur redovisningen och informationsgivningen hade 

skötts. Ulf Gometz hade då tillgång till allt relevant underlag, men han ifrågasatte inte 

hur Prosolvias redovisningsprincip hade tillämpats. 

 

Skattemyndighetens bedömning 

 

Eftersom redovisningsprincipen rörande licensintäkter återfanns redan i Prosolvias 

årsredovisning för år 1996, kan också nämnas att Skattemyndigheten hade anledning 

att ta ställning till redovisningsprincipens tillämpning vid en revision av Prosolvias 

räkenskaper, avseende taxeringen 1997, för inkomståret 1996. Skattemyndigheten ef-

terfrågade avtalet avseende VR-centret i Dubai och fick det. Avtalet skickades in till 

Skattemyndigheten och är identiskt med de avtal som rör i målet tvistiga affärer. Efter 

viss skriftväxling lämnade Skattemyndigheten bokföringen utan anmärkning. Detta 

säger inte allt om Skattemyndighetens inställning men myndigheten hade inte kunnat 

godta kostnaden om det inte var så att den ansåg att det fanns en intäkt. Under år 2002 

skedde i och för sig en omprövning av Prosolvias taxering år 1998, och då såg Skatte-

myndigheten på affärerna på ett annat sätt och lade, på grund av att hårdvaran inte 

hade levererats, inte längre intäkten på inkomståret 1996. Myndigheten lämnade 1997 

års taxering utan anmärkning i detta avseende. 

 

4.2.7 Revisionen 

 

Den portalbestämmelse som styrde revisionens innehåll år 1997 var 10 kap. 7 § första 

stycket ABL: ”Revisor skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning”. Vad som utgjorde god redovisningssed följde av lagförarbeten (SOU 

1971:15 s. 266 och prop. 1997/98:99 s. 147-148) samt branschorganisationen FAR:s 
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samlingsvolym. FAR:s beskrivning av revisionsprocessen innehåller ett antal huvud-

punkter som ska vara styrande för revisorn vid planering av dennes arbete. Revisorn 

ska upprätta en granskningsplan, granska årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Revisorn ska vid sin granskning ta in information från företagsledningen, verifiera den 

interna kontrollen, göra en substansgranskning och en analytisk granskning samt 

granska förvaltningen. Granskningen av förvaltningen mynnar ut dels i en rekommen-

dation till aktieägarna om de ska väcka skadeståndstalan eller inte mot styrelse eller 

VD, dels en rapport till bolaget och externa intressenter. Revisorn ska vidare dokumen-

tera sina insatser i en så kallad revisionsakt. 

 

Nils Brehmer var klientansvarig och samrådde, när han fick uppdraget, med kollegan 

Lennart Wiberg om vilka som skulle sättas in på uppdraget. Bland andra valdes Mag-

nus Götenfelt, anställd 1988 och auktoriserad revisor 1995. Auktoriserade revisorn 

Bror Frid valdes till ”second partner”. Bror Frid kom senare att bytas ut mot auktorise-

rade revisorn Lennart Bertheden. Därutöver valdes Philippa Holländer, anställd 1988 

och auktoriserad revisor 2003. Som revisionsbiträden valdes Thomas Bengtsson, Jonas 

Åkerlind och Pierre Syldevik och som skattesakkunnig Per Mikael Andersson. An-

svarsfördelningen internt inom revisionsteamet var följande: Nils Brehmer, klientan-

svarig, Magnus Götenfelt, revisionsansvarig för Prosolviakoncernen och gransknings-

ledare för Clarus, samt Philippa Holländer, granskningsledare för Systems. 

 

Revisorerna ska samla in revisionsbevis och det är särskilt tre revisionsbevis som ska 

framhållas: 

- Den utrustningslista (Equipment list ) som är fogad till alla VRC-avtal. Den 

upptar licenser till olika sorters program. 

- Josefin Nilssons uppgifter till Magnus Götenfelt om leverans. 

- Saldoförfrågningarna/saldobekräftelserna. 

 

Sammanfattningsvis anser Öhrlings att planeringen av revisionen, kvalitén på beman-

ningen, storleken av resursinsatserna, utvärderingen av granskningsresultatet samt rap-

porteringen följde god revisionssed. 
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4.2.8 Adekvat kausalitet 

 

År 1998 beskrevs internt inom bolaget som ett ”ödesår för Prosolvia”. Ledningen såg 

tidigt problem avseende bolagets likviditet under början av året. 

 

Försäljningen under första kvartalet 1998 avvek från vad som var budgeterat. Clarus 

budgeterade försäljning uppgick till 85,3 milj. kr och utfallet blev 71,5 milj. kr. Clarus 

hade budgeterat för en mjukvaruförsäljning om 28 milj. kr, medan utfallet blev 7 milj. 

kr. Vad gäller Systems angav budgeten en försäljning om 23,9 milj. kr, medan utfallet 

blev 7,5 milj. kr. Systems hade inga försäljningsintäkter avseende mjukvara.  

 

En jämförelse mellan utvecklingen första-tredje kvartalen 1997 och motsvarande peri-

od 1998 visar att mjukvaruförsäljningen 1997 uppgick till 143 milj. kr, försäljningen 

av simulatorer till 111 milj. kr och försäljningen av konsulttjänster till 68 milj. kr, me-

dan försäljningen år 1998 uppgick till 78 milj. kr avseende mjukvara, 46 milj. kr be-

träffande simulatorer och 76 milj. kr för konsulttjänster. 

 

Under 1998 hade flera rekonstruktionsåtgärder genomförts rörande Prosolvia. Ledning, 

styrelse och storägare hade bytts ut. Börsen hade genomfört sin ettårsuppföljning. Den 

eventuella förtroendebrist som förelegat måste ha värkt ut under 1998.  

 

Öhrlings menar att Prosolvias verkliga problem var att mjukvaruförsäljningen inte lyft 

så snabbt som bolaget hade räknat med och anpassat sin verksamhet efter.  

 

4.2.9 Skada 

 

Konkursboets relativvärdering av Prosolvia, där bolaget jämförs med andra bolag är 

irrelevant. 
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Skillnaderna i rörelsevärdering mellan Konkursboet och Öhrlings beror på skillnader i 

antaganden beträffande omsättningstillväxt, rörelsemarginaler och avkastningskrav. 

Öhrlings konstaterar att Konkursboet utgått från att Prosolvia skulle ha nått eller till 

och med överträffat de parametrar som anges i Carnegies värdering. 
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5 FÖRVALTNINGEN/REVISIONEN AV FÖRVALTNINGEN 

 

5.1 Konkursboet 

 

5.1.1 Inledning och sammanfattning av oaktsamheten vid revisionen av förvaltning-

en och den interna kontrollen 

 

Sammanfattning av oaktsamheten 

 

Bristerna i förvaltningen och den interna kontrollen kan indelas i följande sex olika 

områden: 

1. Brister i organisationen av styrelsearbetet i Clarus och Systems. 

2. Brister i arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen och de verkställande 

direktörerna i Prosolvia, Clarus och Systems. 

3. Brister i budgetering i Prosolvia, Clarus och Systems. 

4. Brister i instruktioner och rutiner rörande redovisning av intäkter i Prosolvia, 

Clarus och Systems. 

5. Brister i rapportering i Prosolvia, Clarus och Systems. 

6. Brister i informationsgivning enligt noteringsavtalet i Prosolvia. 

 

Bakgrund 

 

Vid sin revision av förvaltningen för räkenskapsåret 1995 noterade Öhrlings att brister 

förelåg i Prosolvia-bolagens interna kontroll och ekonomiska styrning och att det fanns 

behov av förbättringar inom vissa områden. Vid granskningen 1996 bedömde Öhrlings 

att avsevärda förbättringar hade skett i de administrativa rutinerna. Men vissa brister 

kvarstod, bland annat avseende löpande resultatrapportering och budgetering. 
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5.1.2 Normen för styrelsernas och de verkställande direktörernas förvaltning 

 

Allmänt 

 

År 1997 var aktiebolagslagen relativt kortfattad när det gällde att reglera styrelsens och 

den verkställande ledningens uppgifter och hur dessa skulle fullgöras. Utvecklingen på 

detta område har sedan dess varit omfattande, dels i själva aktiebolagslagen, dels i den 

så kallade koden för bolagsstyrning som gäller för börsnoterade aktiebolag. Lagstifta-

ren hade 1997 inte i detalj reglerat hur styrelsearbetet skulle bedrivas utan mycket 

lämnades till styrelserna att själva besluta om. Det hade dock utvecklats en så kallad 

god sed även när det gällde styrelsearbete. Öhrlings hade 1991 publicerat en rapport 

som behandlade samspelet mellan styrelse och revisor och även styrelsearbetet i ett 

vidare perspektiv. Under 1997 tog Öhrlings initiativ till en förnyad undersökning av 

dessa frågor. Undersökningen utfördes i samarbete med Corporate Governance Forum 

och Stockholms Fondbörs. Arbetet leddes av en grupp bestående av Hans Edenham-

mar från Stockholms Fondbörs, professorn och aktiebolagsexperten Rolf Skog samt 

auktoriserade revisorn Göran Tidström från Öhrlings. Göran Tidström var tidigare VD 

i Öhrlings och är idag styrelseordförande. 

 

Rapporten publicerades i mars 1998. I rapporten lämnas en sammanfattning av vad 

som kunde betraktas som god styrelsesed. 

 

Den övergripande rollfördelningen mellan styrelse och VD var 1997 densamma som 

idag. Styrelsen hade det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvalt-

ning och den verkställande direktören svarade för den löpande förvaltningen. 

 

Styrelsens uppgifter 

 

Det var styrelsens huvuduppgift att svara för bolagets organisation och förvaltning av 

bolagets angelägenheter. Om det fanns verkställande direktör skulle styrelsen utfärda 
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riktlinjer och anvisningar för hur denne skulle sköta den löpande förvaltningen. I sty-

relsens skyldigheter ingick också att se till att bokföringen och medelsförvaltningen 

innefattade en tillfredsställande kontroll. 

 

Styrelsen ansvarade för att det etablerades och vidmakthölls en tillfredsställande plane-

ring och kontroll över verksamheten. Styrelsen skulle tillse att den erhöll tillräckliga 

och ändamålsenliga rapporter för sina beslut och för sin uppföljning. 

 

I rapporten God styrelsesed uttrycktes det så här: “Det är ett livsvillkor för varje styrel-

se att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig och snabb.” 

 

Det låg i styrelsens ansvar att tillse att det fanns en tillfredsställande kontroll av orga-

nisationen och rutiner, dels för att säkerställa en riktig och fullständig redovisning, dels 

för att säkerställa att företagets resurser disponerades i enlighet med fastställda mål-

sättningar och övergripande riktlinjer. Det handlade alltså om kontroll av organisatio-

nen och rutiner avseende redovisning och förvaltning av bolagets medel. Detta sam-

manfattades som företagets interna kontroll. Ansvaret för den interna kontrollen åvila-

de både styrelse och VD, där styrelsen hade det mer övergripande ansvaret. En väl 

fungerande intern kontroll minskar risken för att avsiktliga eller oavsiktliga fel leder 

till förlust för företaget. Vidare är en väl fungerande intern kontroll normalt en förut-

sättning för en tillförlitlig löpande ekonomisk rapportering. Det ska vara möjligt att 

löpande överblicka verksamhetens gång, resultat och ställning. Kontrollen utövades 

genom beslut och fastställande av riktlinjer samt uppföljning av att besluten effektue-

rades samt att riktlinjerna efterlevdes. 

 

För att utöva sin kontrollfunktion måste styrelsen vara informerad. I detta ingick inte 

formellt en aktiv undersökningsplikt, men väl ett aktivt intresse som innefattade krav 

på ordnad rapportering. Ansvaret innefattade även en undersökningsplikt då styrelsele-

damot hade anledning att misstänka oegentligheter eller att lämnad information var 

ofullständig eller tveksam till sin karaktär. 
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Verkställande direktören 

 

Den verkställande direktören skulle sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar. I den löpande förvaltningen ingick bland annat driften av 

rörelsen, tillsyn över personalen, bokföring och medelsförvaltning. Förutom vad som 

var löpande förvaltningsåtgärder fick den verkställande direktören utan styrelsens be-

myndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets 

verksamhet inte var av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse, om styrelsens 

beslut inte kunde avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana 

fall skulle styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Den verkställande 

direktören skulle vidta de åtgärder som var nödvändiga för att bolagets bokföring skul-

le fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skulle skötas 

på ett betryggande sätt. 

 

Koncernförhållanden 

 

1997 innehöll inte ABL någon särreglering av förvaltningen av dotterbolag utöver be-

stämmelsen i 8 kap. 7 § om att dotterbolagets styrelse skulle lämna moderbolagets sty-

relse de upplysningar som behövdes för beräkning av koncernens resultat och ställ-

ning. 

 

Det fanns inte då, och inte heller idag, några andra regler i ABL avseende styrning 

eller ledningen av bolag i en koncern. I samband med översynen av ABL övervägdes 

det att införa sådana regler, men aktiebolagskommittén ansåg inte att det fanns något 

uttalat intresse som motiverade att man i lagen tog in bestämmelser om styrning och 

ledning i koncerner. 

 

I praktiken utövade ett moderbolag normalt sitt direkta ägaransvar genom att tillsätta 

styrelsen i dotterföretaget och lämna instruktioner till dem. 
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Ett moderbolag kunde dock inte frånta dotterbolagets styrelse och VD deras förvalt-

ningsbefogenheter och ansvar. Varje bolag som ingår i en koncern betraktades ur an-

svarssynpunkt som en juridisk enhet och varje organföreträdare hade en odelad lojali-

tetsplikt mot vart och ett av de bolag som han företrädde. 

 

FAR:s så kallade Revisionskommitté uttryckte för sin del saken så här i Revisionspro-

cessen 1997: “Ansvaret för den interna kontrollen i dotterföretag åvilar dotterföretagets 

styrelse och VD. Inom ramen för moderbolagets planering och kontroll ingår dock ett 

övergripande bevakningsansvar avseende dotterföretagets interna kontroll. Moderbola-

get utövar sitt direkta ägaransvar genom tillsättande av dotterföretagets styrelse”. I 

Revisionskommittén 1997 ingick bland annat två revisorer från Öhrlings – Åke Dani-

elsson och Bo Hjalmarsson – och Lars Egenäs. 

 

Styrelsens sammanträden och beslutsförhet 

 

Enligt aktiebolagslagen skulle styrelseordföranden tillse att styrelsesammanträde hölls 

när det behövdes. 1997 hade ett svenskt medelstort aktiebolag normalt mellan fyra och 

sex styrelsemöten per år. Styrelsen var enligt lagen behörig att fatta beslut om mer än 

hälften av styrelseledamöterna var närvarande. Beslut fick dock inte fattas om inte 

samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling samt fått till-

fredsställande underlag för att avgöra ärendet. 

 

Arbetsfördelning och relation styrelse - verkställande direktör i praktiken 1997 

 

År 1997 var det en vanlig uppfattning i näringslivet att bestämmelserna i aktiebolags-

lagen om de olika bolagsorganens kompetens var oklara. Det kunde vara svårt att av-

göra om vissa frågor hörde till VD:s eller styrelsens arbetsområde. Det fanns vid den 

tidpunkten inga krav i ABL på att ha en intern arbetsordning för styrelsen. 
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Av bland annat det skälet hade aktiebolagskommittén 1995 föreslagit att styrelsens och 

VD:s uppgifter och ansvar preciserades och förslagen ledde senare till ändringar i la-

gen. Inga bestämmelser om styrning och ledning i koncerner togs dock in i ABL. 

 

Förhållanden i Prosolvia 

 

För att kunna genomföra en expansion av den omfattning som Prosolviakoncernen 

genomgick från hösten 1996 fordrades en väl fungerande organisation, som bland an-

nat möjliggjorde att expansionens effekter på resultatet, ställningen och likviditeten 

kunde följas upp kontinuerligt av styrelserna och de verkställande direktörerna i de 

olika bolagen. Av dessa skäl borde styrelserna i de olika bolagen ha tillsett att det 

fanns väl fungerande styrsystem som gav tillförlitlig rapportering. I avsaknad av såda-

na styrsystem riskerade expansionen att ske okontrollerat och äventyra bolagens fram-

tida existens. 

 

Under 1997 var Prosolviakoncernen operativt organiserad i fyra affärsområden som 

bedrevs i dotterbolagen Clarus, Systems, PRT och Interactive. 

 

5.1.3 Normen för revision – god revisors- och revisionssed  

 

Av anvisningarna till FAR:s Regler för god revisorssed, regel 4 - Yrkesutövning, följer 

att ledamot ska omsorgsfullt genomföra sina yrkesuppgifter så att vederbörande får ett 

tillfredsställande underlag för sina bedömningar. Ledamot är skyldig att beakta god 

redovisnings- och revisionssed. 

 

Vad som utgjorde god revisionssed bestämdes huvudsakligen av revisorsorganisatio-

nerna, främst FAR. FAR:s rekommendationer i revisionsfrågor publiceras i det årligen 

utgivna verket FAR:s Samlingsvolym, nedan kallad FAR:s GULA. I det följande cite-

ras ur 1997 års upplaga om inte annat uttryckligen anges. 
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Ansvaret inom FAR för att ta fram rekommendationer i revisionsfrågor låg 1997 på 

den så kallade Revisionskommittén.  

 

I inledningen till Revisionsrekommendationerna för 1997 anges bland annat följande: 

“Revisorn skall inom ramen för god revisionssed göra en bedömning av omfattningen 

och inriktningen av det arbete som erfordras för fullgörandet av varje särskilt uppdrag. 

För att lämna ledamöterna vägledning vid denna bedömning utfärdar FAR rekommen-

dationer i revisionsfrågor.” 

 

“Enligt FARs regler om god revisorssed skall ledamöterna beakta god revisionssed och 

därmed av FAR utfärdade rekommendationer i revisionsfrågor.” 

 

Av 14 § lagen (1995:528) om revisorer framgår att revisorer och revisionsbolag ska 

utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Av 10 kap. 7 § ABL följer 

att revisorer och revisionsbolag ska utföra sin granskning i överensstämmelse med god 

revisionssed. 

 

Öhrlings, Nils Brehmer och hans medhjälpare hade således, såväl enligt lag som enligt 

FARs regler, varit skyldiga att beakta god revisionssed vid utförandet av revisionsupp-

dragen i Prosolviakoncernen. 

 

God revisionssed anger vilka granskningsmoment som är nödvändiga för att bedöma 

årsredovisningen jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens 

förvaltning. Revisionsprocessen är den grundläggande rekommendationen om revi-

sion.  

 

Enligt Revisionsprocessen ska i revisorns arbete ingå planering av arbetet, granskning 

av årsredovisningen jämte räkenskaperna, granskning av förvaltningen, rapportering 

samt dokumentation. I Revisionsprocessen finns detaljerade anvisningar för hur arbetet 

skulle utföras inom vart och ett av de olika områdena. 
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Planering 

 

För att kunna utföra en effektiv revision måste revisorn, oavsett det reviderade företa-

gets storlek, göra en noggrann planering av vad som ska granskas och hur pass ingåen-

de granskningen ska vara. 

 

Revisorn måste därefter på basis av sin kännedom om företaget göra en omsorgsfull 

planering av sitt eget och sina medarbetares arbete med avseende på inriktning, om-

fattning, metodval samt granskningsarbetets förläggning i tiden. 

 

Där förhållandena så medger bör granskningen av posterna i balansräkningen förbere-

das under löpande år för att revisionen ska kunna avslutas så snart som möjligt efter 

räkenskapsårets utgång. Revisorns granskning av den löpande bokföringen och bola-

gets interna kontroll bör vidare i normalfallet utföras huvudsakligen under det räken-

skapsår som omfattas av hans uppdrag. 

 

Principen om väsentlighet och risk ska vara vägledande då revisorn bestämmer inrikt-

ningen och omfattningen av sitt arbete. Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områ-

dena där det finns stor risk att väsentliga fel uppstår som kan påverka årsredovisningen 

och i övrigt mot sådant som är väsentligt för bedömningen av om styrelsen och verk-

ställande direktören fullgjort sina åligganden enligt aktiebolagslagen och bolagsord-

ningen. Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av en sådan om-

fattning eller art att de, om de varit kända för en omdömesgill intressent/bedömare, 

hade påverkat dennes ställningstagande. 

 

Vid en analys av risker belyses även möjligheterna och hoten mot företaget. Revisorn 

får genom analysen underlag för att bedöma om styrelse och VD utsatt, eller utsätter, 

företaget för risker som kan vålla skada utan att ge motsvarande fördel. Speciell upp-

märksamhet bör även riktas mot risker som kan finnas för bolagets fortlevnad till ex-

empel i form av likviditetsproblem. 
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Granskning av årsredovisning/koncernredovisning 

 

Av Revisionsprocessen följer att revisorn vid sin granskning av årsredovisningen ska 

bilda sig en välgrundad uppfattning om den i årsredovisningen lämnade informationen 

är rättvisande och av sådan omfattning att den överensstämmer med god redovisnings-

sed samt om den uppfyller de bestämmelser i lag och bolagsordning som reglerar bo-

lagets rapporteringsskyldighet. Granskningen syftar till att, med beaktande av lagbe-

stämmelser och god redovisningssed, fastställa 

- att i resultaträkningen intagna uppgifter tillsammans med uppgifter i förvalt-

ningsberättelsen ger ett rättvisande uttryck för bolagets resultat, 

- att de i balansräkningen redovisade tillgångarna och skulderna existerar och är 

bolagets egendom respektive förpliktelse på balansdagen samt att de är riktigt 

värderade, 

- att bolagets samtliga tillgångar samt skulder och övriga förpliktelser upptagits i 

balansräkningen, 

- att i resultat- och balansräkningarna intagna uppgifter överensstämmer med bo-

lagets räkenskaper, 

- att årsredovisningens ekonomiska information, tillsammans med uppgifter i re-

sultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys, ger en rättvisande be-

skrivning av bolagets resultat och ställning, 

- att förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som lag och god redovis-

ningssed kräver samt 

- att övrig information i årsredovisningen är förenlig med den bild av bolagets 

resultat och ställning som ges i resultat- och balansräkningar och överensstäm-

mer med revisorns kännedom om företaget. 

 

Revisorns ställningstagande till posterna i resultat- och balansräkningarna ska grundas 

på en kombination av granskningsåtgärder, dels åtgärder som avser att verifiera sub-

stansen i posterna, dels åtgärder som avser att verifiera att bolagets interna kontroller 

säkerställt en fullständig och riktig redovisning. Valet av åtgärder styrs främst av hur 

effektiva revisorn anser dem vara i det enskilda fallet. Vid sin granskning ska revisorn 
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beakta de risker och hot mot bolaget och dess verksamhet som han identifierat på 

grund av företagsledningens eller sin egen riskanalys. Han ska därvid bland annat klar-

lägga att samtliga tillgångar och skulder upptagits samt att nedskrivningsbehov inte 

föreligger beträffande bolagets tillgångar. Revisorns överväganden i detta samman-

hang får också betydelse då han tar ställning till förvaltningsberättelsens innehåll. 

 

Granskning av förvaltningen 

 

Granskningen av förvaltningen syftar främst till att klarlägga 

- om åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger 

styrelseledamot eller verkställande direktören till last och 

- om styrelseledamot eller verkställande direktören i övrigt handlat i strid mot 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

En systematisk och planmässig granskning av styrelsens och VD:s förvaltning innebär 

bland annat att revisorn under året tar del av styrelseprotokoll, budgetar, kortperiodiska 

bokslut och delårsrapporter. 

 

Styrelseledamot eller VD som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. För att kunna bedöma om sådan ersätt-

ningsskyldighet föreligger gentemot bolaget, ska revisorn granska väsentliga beslut, 

avtal, åtgärder och förhållanden i bolaget. 

 

För att kunna klarlägga om styrelsen och VD uppfyllt sina plikter enligt aktiebolagsla-

gen avseende bokföring och medelsförvaltning ska revisorn bedöma organisation och 

rutiner. 

 

Revisorn ska vidare vid sin granskning bedöma om bolagets system för planering och 

kontroll förser styrelse och VD med tillfredsställande underlag för beslut samt om sty-

relsen och VD har tillräcklig överblick över bolagets risksituation. 
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Rapporteringen 

 

Målet för revisorns granskning är att avge en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen 

föregås vanligen av ett antal både muntliga och skriftliga rapporter från revisorn till 

olika beslutsfattare inom bolaget, till exempel ekonomiansvarig eller VD. I dessa rap-

porter lämnar revisorn en redogörelse för de iakttagelser som han gjort under gransk-

ningen i syfte att fel eller brister i räkenskaperna, årsredovisningen eller förvaltningen 

snarast möjligt ska åtgärdas. Under revisionen upptäckta oegentligheter och väsentliga 

fel eller brister i räkenskaperna, årsredovisningen eller förvaltningen ska snarast möj-

ligt påtalas för bolagets VD eller styrelse. Om sådana fel eller brister rättas finns det 

som regel ingen anledning för revisorn att avge en revisionsberättelse med anmärkning 

eller särskild upplysning. 

 

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande huruvida årsredovisningen har upprät-

tats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Om revisorerna vid sin 

granskning funnit att åtgärd eller försummelse, som kan medföra ersättningsskyldig-

het, ligger styrelseledamot eller verkställande direktör till last eller att styrelseledamot 

eller verkställande direktör handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om års-

redovisning eller bolagsordningen ska detta anmärkas i berättelsen. Revisionsberättel-

sen ska även innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 

verkställande direktör Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysning-

ar som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom. I moderbolag ska revisor avge en 

särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. 

 

Skriftliga anmärkningar kan göras antingen som påpekanden eller som erinringar en-

ligt 10 kap. 11 § aktiebolagslagen. Erinringar har framför allt använts för att anmärka 

på relativt allvarliga omständigheter rörande bolagets interna kontroll, redovisningen 

eller förvaltningen i övrigt. Ofta har det varit fråga om förhållanden som revisor är 

tvungen att rapportera i revisionsberättelsen ifall bolagsledningen inte vidtar erforder-

liga åtgärder. Har det däremot varit fråga om mer rutinmässiga uttalanden om fel eller 

brister eller behov av förbättringar som revisorn rapporterar till den verkställande di-
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rektören eller styrelsen har det enligt praxis inte ansetts vara fråga om erinringar även i 

de fall de varit skriftliga. I stället har dessa uttalanden betraktats som påpekanden även 

om de avfattats skriftligen. 

 

Dokumentation 

 

Revisorn ska dokumentera sin granskning. Syftet med dokumentationen är att verifiera 

revisorns ställningstaganden och rapportering. Dessutom ger dokumentationen medre-

visor, tillsynsmyndighet eller domstol i förekommande fall möjlighet att utvärdera re-

visorns arbete. Dokumentationen innefattar, förutom anteckningar över utfört arbete, 

till exempel revisorns rapporter och utlåtanden, korrespondens, externa bekräftelser, 

granskningsprogram samt kopior av räkenskapsmaterial. Anteckningarna över utfört 

arbete ska tydligt ange vad som granskats, hur och när granskningen utförts, vilken 

omfattning granskningen haft och vilka iakttagelser och bedömningar som gjorts samt 

vilka slutsatser som dragits. 

 

5.1.4 Normen för granskningen av förvaltningen 

 

I Revisionsprocessen anges mer utförligt hur förvaltningsrevisionen ska utföras. Av 

intresse i det här målet är framförallt granskningen av 

1. åtgärd eller försummelse som kan medföra ersättningsskyldighet gentemot bo-

laget, 

2. intern kontroll, 

3. planering och kontroll, samt 

4. delårsrapporter. 

 

Granskning av åtgärd eller försummelse som kan medföra ersättningsskyldighet gent-

emot bolaget 

 

Granskningen av förvaltningen syftade bl.a. till att klarlägga 
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- om åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet låg 

styrelseledamot eller verkställande direktören till last och 

- om styrelseledamot eller verkställande direktören i övrigt handlat i strid mot 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

Styrelseledamot eller VD som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadade bolaget var enligt aktiebolagslagen skyldig att ersätta skadan. För 

att kunna bedöma om sådan ersättningsskyldighet förelåg gentemot bolaget, skulle 

revisorn granska väsentliga beslut, avtal, åtgärder och förhållanden i bolaget. 

 

I denna granskning ingick beträffande Prosolvia att granska om den information som 

bolaget lämnade till aktiemarknaden uppfyllde reglerna i noteringsavtalet med fond-

börsen. Vid brott mot noteringsavtalet kunde bolaget åläggas vite av fondbörsen. Det 

var också vad som hände i Prosolvia som ett resultat av styrelse och VD:s brott mot 

noteringsavtalet. 

 

Granskning av intern kontroll 

 

Vid granskningen av den interna kontrollen var revisorn skyldig att bedöma organisa-

tionen och rutinerna för att kontrollera att styrelse och VD uppfyllt sina plikter ifråga 

om bokföring och medelsförvaltning. Kontrollen över bokföring och medelsförvalt-

ningen omfattade de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer 

- att redovisningen blir riktig och fullständig och 

- att bolagets resurser inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och 

eventuella bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrel-

sens och VD:s intentioner. 

En riktig redovisning är oftast en förutsättning för god planering och kontroll. 
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Granskning av planering och kontroll 

 

Målet för bolagets system för planering och kontroll var att förse styrelse och VD med 

underlag för väl grundade beslut. Utöver en riktig och fullständig redovisning behöv-

des för detta bland annat budgetar, kortperiodiska bokslut, likviditetsrapporter och sta-

tistikuppgifter. Härutöver krävdes en ändamålsenlig och klar definierad organisation 

avseende ansvar och befogenheter. Vidare ingick i styrelsens och VD:s planering och 

kontroll att fortlöpande utvärdera bolagets risksituation. 

 

Revisorn skulle vid sin granskning bedöma om systemet för planering och kontroll 

uppfyllde målet samt om styrelse och VD hade tillräcklig överblick över riskerna. 

 

Granskning av delårsrapporter 

 

Inom ramen för förvaltningsrevisionen var revisorn skyldig att granska eventuella del-

årsrapporter. Utöver detta lämnades i Prosolvia särskilda uppdrag till Öhrlings att 

granska delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 1997. Denna granskning skulle 

ske i enlighet med vad som angavs i FAR:s rekommendation om Översiktlig gransk-

ning av halvårs- och andra delårsrapporter 

 

Förvaltningsrevision i koncerner 

 

Vid granskningen av ett moderföretag i en koncern skulle revisorn även granska vä-

sentliga förvaltningsåtgärder som moderföretaget vidtog avseende dotterföretaget. An-

svaret för den interna kontrollen i dotterföretag åvilade dotterföretagets styrelse. Mo-

derföretaget hade dock ett övergripande bevakningsansvar för dotterföretagets interna 

kontroll. 

 

Om det fanns interna koncernfunktioner utöver de som angavs i aktiebolagen, till ex-

empel koncernchef, borde styrelsen tillse att instruktioner beträffande ansvarsfördel-

ning upprättades. 
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5.1.5 Brister i organisation av styrelsearbetet i Clarus och Systems 

 

Styrelsemöten 

 

Under 1997 var Prosolviakoncernen inledningsvis operativt organiserad i tre affärsom-

råden som redovisades i de helägda dotterbolagen Clarus, Systems och PRT. Senare 

under året tillkom affärsområdet Interactive som också det redovisades i ett dotterbo-

lag. 

 

Styrelsen i Prosolvia förvaltade i praktiken även dotterbolagen Clarus och Systems. I 

Clarus och Systems hölls inga särskilda styrelsesammanträden utöver formella möten 

för att utse verkställande direktör och firmatecknare samt för att besluta om årsredo-

visningar. 

 

Den rättsliga bakgrunden 

 

Utöver bestämmelsen i 8 kap. 7 § ABL om att dotterbolagets styrelse ska lämna mo-

derföretagets styrelse de upplysningar som erfordras för beräkning av koncernens re-

sultat och ställning innehöll inte ABL 1997 någon särreglering av förvaltningen av 

dotterbolag. Det fanns inte då, och inte heller idag, några andra regler i aktiebolagsla-

gen om ledningen av dotterbolag i en koncern. 

 

Ett moderbolag utövar normalt sitt direkta ägaransvar genom tillsättande av dotterföre-

tagets styrelse. Ansvaret för den interna kontrollen i ett dotterföretag vilar på dotterfö-

retagets styrelse och VD. Inom ramen för moderbolagets planering och kontroll ingår 

dock ett övergripande bevakningsansvar även för dotterföretags interna kontroll. 

 

Det förekommer att ledningen av och verksamheten i ett dotterbolag mer eller mindre 

fullständigt infogas i moderbolaget. Dotterbolaget styrelse utövar då inte några reella 
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företagsledande funktioner utan förvaltningsbesluten i dotterbolaget fattas av styrelsen 

eller VD i moderbolaget och de kan då bli skadeståndsansvariga för de beslut som fat-

tas av dem avseende förvaltningen i dotterbolagen. 

 

Enligt ABL skulle styrelsemöten hållas i ett aktiebolag. Clarus och Systems var aktie-

bolag. Det gjordes inget undantag för dotterbolag i ABL från kravet på styrelsemöten. 

Även nu gällande aktiebolagslag saknar något sådant undantag och lagen innehåller 

inte heller några regler om koncernstyrelser. Frågan diskuterades under lagstiftnings-

arbetet, men ledde inte till någon ändring av den fundamentala principen att varje ak-

tiebolag måste förvaltas av sin egen valda styrelse och att denna ska sammanträda med 

den periodicitet som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet. Om bolaget inte 

driver någon verksamhet behövs det i princip bara ett styrelsemöte per år för att be-

handla årsredovisningen. 

 

Som skäl för att inte ha särskilda styrelsemöten görs ofta gällande att det är opraktiskt 

och onödigt eftersom det är ändå är moderbolaget som bestämmer. Det kan mycket väl 

vara att moderbolaget tycker så, men en sådan organisation är inte godtagen enligt 

ABL. Inte ens efter de omfattande ändringar i lagen som har skett efter 1998.  

 

I varje bolag som bedriver affärsverksamhet är det för att styrelsen ska kunna ha en 

effektiv intern kontroll och övervakning av verksamheten nödvändigt att styrelsen i det 

aktuella bolaget sammanträder och fokuserat behandlar de frågor som gäller för just 

det bolaget. Ingen annan har rätt eller skyldighet att förvalta bolaget. Förvaltningsan-

svaret kan inte delegeras eller tas över av annan; till exempel ett moderbolag. 

 

Enligt aktiebolagslagen är ansvaret för organföreträdarna i ett aktiebolag personligt 

och individuellt och inte kollektivt. Culpabedömningen är individuell. 

 

Samtliga dessa omständigheter talar entydigt för att styrelsemöten skulle ha hållits i 

Clarus och Systems. 
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Särskilda omständigheter beträffande Prosolvia 

 

Utöver dessa generella skäl så fanns det ett flertal specifika förhållanden i Prosolvia-

koncernen som motiverade att särskilda styrelsesammanträden borde ha hållits i dot-

terbolagen Clarus och Systems. 

 

a) Styrelserna i de tre bolagen bestod delvis av olika personer. Det rådde inte någon så 

kallad personidentitet. De enda som satt i samtliga tre styrelser var huvudaktieägarna 

och de ansvariga för den operativa ledningen Dan Lejerskär och Morgan Herou, 

 

b) Ingen affärsverksamhet bedrevs i moderbolaget utan all affärsverksamhet bedrevs i 

dotterbolagen, däribland Clarus och Systems, 

 

c) Clarus och Systems hade bägge betydande verksamheter med olika produkter, kun-

der, marknader, leverantörer och fordringsägare, 

 

d) Huvudansvaret för den operativa ledningen i samtliga tre bolag Prosolvia, Clarus 

och Systems låg hos Dan Lejerskär och Morgan Herou som även var de två största 

aktieägarna i Prosolvia, 

 

d 1) Dan Lejerskär var koncernchef och verkställande direktör i Prosolvia, 

 

d 2) Dan Lejerskär var operativt verksam i och hade det bestämmande inflytandet över 

den löpande förvaltningen i Clarus, 

 

d 3) Morgan Herou var verkställande direktör i Systems,  

 

d 4) Dan Lejerskär och Morgan Herou hade rätt att var för sig teckna firman i alla tre 

bolagen Prosolvia, Clarus och Systems, 
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d 5) Dan Lejerskär var operativt verksam i IVS med huvudansvar för bolagets VR-

center affärer med Clarus och lokala parter, 

 

Med hänsyn till dessa omständigheter var det viktigt att styrelsen löpande samman-

trädde och utvärderade och kontrollerade Dan Lejerskär och Morgan Herous förvalt-

ning. 

 

e) Prosolvias aktier var från och med juni 1997 noterade på börsen, vilket ökade kra-

ven på intern kontroll. 

 

Öhrlings revision 

 

I det uppdrag som Öhrlings fick av Carnegie inför börsnoteringen av Prosolvia ingick 

att beskriva styrelsens arbete i bolaget samt styrelsens arbete i respektive dotterbolag. I 

sin rapport från granskningen noterade Öhrlings att egentligt styrelsearbete endast fö-

rekom på moderbolagsnivå och att det fördes diskussioner om att förstärka dotterbola-

gens styrelser och att formalisera deras arbete. Rapporten är daterad den 15 januari 

1997. Öhrlings kände alltså tidigt under 1997 till att det inför börsnoteringen fanns ett 

behov att förstärka styrelserna i dotterbolagen Clarus och Systems och formalisera 

deras arbete. Märkligt nog verkar Öhrlings därefter inte ha följt upp att förstärkningen 

och formaliseringen verkligen genomfördes. Frågan om styrelsearbetet i dotterbolagen 

finns inte med i deras uppföljningsrapport avseende granskningen inför börsnotering 

som är daterad den 17 april 1997. 

 

Utöver att Claes Hammar som ensam extern ledamot togs in i Systems styrelse skedde 

inte någon förstärkning av styrelserna i dotterbolagen. Inte heller formaliserades styrel-

searbetet. Förutom rena formaliaprotokoll som krävs för registreringar i bolagsregistret 

finns det inga styrelseprotokoll från dotterbolagen utan bara från moderbolaget. Av 

styrelseprotokollen i moderbolaget framgår inte heller att styrelsen där på ett effektivt 

sätt behandlade de frågor som var relevanta för respektive dotterbolag. Alla styrelse-

medlemmar deltog inte ens på styrelsemötena. Förutom del av ett sammanträde i de-
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cember 1997 deltog inte Martin Wengblad på styrelsesammanträdena under den tid 

han var ledamot i Clarus. Detta framgår av styrelseprotokollen. 

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret 1997 ha granskat att styrelsen var orga-

niserad på ett lämpligt sätt. I detta ingick att kontrollera att styrelserna sammanträdde 

och verkligen behandlade de frågor som var relevanta i respektive dotterbolag. 

 

Denna granskning borde ha skett bland annat genom att ta del av styrelseprotokollen i 

de olika bolagen. Därvid borde Öhrlings ha upptäckt att inga materiella styrelsemöten 

hölls i Clarus och Systems samt att styrelsen i Prosolvia inte med erforderlig omsorg 

behandlade relevanta frågeställningar för dotterbolagen Clarus och Systems. Den eko-

nomiska rapporteringen och uppföljningen skedde inte på dotterbolagsnivå. För bola-

gen väsentliga avtal diskuterades inte i styrelsen. 

 

Avvikelserna borde ha rapporterats omgående och senast under maj 1997 till styrelser-

na. Att Öhrlings inte rapporterade om några avvikelser framgår av deras gransknings-

rapport för 1997. 

 

Effekterna 

 

Vilka effekter uppkom då av Öhrlings culpa? Att inga särskilda styrelsemöten hölls i 

Clarus och Systems medverkade till att styrelserna i såväl Prosolvia som dotterbolagen 

Clarus och Systems kom att sakna erforderlig insyn och kontroll över verksamheten. 

Det innebar särskilt att väsentliga ärenden i såväl moder- som dotterbolagen inte be-

handlades med den grad av omsorg och noggrannhet som krävdes. Särskilt gällde detta 

besluten om samarbetet med Industrifonden i IVS och etablering av och avtalen i 

Competence Centers i Clarus och Systems. Styrelsen hade inte heller nödvändig kon-

troll över vilka ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser som dessa avtal 

förde med sig för Prosolviabolagen. Som ett exempel kan nämnas att i den första del-

årsrapporten som kommunicerades till marknaden efter börsintroduktionen för första 
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halvåret 1997 skedde felaktigt ingen eliminering alls av affärerna med IVS och VR-

center. Den rapporterade omsättningen var därmed 13 milj. kr för hög. 

 

Om dessa brister i styrelseorganisationen hade rapporterats av Öhrlings hade styrelser-

na sett till att särskilda styrelsemöten hållits i Clarus och Systems där de valda styrel-

serna deltog. Bristen i insyn och kontroll hade därvid inte uppkommit eller i allt fall 

väsentligen begränsats. 

 

5.1.6 Brister i arbets- och ansvarsfördelningen i Prosolvia, Clarus och Systems mel-

lan styrelsen och de verkställande direktörerna 

 

Normen 

 

Styrelsen ska enligt ABL utfärda riktlinjer och anvisningar för hur den verkställande 

direktören ska handha den löpande förvaltningen. 1997 var det en vanlig uppfattning i 

näringslivet att bestämmelserna i ABL om de olika bolagsorganens kompetens var 

oklara. Det var i många fall svårt att avgöra om en fråga hörde till VD:s eller styrelsens 

arbetsområde. 

 

Det finns också i Revisionsprocessen uttalat ett särskilt behov av ansvarsfördelning när 

man som i Prosolvia hade en koncernchef vars ansvarsområde inte reglerades i ABL. 

Slutligen fanns det ett generellt behov i koncerner för moderbolagets styrelse att lägga 

fast instruktioner inom koncernen.  

 

I Prosolviakoncernen var detta behov uppenbart främst eftersom inga styrelsemöten 

hölls i de rörelsedrivande bolagen Clarus och Systems och flera personer i Prosolvias 

styrelse satt på flera olika stolar i koncernen. Det förelåg därför ett extra stort behov av 

att klara ut de olika intressenternas roller och ansvarfördelningen dem emellan; moder-

bolagets styrelse i förhållande till dotterbolagens styrelser, moderbolagets VD i förhål-
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lande till dotterbolagens VD, moderbolagets styrelse i förhållande till respektive bo-

lags VD samt koncernchefen i förhållande till styrelse och vd i dotterbolagen. 

 

Att ett stort behov av ansvarsfördelning förelåg motiverades ytterligare av följande 

omständigheter. 

 

a) Styrelserna i koncernbolagen var inte identiska; det var bara Dan Lejerskär och 

Morgan Herou som satt i alla tre styrelser, 

 

b) Ingen affärsverksamhet bedrevs i moderbolaget utan all affärsverksamhet bedrevs i 

dotterbolagen, däribland Clarus och Systems. 

 

c) Clarus och Systems hade betydande verksamheter med olika produkter, kunder, 

marknader, marknader, leverantörer och fordringsägare. 

 

d) Dan Lejerskär var styrelseledamot i Prosolvia, Clarus och Systems samt koncern-

chef och verkställande direktör i Prosolvia, 

 

e) Dan Lejerskär var operativt verksam i och hade det bestämmande inflytandet över 

den löpande förvaltningen i Clarus, 

 

f) Morgan Herou var styrelseledamot i Prosolvia, Clarus och Systems samt verkstäl-

lande direktör i Systems, 

 

g) Dan Lejerskär och Morgan Herou var de enskilt största aktieägarna i Prosolvia, 

 

h) Dan Lejerskär och Morgan Herou hade rätt att var för sig teckna firman i Prosolvia, 

Clarus och Systems, 

 

f) Dan Lejerskär var styrelseledamot och operativt verksam i IVS med ansvar för bola-

gets VR-center affärer med Clarus och lokala parter, 
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j) Inga särskilda styrelsemöten utöver rent formella hölls i Clarus och System, samt 

 

k) Claes Hammar var (från och med den 15 september 1997) styrelseledamot i IVS. 

 

Styrelsens beslut 

 

Styrelseledamöterna ansåg själva att ansvarsfördelningen var oklar. På styrelsesam-

manträde den 23 maj 1997 konstaterades att ledningen haft en exceptionell arbetsbe-

lastning under arbetet med börsintroduktionen, och att arbetsbelastningen kunde kom-

ma att vara fortsatt mycket hög. Åke Plyhm rekommenderade därför att fokus sattes på 

rollfördelningen mellan VD och vice VD. Samtidigt begärde Morgan Herou att styrel-

sen skulle ta fram anvisningar och riktlinjer för arbets- och ansvarsfördelning mellan 

styrelse och VD. 

 

Styrelsen konstaterade på mötet att det fanns behov av sådana anvisningar och riktlin-

jer. Man enades om att senare ha en genomgripande diskussion i frågan, men i avvak-

tan på denna bestämdes att ”större” avtal, engagemang, investeringar över viss be-

loppsgräns och omorganisationer skulle beslutas av styrelsen. Dessa instruktioner var 

otillräckliga och bristfälliga eftersom: 

a) det inte anges vad som avses med större avtal eller engagemang, 

b) det inte anges någon beloppsgräns för investeringar som ska tas i styrelsen, och 

c) det inte anges vad som avses med större omorganisation. 

 

Inte heller klargjordes den väsentliga ansvarsfördelningen mellan styrelserna inbördes 

och mellan styrelserna och de verkställande direktörerna i de olika bolagen (Prosolvia, 

Clarus och Systems). Någon instruktion om ansvarsfördelningen mellan koncernche-

fen, styrelse och VD i dotterbolagen lämnades inte. 

 

Trots att det i protokollet från styrelsemötet den 23 maj 1997 sades att man senare 

skulle ha en längre diskussion i frågan så återkom aldrig styrelsen till saken igen. Inga 
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ytterligare instruktioner, anvisningar och riktlinjer lämnades; i vart fall inte under 

1997. Detta framgår av protokollen från de styrelsemöten under 1997 som hölls efter 

den 23 maj. 

 

Dan Lejerskär och Morgan Herou bröt mot instruktionerna 

 

Dan Lejerskär och Morgan Herou följde inte de anvisningar och riktlinjer för ingående 

av avtal, investeringar och omorganisation som styrelsen hade lämnat på mötet den 23 

maj 1997 utan de fattade själva beslut i väsentliga frågor som inte var löpande förvalt-

ningsåtgärder och därför enligt lag och även enligt styrelsens anvisningar skulle ha 

beslutats av styrelsen. 

 

Det ska framhållas att Konkursboet inte som en omständighet till stöd för talan gör 

gällande att de avtal som Dan Lejerskär och Morgan Herou träffat för Prosolvia, Cla-

rus och Systems räkning inte skulle vara gällande mot tredje man. Den frågan är enligt 

Konkursboets uppfattning ointressant för målet. Däremot görs det gällande att Dan 

Lejerskär och Morgan Herou handlat utanför vad som enligt ABL var löpande förvalt-

ningsåtgärder för VD (i Prosolvia respektive Systems) och de områden som enligt in-

struktionen på styrelsemötet den 23 maj 1997 skulle fattas av styrelsen. Det ska noteras 

särskilt att Dan Lejerskär inte var VD i Clarus, och därför inte kan ha ingått avtalen för 

Clarus räkning med stöd av behörigheten för VD enligt ABL. Dan Lejerskär var kon-

cernchef men denne har ingen behörighet enligt aktiebolagslagen. 

 

Hanteringen av avtalen ledde till att styrelsen kom att sakna den kännedom om avta-

lens innehåll som krävdes för att kunna bedöma dess konsekvenser för bolagens redo-

visning och ekonomiska ställning.  

 

Efter den 23 maj 1997 ingick Dan Lejerskär ensam ett flertal avtal som samtliga måste 

anses ha varit väsentliga eller ”större” för Prosolvia och Clarus. Inte något av avtalen 

behandlades i styrelsen innan de ingicks. 
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De mycket väsentliga avtalen, med undantag för avtalen med IVS och Industrifonden, 

föredrogs för första gången i styrelsen den 23 maj 1997. Claes Hammar redogjorde för 

upplägget och uppgav att företagsledningen hoppades på att inom de närmaste veckor-

na kunna slutföra förhandlingarna. Prosolvias investering sades vara på runt 3,75 milj. 

USD vilket motsvarade cirka 25 milj. kr. Strax efter denna föredragning fastställde 

styrelsen så på samma möte principen att ”större” avtal och investeringar skulle beslu-

tas om av styrelsen. 

 

Avtalen med Industrifonden och IVS träffades en månad senare den 23 juni 1997. Dan 

Lejerskär tecknade ensam under alla avtal för Prosolvia och Clarus. Avtalen hade inte 

dragits i styrelsen. Claes Hammar deltog inte i förhandlingarna om ”IVS-paketet”. Ro-

ger Cederberg deltog i vissa delar. Avtalstexten i ”IVS-paketet” genomgicks inte i de-

talj av samtliga styrelseledamöter. Det vara bara Dan Lejerskär som gick igenom av-

talstexterna. 

 

Vad som är relevant för talan är att genom att Dan Lejerskär och Morgan Herou för-

handlade och träffade avtalen själva kom styrelserna i Prosolvia, Clarus och Systems 

att sakna den kännedom om avtalens innehåll som krävdes för att kunna bedöma dess 

konsekvenser för bolagens redovisning och ekonomiska ställning. 

 

På styrelsemötet den 15 augusti 1997 redogjorde Dan Lejerskär för de träffade avtalen 

med Industrifonden om IVS. Där konstaterades att samarbetet var omfattande och hade 

stor påverkan på resultatet. En särskilt PM om affären hade upprättats inför styrelse-

mötet. I denna PM sägs att investeringen var 25 milj. kr i aktiekapital och ett lånelöfte 

på 25 milj. kr. 

 

Precis som Dan Lejerskär gjorde för Prosolvia och Clarus så kom Morgan Herou efter 

den 23 maj 1997 att själv träffa ett antal större avtal för Prosolvia och Systems utan att 

dessa behandlades i styrelsen. 
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Inga av de rättshandlingar som Dan Lejerskär och Morgan Herou vidtog för Prosolvia, 

Clarus och Systems var löpande förvaltningsåtgärder och kunde därför enligt aktiebo-

lagslagen inte beslutas av VD.  

 

Uppenbarligen ansåg styrelsen att det behövdes en precisering av den allmänna an-

svarsfördelning mellan styrelse och VD som följde av aktiebolagslagen. Hur visste 

VD:arna vad som gällde? Det kunde inte vara rimligen upp till var och en att tolka vad 

som avsågs. 

 

I allt fall måste borgensförbindelser och garantiförbindelser samt avtalen med Industri-

fonden och IVS anses utgöra ”större” avtal och engagemang som skulle beslutas av 

styrelsen. 

 

Styrelsens underlåtenhet att följa upp 

 

Styrelsen borde givetvis ha följt upp att de anvisningar och riktlinjer som de lämnade 

på styrelsemötet den 23 maj 1997 efterlevdes. Någon sådan uppföljning skedde dock 

inte. Detta framgår indirekt av styrelseprotokollen. 

 

Öhrlings revision 

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat: 

- att det fanns ändamålsenliga anvisningar och riktlinjer för arbets- och ansvars-

fördelning mellan styrelse och de verkställande direktörerna, 

- att de verkställande direktörerna följde de anvisningar och riktlinjer som hade 

lämnats, 

- att de verkställande direktörerna inte fattade beslut i frågor som inte var löpan-

de förvaltningsåtgärder och därför enligt lag och anvisningarna skulle ha beslu-

tats av styrelsen samt 

- att styrelsen följde upp att de anvisningar och riktlinjer som de hade lämnat ef-

terlevdes. 
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Avvikelser skulle ha rapporterats omgående till styrelsen. 

 

I revisionsplanen för 1997 noterade Öhrlings: 

- att affärstransaktionerna var avtalsstyrda vilket ställde krav på fullständighet 

och riktighet, 

- att stor del av affärerna och avtalsskrivande hanterats av koncernchefen Dan 

Lejerskär och att riskerna med detta hade framförts samt att rutiner för avslut 

av affärer och avtalsskrivande skulle följas upp, samt 

- att det var väsentligt att granska avtalsregister och hanteringen av avtal 

 

Det verkar inte som om Öhrlings gjorde någon granskning eller uppföljning av dessa 

frågor. 

 

Att Öhrlings inte rapporterade till styrelsen om några avvikelser beträffande ansvars-

fördelningen framgår av deras granskningsrapport för 1997 där Öhrlings redogjorde 

för vad som hade rapporterats i förvaltningsrevisionen.  

 

Effekter 

 

Avsaknaden av ändamålsenliga anvisningar och riktlinjer om arbetsfördelning samt att 

Dan Lejerskär och Morgan Herou inte följde de anvisningar och riktlinjer som lämna-

des ledde till allvarliga brister i förvaltningen och den interna kontrollen. 

 

Mer i detalj medförde avvikelserna:  

- att Dan Lejerskär och Morgan Herou ensamma fattade beslut i ett flertal vä-

sentliga frågor som inte utgjorde löpande förvaltningsåtgärder, 

- att beslut om väsentliga avtal och de investeringar som följde med avtalen fat-

tades av Dan Lejerskär och Morgan Herou och inte av styrelsen, 

- att rapporteringen till styrelsen av väsentliga avtal och investeringar och dess 

ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser blev bristfällig, 



  Sid 95 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
- att styrelsen saknade kännedom om det närmare innehållet i väsentliga avtal 

och investeringar och dess konsekvenser för bolagens och koncernens ekono-

miska ställning och redovisning, 

- att styrelserna saknade erforderlig insyn och kontroll över verksamheten i de 

olika bolagen, samt 

 

medverkade till 

- att redovisningen av intäkter och kundfordringar blev felaktig och 

- att informationsgivningen blev bristfällig. 

 

De brister som fanns när det gäller ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD borde 

Öhrlings ha rapporterat omgående och senast under juni 1997 till styrelsen. Om så 

skett hade styrelsen sett till att ändamålsenliga instruktioner lämnades och att instruk-

tionerna också följdes. 

 

5.1.7 Ekonomihandboken 

 

Bakgrunden och de olika versionerna 

 

I sin granskning inför börsnoteringen rekommenderade Öhrlings att koncernens regler 

om budget, rapportering och redovisningsprinciper sammanställdes i en redovisnings-

handbok. Öhrlings biträdde sedan under våren 1997 med framtagandet av Ekonomi-

handboken och redovisningsprinciperna. 

 

I sin uppföljande rapport inför börsnoteringen skrev Öhrlings i april 1997 att redovis-

ningshandboken var färdig och hade distribuerats till alla koncernbolag samt att den 

bland annat innehöll regler och förutsättningar om intern och extern rapportering samt 

redovisningsprinciper. 
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Redovisningshandboken kallades för Ekonomihandboken och den förelåg i sin första 

version under februari 1997 och uppdaterades sedan under året vid tre tillfällen. 

 

De fyra versionerna framtogs enligt följande: version 1 februari 1997, version 2 juni 

1997, version 3 november 1997, version 4 december 1997. Version 2 från juni innehål-

ler exempel på rapportformulär. Dessa formulär finns inte med i utkastet från februari, 

men där finns en uppställning för respektive rapport med förklarande text. Skillnaderna 

mellan kraven på rapportering mellan de olika versionerna av handboken är ytterst 

marginell. 

 

Ekonomihandboken upprättades på engelska och den fullständiga titeln var Finance, 

Accounting & Control Manual. 

 

Öhrlings uppfattning om Ekonomihandboken 

 

I samband med sin slutrapportering av granskningen inför börsnoteringen i april 1997 

rapporterade Öhrlings att de ansåg att Ekonomihandboken utgjorde ett tillfredsställan-

de stöd för den ekonomiska styrningen i koncernen.  

 

Konkursboets inställning till Ekonomihandboken  

 

Ekonomihandboken var bra i många avseenden. Den var ett viktigt stöd för den eko-

nomiska styrningen och ett bra hjälpmedel för att styra upp rapportering och ekonomi-

rutiner. Konkursboet menar att Ekonomihandboken därför i många avseenden kan tjä-

na som norm för styrelsens och VD:s förvaltning och att Öhrlings borde ha granskat 

om de hade följt den. 

 

Det fanns emellertid vissa klara brister med handboken. Den saknade regler om pro-

gnosrapportering. Inte heller innehöll den något om budgetering eller om hur försälj-

ningen till Competence Centers skulle redovisas. Handboken innehöll överhuvudtaget 

ingenting alls om redovisning av intäkter från programvara, trots att detta var en av de 
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viktigaste intäktskällorna för koncernen. När det gäller redovisningsprinciper saknades 

den väsentliga redovisningsprincip för licensintäkter som Prosolviabolagen kom att 

använda vid redovisningen av försäljningen till Competence Centers. Det saknades 

även instruktioner, anvisningar och rutiner för hur intäktsredovisningen skulle gå till i 

praktiken. 

 

Sedan följde Prosolvia inte heller i verkligheten de rapporteringsrutiner som fastslogs i 

handboken. 

 

5.1.8 Brister i budgetering i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

I sin revisionspromemoria från den löpande granskningen för 1996 den 10 januari 

1997 påpekade Öhrlings att detaljerade omkostnadsbudgetar saknades och att budget-

arbetet behövde utvecklas och formaliseras så att uppföljning av utfall och avvikelse-

analyser kunde genomföras. 

 

I resultatrapporten för första halvåret 1996 hade det förelegat en avsevärd avvikelse 

från budgeten. 

 

I rapporten till Carnegie inför börsintroduktionen den 15 januari 1997 rekommendera-

de Öhrlings att budgetering skulle ske av omsättning, kostnader och resultat samt lik-

viditet och investeringar. 

 

Ekonomihandboken innehöll märkligt nog ingenting alls om budgetering utöver att en 

särskild instruktion för budget skulle upprättas. Budgetinstruktioner kom sedan att 

lämnas inför budgeteringen av verksamhetsåret 1998.  

 

Likviditets- och investeringsbudgetar borde ha upprättats. Likviditetsbudgeten skulle 

ha visat vilka effekter på likviditeten som beräknades uppkomma på grund av den 

budgeterade expansionen. Investerings- eller balansbudgeten skulle visa investerings-
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behoven samt effekten på balansräkningen av den planerade omsättningen; till exem-

pel hur rörelsekapitalet, främst kundfordringarna, påverkades. Dessa borde ha upprät-

tats för räkenskapsåret 1997, om inte förr, senast inför börsnoteringen i juni 1997.  

 

Öhrlings oaktsamhet 

 

Öhrlings borde i förvaltningsrevisionen löpande under räkenskapsåret ha granskat att 

likviditets- och investerings(balans)budgetar upprättades. 

 

Eftersom Öhrlings biträdde med framtagandet av Ekonomihandboken och även grans-

kade den inför börsnoteringen borde de ha upptäckt att handboken inte innehöll några 

instruktioner eller anvisningar om budget. De borde ha följt upp att den särskilda bud-

getinstruktion som omnämns i Ekonomihandboken verkligen togs fram och att den 

innehöll det som Öhrlings hade rekommenderat, det vill säga bland annat likviditets- 

och balans- eller investeringsbudget och att sådana budgetar upprättades. Därvid borde 

de ha upptäckt att det inte fanns några likviditets- och balans(investerings) budgetar för 

1997. 

 

Avvikelserna borde ha rapporterats omgående och senast under maj 1997 till styrelsen. 

Om så skett hade styrelsen och de verkställande direktörerna tillsett att likviditets- och 

balansbudgetar upprättades. 

 

Effekter 

 

Förutom att de behövs vid planeringen av verksamheten för framtiden så var budgetar 

nödvändiga för att i efterhand kunna genomföra en uppföljning av utfallet och analyse-

ra eventuella avvikelser. Avsaknaden av likviditets- och balansbudgetar medförde: 

- att möjligheten till effektiva uppföljningar av utfall och avvikelseanalyser av-

seende likviditeten samt förändringarna i balansräkningen avsevärt försvårades, 

och medverkade till 
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- att de verkställande direktörerna och styrelserna kom att sakna erforderlig in-

syn och kontroll över verksamheten, samt 

- att det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 

 

5.1.9 Brister i instruktioner och rutiner rörande redovisning av intäkter och kund-

fordringar i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Normer för redovisning av intäkter och kundfordringar 1997 

 

Målsättningen för all redovisning var att den skulle ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat. En annan av de grundläggande redovisningsprinciperna 1997 

var, liksom idag, den så kallade försiktighetsprincipen. Denna innebär att all redovis-

ning ska upprättas med iakttagande av rimlig försiktighet. Att försiktigheten ska vara 

rimlig betyder bland annat att den ska vara affärsmässigt betingad. 

 

En väsentlig del av försiktighetsprincipen består av valet av tidpunkt för intäktsredo-

visningen. Enligt försiktighetsprincipen får endast de intäkter som är konstaterade eller 

realiserade på balansdagen (bokslutsdagen) tas med i redovisningen. Detta kallas för 

den så kallade realisationsprincipen. Om osäkerhet råder ska en intäkt inte tas med. 

 

 Försiktighets- och realisationsprincipen blev lagfästa i Sverige 1995 genom att de in-

togs i 2 kap. 4 § ÅRL. ÅRL innehåller grundläggande redovisningsprinciper för årsre-

dovisningar. Både försiktighets- och realisationsprincipen var dock sedan länge all-

mänt accepterade som god redovisningssed och gällde för all redovisning. 

 

När det gällde bedömningen av när en intäkt var konstaterad (eller realiserad) fanns det 

i Sverige 1997 inga inhemska direkta regler om detta. Ledning kunde dock hämtas från 

internationell praxis såsom den hade kommit till uttryck i IAS (International Accoun-

ting Standards) 18, Revenue. Att det var så sades uttryckligen i förarbetena till ÅRL. 

Reglerna i IAS 18 Revenue fick en svensk motsvarighet genom Redovisningsrådets 
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rekommendation nr 11 Intäkter, förkortad RR 11, som kom 2001. Innehållet i RR 11 

var dock de facto god redovisningssed i Sverige redan 1997. 

 

RR 11 är en nästan ordagrann översättning av IAS 18. Vissa smärre materiella skillna-

der finns mellan IAS 18 och RR 11, men dessa är inte av intresse för den här tvisten. 

 

Enligt IAS 18 och RR 11 kunde en intäkt anses konstaterad (realiserad) om alla väsent-

liga risker och förmåner som hänförde sig till den sålda varan övergått på köparen. 

Intäkten skulle vara realiserad. 

 

Försiktighetsprincipen gällde även vid redovisningen av kundfordringar. Endast ford-

ringar som rimligen kunde antas bli betalda skulle tas upp. 

 

När det gäller att fastställa vad som utgör god redovisningssed kan vägledning ofta 

hämtas från hur andra företag gör. Om en representativ krets av bokföringsskyldiga 

redovisade en viss transaktion på samma sätt så kunde denna praxis anses utgöra god 

redovisningssed; givetvis under förutsättning att inte redovisningen stred mot lag eller 

rekommendationer. Konkursboet anser dock att det 1997 inte fanns någon enhetlig 

praxis hos företag i samma eller liknande branscher som Prosolvia för redovisning av 

försäljning av de system av program- och hårdvara samt tjänster som Prosolvia sålde 

under beteckningen Competence Centers eller VRC och CoE. Någon utredning om en 

sådan praxis finns inte i målet.  

 

I USA fanns det redan 1991 relativt utförliga regler om redovisning av licensintäkter 

från programvara. Dessa benämndes SOP Software Revenue Recognition och de gavs 

ut första gången 1991 under beteckningen SOP 91-1. Nästa version av reglerna kom 

1997 och kallades SOP 97-2. Enligt SOP 91-1 Software Revenue Recognition skulle 

följande villkor vara uppfyllda för att en fordran skulle få redovisas som en intäkt: 

 

1. Avtal skulle föreligga 
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2. En fordran fick inte redovisas som en intäkt förrän övertygande bevisning (per-

suasive evidence) förelåg om avtalets existens. Sådan bevisning tillhandahölls 

normalt genom ett avtal i skriftlig form. 

3. Priset var bestämt 

4. Detta villkor är nära sammankopplat med kravet på att betalningen är sannolik. 

Om priset inte är bestämt kan det heller inte med säkerhet avgöras om betal-

ningen är sannolik. 

5. Leverans hade skett 

6. Normalt ska leverans ha skett av alla objekt som ingår i avtalet och ingen vä-

sentlig ovisshet får råda om att kunden kommer att bekräfta leveransen. Undan-

tag från principen att allt som avtalats ska ha levererats får göras om en för kö-

paren endast obetydlig del av leveransen återstår. I sådant fall måste reserve-

ring ske med ett belopp motsvarande värdet av den del som återstår att levere-

ras. Om en för köparen betydande del av det som avtalats återstår att leverera 

får fordran inte till någon del redovisas som en intäkt. 

7. Betalning är sannolik 

8. Kunden skulle ha både betalningsvilja och betalningsförmåga. 

 

SOP-reglerna användes 1997 av vissa programvaruföretag i Sverige. Vid revisionen i 

Prosolvia-bolagen granskade Öhrlings också huruvida intäkterna uppfyllde kriterierna i 

SOP-reglerna. 

 

Ibland finns det flera olika principer att välja på inom ramen för god redovisningssed 

när det gäller redovisningen av vissa affärshändelser. Redovisningen kan ske på olika 

sätt vilka alla kan ligga inom ramen för vad som utgör god redovisningssed. Skillnaden 

mellan de olika metoderna kan dock vara väldigt stor till exempel när det gäller resul-

tatet. Det är därför viktigt att bolaget tydligt anger vilken princip som använts och även 

lämnar kompletterande information för att läsaren ska kunna förstå och rätt bedöma 

redovisningen. Exempel: Utgifter för programutveckling kan antingen aktiveras som 

en tillgång och skrivas av över till exempel fem år eller kostnadsföras på en gång. 

Bägge dessa metoder eller principer att redovisa var tillåtna. Om programutvecklings-
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utgifterna är höga så blir skillnaderna i resultatet mycket stora. Antag till exempel att 

bolaget under ett år investerat 1 milj. kr i programutveckling. Med en direkt avskriv-

ning påverkas resultatet med hela beloppet samma år det vill säga 1 milj. kr. Med en 

aktivering blir resultateffekten första året bara 200 000 kr. Skillnaden mellan princi-

perna är alltså 800 000 kr i resultat per år. Det är därför viktigt att läsaren antingen det 

är en aktieägare, analytiker eller kreditgivare vet hur bolaget gjort i sin redovisning. 

 

De flesta redovisningsprinciper är i sig kortfattade och ofullständiga och innehåller 

nästan aldrig alla de kriterier som måste vara uppfyllda. För en riktig redovisning krävs 

därför i allt fall i större organisationer att det internt klargörs vad som måste vara upp-

fyllt för att affärshändelsen ska kunna redovisas, det vill säga vilka kriterier som gäller. 

 

Det är vidare viktigt att företaget har rutiner och system för att kontrollera att den fak-

tiska redovisningen av affärshändelserna följer redovisningsprinciperna och att kriteri-

erna verkligen är uppfyllda. 

 

Redovisning av intäkter i Prosolvia 

 

I Prosolvias, Clarus och Systems årsredovisningar för 1996 angavs tre olika redovis-

ningsprinciper för intäkter: 

- Arbete på löpande räkning, 

- pågående arbete till fast pris, samt 

- försäljning av licenser till programvara. 

 

Motsvarande principer finns i Clarus och Systems årsredovisningar för 1996. Det är 

den tredje av dessa principer, försäljning av licenser till programvara, som målet till 

stor del handlar om. 

 

I Öhrlings granskningsrapport från revisionen 1996 tog man upp ett antal ytterligare 

redovisningsprinciper, men inte den om licensiering av programvaror. Inför börsnoter-

ingen fick Öhrlings i uppdrag att biträda med att fastställa redovisningsprinciper och 
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att redogöra för de tillämpade redovisningsprinciper och uttala sig om de var vedertag-

na. I Öhrlings rapport till Carnegie inför börsnoteringen förtecknades ett antal redovis-

ningsprinciper, men inte den om licensiering av programvara. Även i Prosolvias Eko-

nomihandbok, som skulle innehålla redovisningsreglerna, saknades märkligt nog redo-

visningsprincipen om licenser. I Ekonomihandboken angavs endast två principer för 

redovisning av intäkter: ”Wip on current account” (pågående arbeten på löpande räk-

ning) och ”Wip at fixed price” (pågående arbeten till fast pris). Öhrlings biträdde som 

bekant även med upprättandet av Ekonomihandboken. Däremot fanns redovisnings-

principen för licensintäkter med i Prosolvias börsprospekt på våren 1997 och den åter-

gavs sedan också i årsredovisningarna för 1997. 

 

Redovisningsprincipen för licensintäkter 

 

Den redovisningsprincip för licensintäkter som Prosolvia, Clarus och Systems uppgav 

att de använde lydde så här: ”I de fall installations- och underhållskostnader ingår i 

licensintäkten reserveras beräknade kostnader härför. Intäkter från sålda licenser redo-

visas vid leverans”. 

 

Det är i stor utsträckning kring denna redovisningsprincip som det här målet handlar. 

Eller rättare sagt – kring hur den har tillämpats. Målet gäller nämligen inte vilken prin-

cip som Prosolviabolagen tillämpat, eller påstått sig tillämpa, utan om den faktiska 

redovisningen av intäkter och kundfordringar uppfyllt de krav som gäller enligt god 

redovisningssed. Redovisningsprincipen om licensintäkter var framtagen och avsedd 

att användas vid försäljning av enbart licenser till programvara. Detta framgår redan av 

ordalydelsen. Nils Brehmer visste om att det var så. Principen har dock använts i stor 

utsträckning även för försäljning av maskinvara och detta trots att maskinvara inte 

upplåts genom licenser. 

 

Vad som emellertid är allvarligare är att den användes även för redovisningen av de 

mycket komplicerade affärerna med VR-center och CoE. Dessa affärer innehöll ett 

överlåtelse och licensiering av stort antal olika programvaror och maskinvaror samt 



  Sid 104 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
även utförande av installation och utbildning. Priset för var och en av dessa affärer var 

i Clarus ca 2 milj. USD eller cirka 16 milj. kr, och i Systems mellan 5 och 11 milj. kr. 

Att redovisningsprincipen om licensintäkter inte var anpassad för redovisningen av 

Competence-center ansåg även Nils Brehmer år 2000.  

 

Den redovisningsprincip som Prosolvia, Clarus och Systems sade sig använda innehöll 

endast ett av de fyra kriterier som enligt god redovisningssed alltid måste vara uppfyll-

da för att redovisningen av en intäkt skulle kunna ske; nämligen att leverans hade skett. 

De övriga kriterierna var att avtal hade träffats, att intäkten kunde beräknas på ett till-

förlitligt sätt samt att betalning var sannolik. 

 

Instruktioner för redovisningen 

 

För att säkerställa att redovisningen av intäkter och kundfordringar blev riktig borde 

detaljerade instruktioner för redovisningen ha framtagits. Instruktionerna skulle ha 

innehållit den aktuella redovisningsprincipen samt de kriterier som behövde vara upp-

fyllda för att en intäkt och en kundfordran skulle kunna redovisas och hur man skulle 

kontrollera att kriterierna verkligen var uppfyllda. Det var inte tillräckligt att endast 

redovisningsprincipen angavs utan det krävdes även ett klargörande av hur tillämp-

ningen och kontrollen skulle ske.  

 

System och rutiner 

 

För att underlätta kontroll och uppföljning av att intäkterna och kundfordringarna re-

dovisades i enlighet med god redovisningssed och den valda redovisningsprincipen 

borde vidare vissa system och rutiner ha framtagits och använts. 

 

a) Rutiner för dokumentation och verifiering av avtal om försäljning eller licensi-

ering av maskin- och programvara, 

b) rutiner för dokumentation och verifiering av utförda leveranser innefattande 

vad som levererats samt när och hur leveransen ägt rum, samt 
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c) system och rutiner för beräkning och periodisering av intäkternas storlek. 

 

Dessa instruktioner samt system och rutiner borde ha förelegat redan innan räken-

skaps- och kalenderåret 1997 inleddes och i vart fall innan samarbetet med Industri-

fonden och IVS inleddes i slutet av juni 1997. 

 

Instruktionerna, systemen och rutinerna borde ha dokumenterats i Ekonomihandboken.  

Så skedde emellertid inte.  

 

Ekonomihandboken 

 

Ekonomihandboken, som förelåg i sin första version i februari 1997 var bristfällig i 

flera avseenden när det gällde redovisningsprinciper samt instruktioner, system och 

rutiner för redovisning. Och detta trots att Öhrlings hade i särskilt uppdrag att granska 

handboken och biträda med att fastställa redovisningsprinciperna. 

 

När det gäller redovisning av intäkter saknades följande i Ekonomihandboken:  

a) den redovisningsprincip för licensintäkter som påstods ha använts i Prosolvia, 

Clarus och Systems under räkenskapsåret 1996 och som även fortsatte att an-

vändas under 1997 fanns inte med, 

b) i Ekonomihandboken fanns det överhuvudtaget ingen redovisningsprincip alls 

som avsåg försäljning eller licensiering av maskin- och programvara, 

c) de kriterier som skulle vara uppfyllda för att en intäkt från försäljning eller li-

censiering av maskin- och programvara skulle kunna redovisas, 

d) de kriterier som skulle vara uppfyllda för att en kundfordran skulle kunna redo-

visas,  

e) tillräckliga rutiner för dokumentation och verifiering av ingångna avtal, 

f) rutiner för dokumentation och verifiering av utförda leveranser, samt 

g) rutiner och system för beräkning och periodisering av intäkternas storlek. 
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I samband med sin utökade granskning inför börsnoteringen i januari-april 1997 rap-

porterade Öhrlings att de ansåg att den första versionen av Ekonomihandboken utgjor-

de ett tillfredsställande stöd för den ekonomiska styrningen i koncernen. 

 

Någon redovisningsprincip för licensintäkter finns inte med de olika versionerna av 

Ekonomihandboken. Handboken innehåller överhuvudtaget inte någonting alls om 

redovisningen av försäljning eller licensiering av maskin- och programvara. Det finns 

inte heller med någonting om hur affärerna med Competence Centers skulle redovisas. 

 

Ekonomihandboken innehåller av naturliga skäl inte heller de kriterier som enligt god 

redovisningssed skulle vara uppfyllda för att en intäkt från försäljning eller licensiering 

av maskin- och programvara eller ett Competence Center skulle kunna redovisas. 

 

Instruktioner och anvisningar för redovisning av intäkter 

 

Detaljerade instruktioner (anvisningar och riktlinjer) för redovisning av intäkter och 

kundfordringar från licensförsäljning lämnades inte internt förrän den 9 december 

1997 då ekonomichefen Magnus Svernlöv skickade ut en promemoria till företagsled-

ningen och affärsansvariga med instruktioner om vilka kriterier som skulle vara upp-

fyllda för att intäkter och kundfordringar skulle kunna tas med i koncernens bokslut för 

1997. Enligt Magnus Svernlöv fick en fordran intäktsföras under 1997 endast om 

samtliga följande villkor var uppfyllda: 

a) full leverans av alla avtalade produkter och tjänster hade skett, 

b) fakturan var daterad den 31 december 1997, 

c) om fakturan skickats före den 1 november 1997 skulle betalning ha mottagits 

senast den 30 december 1997, 

d) normala förfallotider på 30 dagar gällde för fakturan och 

e) kunden hade på begäran från oss eller revisorn bekräftat att alla ovanstående 

villkor var uppfyllda. 
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Kundfordringar som var äldre än 30 dagar skulle som huvudregel skrivas bort om inte 

kunden bekräftade skulden. 

 

På ledningsgruppsmöte den 12 december 1997 klargjorde Magnus Svernlöv att intäkter 

var lika med sådant som var fakturerat, levererat och installerat samt att kunden skulle 

dela uppfattningen att kraven var uppfyllda. 

 

De kriterier som Magnus Svernlöv ställde upp var i vissa avseenden faktiskt strängare 

än vad som gällde enligt god redovisningssed. Magnus Svernlöv krävde till exempel 

att fakturan var daterad senast den 31 december 1997. Enligt god redovisningssed be-

hövs det formellt sett inte ens någon faktura för att redovisa en intäkt. Han krävde ock-

så att fakturan förföll till betalning inom 30 dagar. Något sådant krav finns inte heller 

enligt god redovisningssed. Fakturor utställda före den 1 november 1997 skulle ha va-

rit betalda vid årsskiftet för att få tas med. 

 

Om Magnus Svernlövs kriterier verkligen hade använts i redovisningen i Clarus och 

Systems hade ingen av de intäkter som Konkursboet har ifrågasatt i det här målet tagits 

med i bokslutet eller årsredovisningen för 1997. 

 

Magnus Svernlöv tar i sin promemoria tydligt upp två av de fyra kriterier som alltid 

måste vara uppfyllda för att en intäkt ska kunna redovisas; avtalskriteriet och leverans-

kriteriet. När det gäller dessa kriterier skriver Magnus Svernlöv att full leverans av alla 

avtalade produkter och tjänster skulle ha skett. Delleveranser av t ex endast program-

vara skulle alltså inte intäktsredovisas enligt Magnus Svernlövs instruktion. Trots detta 

intäktsfördes ett stort antal delleveranser av enbart programvara i Clarus och Systems 

under 1997. Kriteriet att betalning skulle vara sannolik täcktes delvis av att Magnus 

Svernlöv krävde att kunden skulle ha bekräftat att alla villkor var uppfyllda. Detta tog 

sikte på att kunden ville betala. Däremot berörde Magnus Svernlöv inte direkt kriteriet 

att kunden också kunde betala – eller annorlunda uttryckt hade betalningsförmåga. 
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Däremot behandlade Magnus Svernlöv inte alls kravet att en intäkt från en viss affär 

endast fick redovisas om intäkten från det som levererats tillförlitligen kunde beräknas. 

Eftersom han inte godtog redovisning av delleveranser ansåg han troligen att det inte 

behövdes – allt som hade avtalats kulle ju ha levererats och den redovisade intäkten 

blev då lika med det fulla avtalade priset. Ingen beräkning behövde göras. 

 

Revisionsplanen för 1997 

 

I revisionsplanen för 1997 ansåg Öhrlings att det var väsentligt att granska efterlevna-

den av fastställda redovisningsprinciper. I planen listades Prosolvias redovisningsprin-

ciper. Den redovisningsprincip för licensintäkter som Prosolvia, Clarus och Systems 

använde i stor skala under 1996 och 1997 fanns konstigt nog inte med bland de redo-

visningsprinciper som Öhrlings tog upp i revisionsplanen. 

 

Redovisningsprincipen för licensintäkter fanns alltså inte med vare sig i Öhrlings 

granskningspromemoria från 1996, i Ekonomihandboken eller i Öhrlings revisionsplan 

för 1997. 

 

System och rutiner för dokumentation och verifiering av ingångna avtal 

 

Vad gäller system och rutiner för dokumentation och verifiering av ingångna avtal så 

påpekade Öhrlings redan vid förvaltningsrevisionen 1995 att det var väsentligt att bo-

lagen hade kontroll och överblick över de redovisningsmässiga konsekvenserna av 

träffade avtal. 

 

I rapporten från revisionen 1996 konstaterades att avtalsregister nu hade framtagits, 

men att rutiner för redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal fortfarande 

saknades. Samma iakttagelse upprepades vid granskningen inför börsnoteringen i ja-

nuari 1997. I den uppföljande rapporten från april noterades att ”konsekvenser av in-

gångna avtal sammanställs för närvarande av ekonomichefen”.  
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Ekonomihandboken innehöll också på sidan sju en kortfattad instruktion om avtalshan-

tering. Där sägs att avtalen ska förvaras i god ordning och att de finansiella konsekven-

serna av varje avtal skulle sammanfattas i ett separat dokument. Garantier, finansiell 

risk och uppsägningsprocedurer angavs som exempel på information som skulle note-

ras i sammanfattningen. Enligt Konkursboet var dessa instruktioner inte tillräckliga. 

 

Rutinerna borde även ha utformats så att de redovisningsmässiga konsekvenserna av 

avtalen kunde bedömas. För detta hade krävts en analys av Prosolviabolagets åtagan-

den, om delleveranser var avtalade, vilka rättigheter som motparten erhöll enligt avta-

let – äganderätt eller licens - samt om eventuella villkor för giltighet var uppfyllda. 

Analysen borde inte ha begränsats endast till de finansiella konsekvenserna utan även 

omfattat de redovisningsmässiga konsekvenserna av avtalen. 

 

Att system och rutiner kring avtalsfrågor var väsentliga områden ansåg även Öhrlings. 

Som vi sett ansågs det i granskningen 1995 och 1996 att det var väsentligt att bolaget 

hade kontroll och överblick över alla de konsekvenser som avtalen kunde ha för redo-

visningen. I revisionsplanen för 1997 noterades att det var väsentligt att granska avtals-

register och hanteringen av avtal, samt att rutin för avslut av affärer och avtalsskrivan-

de följdes upp. Det angavs vidare att affärstransaktionerna var avtalsstyrda vilket ställ-

de krav på fullständighet och riktighet. 

 

Av den genomgång av bristerna i ansvarsfördelningen mellan styrelse och de verkstäl-

lande direktörerna ovan framgick att styrelsen och företagsledningen inte hade kontroll 

på innehållet i flera väsentliga avtal. I samband med behandlingen av de 15 olika affä-

rerna – elva i Clarus och fyra i Systems - som Konkursboet anser har redovisats på fel 

sätt kommer Konkursboet att kunna konstatera att denna oordning gällde även de avtal 

som låg till underlag för intäktsredovisningen.  

 

Enligt de amerikanska reglerna för redovisning av försäljning av programvara som 

Prosolvia hade använt (SOP 91:1 och 97:2) fick en intäkt bara redovisas om det fanns 

”sufficient evidence” (tillfredsställande bevisning) för att ett avtal hade träffats. När 
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det gällde större avtal krävdes alltid att de var skriftliga. Samtliga de avtal som låg till 

underlag för Competence Center-affärerna måste anses ha varit väsentliga (eller större) 

för Prosolvia och borde därför ha dokumenterats i skriftlig form. Flera av avtalen var 

muntliga. 

 

Rutiner för uppföljning av leveranser 

 

I revisionsplanen för 1997 ansåg Öhrlings även att det var väsentligt att granska rutiner 

för uppföljning av leveranser av hård- och mjukvara och dess koppling till redovis-

ningen.  

 

Ekonomihandboken innehöll inga leveransrutiner, vilket var en brist. Dessa rutiner 

borde ha varit utformade så att det dokumenterades vad som hade levererats av de av-

talade produkterna och tjänsterna, när leveransen hade ägt rum och hur den hade skett. 

Eftersom den omstridda redovisningsprincipen för licensintäkter helt fokuserade på 

leveranserna borde detta ha varit ett centralt område att reglera. 

 

Enligt Konkursboet är det en väsentlig brist att rutinerna för kontroll av leveranser inte 

dokumenterats i Ekonomihandboken. Detta har medfört att Prosolvia vid bokföringen 

inte haft erforderlig kontroll på om leverans ägt rum eller ej. 

 

Det påstås av Öhrlings att leveranser till ett värde av cirka 79 milj. kr skedde veckan 

mellan julafton och nyårsafton 1997. Vidare påstås ett stort antal leveranser till VR-

center utomlands ha skett genom försändelser som i avsikt att undvika tullar och andra 

importavgifter felaktigt deklarerats som ”produktinformation”. Var och en av dessa 

försändelser skulle enligt Öhrlings ha innehållit programvara värd cirka 8 milj. kr. Om 

det nu stämmer att dessa brev med den påstådda ”produktinformationen” verkligen 

innehöll den synnerligen värdefulla programvaran så är förfarandet anmärkningsvärt. 

Att som underlag för redovisningen använda direkt felaktiga verifikationer strider mot 

såväl god affärssed som god redovisningssed. Att använda en rutin för leveranser som 
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innebär att bolaget bryter mot tull- och skattelagstiftningen är ännu värre. Öhrlings 

anmärkte inte på dessa märkliga rutiner. 

 

Rutiner för beräkning och periodisering av licensintäkternas storlek 

 

När det sedan gäller det tredje område där rutiner hade behövts – rutiner för beräkning 

och periodisering av licensintäkternas storlek – så fanns det inget om detta heller i 

Ekonomihandboken. Varför var det här området så viktigt för Prosolvia? Som vi 

kommer att se innehöll avtalen i Competence-center affärerna ett åtagande för Clarus 

och Systems att leverera ett stort antal programvaror - såväl program som Clarus och 

Systems hade utvecklat på egen hand och program som köpts in av andra programva-

ruleverantörer – hårdvara, installation och utbildning. I ett flertal fall var det bara den 

egenutvecklade programvaran som levererades under 1997. Det var därför viktigt att 

kunna beräkna värdet på det som faktiskt levererades eftersom det ju bara var det vär-

det som fick tas upp som intäkt. För detta krävs rutiner och system. Sådana saknades i 

Prosolvia under 1997. 

 

Att sådana rutiner och system saknades ledde bland annat till att kunderna fakturerades 

för hela det avtalade priset för centret trots att endast en del hade levererats. Inget av-

drag skedde på fakturorna för de produkter och tjänster som inte hade levererats. Detta 

avdrag gjordes endast schablonmässigt i Clarus och Systems egen bokföring. Kunder-

na visste inget om de reserveringar som skedde. Inför bokslutsmötet den 15 december 

1997 ansåg Öhrlings att rutinerna kring periodisering av intäkter var ett problemområ-

de. Under förvaltningsrevisionen 1997 kom Öhrlings sedan fram till att rutinerna kring 

licensavtalen inte var bra utan att det var nödvändigt att förbättra rutiner för hantering 

av försålda licenser för att säkerställa fullständighet och korrekt periodisering av för-

sålda licenser. Detta rapporterades till ekonomichefen Magnus Svernlöv i december 

1997. Med tanke på vad som inträffat under året borde Öhrlings ha granskat och an-

märkt på de bristfälliga rutinerna långt tidigare – rapportering borde ha skett redan i 

mars 1997. Och rapporteringen borde ha skett till styrelsen.  
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Öhrlings oaktsamhet rörande instruktioner om redovisning – sammanfattning 

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem  

- att inga instruktioner, anvisningar och riktlinjer om redovisning av intäkter och 

kundfordringar lämnades i Prosolvia, Clarus och Systems förrän i december 

1997, 

- att de av Magnus Svernlöv lämnade instruktionerna om redovisning av intäkter 

och kundfordringar var otillräckliga, 

- att de av Magnus Svernlöv lämnade instruktionerna om redovisning av intäkter 

och kundfordringar inte efterlevdes, samt 

- att erforderliga system och rutiner för kontroll och uppföljning av att intäkterna 

redovisades i enlighet med god redovisningssed saknades. 

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att ändamålsenliga instruk-

tioner, anvisningar och riktlinjer och system och rutiner för redovisning av intäkter och 

kundfordringar fanns. Avvikelserna borde ha rapporterats omgående och senast under 

mars 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen och de verkställande direktörerna 

tillsett att instruktioner lämnats och erforderliga system och rutiner framtagits. 

 

Den rapportering som skedde i december 1997 om att rutiner saknades var alldeles för 

sen för att kunna påverka händelseförloppet. Rapporteringen borde ha skett till styrel-

sen och de verkställande direktörerna.  

 

Effekterna 

 

Avsaknaden av ändamålsenliga instruktioner, anvisningar och riktlinjer samt rutiner 

avseende redovisning av intäkter och kundfordringar medförde 

- att risken för fel i redovisningen av intäkter och kundfordringar ökade avsevärt, 

- att den interna kontrollen av redovisningen avsevärt försvårades, 
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- att Prosolvia saknade erforderlig kontroll över avtalen och dess innehåll, samt 

medverkade till 

- att redovisningen av intäkter och kundfordringar blev felaktig, samt 

- att informationen till marknaden om omsättning och resultat blev bristfällig och 

felaktig. 

 

5.1.10 Sammanfattning av brister i den interna rapporteringen 

 

Bakgrund 

 

Under 1996 skedde ingen periodisk resultatrapportering i Prosolviakoncernen överhu-

vudtaget, vare sig internt eller externt, utöver delårsbokslutet per den 30 juni 1996. 

Arbetet med framtagande av en modell för resultatrapportering inleddes i december 

1996. 

 

I januari 1997 rekommenderade Öhrlings att arbetet med framtagande av modell för 

resultatrapportering på olika nivåer slutfördes. 

 

Som vi har visat så biträdde Öhrlings också Prosolvia med framtagandet av den så kal-

lade Ekonomihandboken som bland annat skulle innehålla rapporteringsrutinerna. 

 

I april 1997 konstaterade Öhrlings att bolaget tagit fram en rapporterings modell som 

redan hade börjat tillämpas från och med 1997 och att mottagare, typ av rapport samt 

rapporteringsperiodicitet hade definierats i Ekonomihandboken. 

 

Hur och till vem rapportering borde ha skett 

 

Intern rapportering borde ha skett i enlighet med vad som sades i Ekonomihandboken. 

När det gäller frågan till vem som rapporteringen skulle ske så är det Konkursboets 

uppfattning att Ekonomihandboken rimligen måste förstås så att om inte annat anges så 
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skulle rapportering ske till styrelsen och VD som hade det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen. Med hänsyn till hur styrelsearbetet var organiserat och att det inte 

fanns en klar ansvarsfördelning mellan styrelse och VD var det särskilt viktigt att re-

spektive styrelse fick en relevant rapportering av utvecklingen i de olika bolagen. Be-

hovet av en detaljerad rapportering avseende affärsverksamheten som var nedbruten i 

detaljer var större i dotterbolagen än i moderbolaget. 

 

Ekonomihandboken säger inte till vem rapportering ska ske. Öhrlings hade fel när de i 

sin rapport i april 1997 skrev att mottagare av rapport var definierad i Ekonomihand-

boken. Så borde ha varit fallet, men var det inte. 

 

Om styrelsen var av den uppfattningen att den inte ville ha rapportering enligt Ekono-

mihandboken utan i en mer “komprimerad form” så saknar det betydelse - som Öhr-

lings självt konstaterade inför börsnoteringen så skulle rapportering ske i enlighet med 

vad som sades i Ekonomihandboken som var särskilt framtagen och anpassad för Pro-

solvia. Granskningen borde därför ha gått ut på att stämma av om rapporteringen fak-

tiskt skedde enligt de regler som fanns i Ekonomihandboken. Det är givetvis inte de 

som ska granskas av revisorn som ensamma själva bestämmer vad som är god intern 

kontroll. Om det hade varit på det sättet så hade ingen styrelse eller VD kunnat ställas 

till ansvar för brister i förvaltningen eftersom de rimligen alltid skulle anse att de hade 

uppfyllt sina egna krav. Revisorn måste bedöma om det rapporteringssystem som till-

lämpas är lämpligt och ändamålsenligt och ger rätt underlag till beslutsfattarna. Rap-

porteringen skulle ha skett till styrelsen. Det hölls bara tre styrelsemöten under andra 

halvåret 1997. 

 

Ett väl fungerande rapporteringssystern förutsätter att den som ska rapportera aktivt ser 

till att mottagaren också får del av uppgifterna. Det är inte tillräckligt att uppgifterna 

finns tillgängliga internt inom bolaget. Tre av styrelseledamöterna, Claes Hammar, 

Åke Plyhm och Gunnar Larsson, var externa och inte anställda i koncernen. 
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Den faktiska rapporteringen 

 

Mer omfattande ekonomisk rapportering avseende 1997 förekom endast på tre styrel-

semöten under 1997; den 23 maj, den 15 augusti och den 27 oktober. Den faktiska in-

terna rapporteringen avvek kraftigt från de rapporteringsregler som fanns i Ekonomi-

handboken. Inte heller följde företagsledningen de särskilda instruktioner om rapporte-

ring av rullande tolvmånadersresultat som hade lämnats av styrelsen på styrelsemöten. 

Den interna rapporteringen var alltså bristfällig i flera olika avseenden. Sorterade efter 

rapporteringsinnehållet var dessa avvikelser: 

1. månadsvis av rörelseintäkter, likvida medel, personal och investeringar. 

2. månadsvis av försäljning per affärs- och geografiskt område. 

3. kvartalsvis av resultatet. 

4. kvartalsvis av sysselsatt kapital. 

5. kvartalsvis av finansiering. 

6. kvartalsvis av kassaflöde. 

7. rullande tolvmånadersresultat. 

 

Effekter 

 

Bristerna i den interna rapporteringen medförde  

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att den interna kontrollen och det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 

 

5.1.11 Rapportering månadsvis av rörelseintäkter, likvida medel, personal och inve-

steringar i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Enligt Ekonomihandboken, som var på engelska, skulle rörelseintäkter, likvida medel, 

personal och investeringar rapporteras varje månad med användande av rapportmallen 
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M 1. Det ska noteras att ”Investments” eller investeringar ingår i rapportmallen M 1, 

men inte i rubriken i Ekonomihandboken. 

 

Konkursboet menar att denna rapportering skulle ha skett till styrelsen inför styrelse-

mötena från och med april 1997. Så skedde inte. Detta är ostridigt.  

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem  

- att rörelseintäkter, likvida medel, personal och investeringar i Prosolvia, Clarus 

och Systems inte rapporterades i enlighet med de instruktioner som lämnats i 

Ekonomihandboken, samt  

- att styrelsen i Prosolvia, Clarus och Systems inte följde upp att instruktionerna 

om månadsrapportering av rörelseintäkter, likvida medel, personal och inve-

steringar efterlevdes. 

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att rapportering skedde i 

enlighet med de instruktioner som lämnades i Ekonomihandboken. Avvikelserna avse-

ende månadsrapportering borde ha rapporterats omgående och senast vid utgången av 

april 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett att rapportering skett i en-

lighet med reglerna. 

 

Bristerna i den interna rapporteringen medförde 

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att den interna kontrollen och det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 

 

De externa ledamöterna i styrelsen, Claes Hammar och Åke Plyhm, saknade kännedom 

om att personalen ökade så kraftigt som den gjorde under sista kvartalet 1997. 
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5.1.12 Rapportering månadsvis av försäljning per affärs- och geografiskt område i 

Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Enligt Ekonomihandboken skulle försäljningen per affärs- och geografiskt område 

(sales per business unit and geographical area) rapporteras varje månad med använ-

dande av rapportmallen M 2. Av rapportmallen framgår att rapporteringen såvitt gäller 

affärsområden skulle vara uppdelad i fyra områden i Clarus (Industry, Simulators, 

CDR (Competence Development and Research) och Interactive) och fem i Systems 

(Corporate, Business development, Product, Industrial Systems och Health Systems). I 

PRT var det tre affärsområden. Därutöver skulle övriga intäkter rapporteras och speci-

ficeras. Dessa övriga intäkter bestod främst av bidrag i olika former till produktutveck-

ling. De geografiska områdena var Europa, USA och Asien. 

 

Styrelsen fick aldrig någon månadsrapportering av försäljning per affärs- och geogra-

fiskt område enligt mallen, vare sig på styrelsemötena eller i övrigt. Den rapportering 

som skedde på styrelsemötena den 23 maj, den 15 augusti och den 27 oktober var 

starkt komprimerad och innehöll inte någon uppdelning av intäkterna (försäljningen) 

på vare sig de olika affärsområdena i dotterbolagen eller på de olika geografiska områ-

dena. Rapporteringen skedde per kvartal och inte månad som i Ekonomihandboken. 

Vid övriga styrelsemöten under 1997 verkar det inte ha förekommit någon samlad 

ekonomisk rapportering överhuvudtaget. 

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem 

- att försäljning per affärs- och geografiskt område inte rapporterades i Prosolvia, 

Clarus och Systems i enlighet med de instruktioner som lämnats i Ekonomi-

handboken, samt  

- att styrelserna i Prosolvia, Clarus och Systems inte följde upp att instruktioner-

na om rapportering av försäljning per affärs- och geografiskt område efterlev-

des. 
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Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att rapportering skedde i 

enlighet med de instruktioner som lämnades i Ekonomihandboken. Avvikelserna avse-

ende månadsrapportering borde ha rapporterats omgående och senast vid utgången av 

maj 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett att rapportering skett enligt 

reglerna. 

 

Bristerna i den interna rapporteringen medförde 

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att den interna kontrollen och det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 

 

5.1.13 Rapportering kvartalsvis av resultatet i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Enligt Ekonomihandboken skulle resultatet för varje enskilt bolag i koncernen med 

angivande av utfall samt kostnaderna fördelade på olika kostnadsposter rapporteras 

varje kvartal med användande av rapportmallen Q 1. 

 

De kostnadsposter som skulle redovisas särskilt var främst kostnaden för sålda varor, 

marknadsföring, personalkostnader, övriga rörelsekostnader, avskrivningar, finansiella 

kostnader och skatt. Rapportering av resultatet skedde på styrelsemötena i maj, augusti 

och oktober. Den interna rapporteringen av kvartalsresultat som skedde till styrelsen 

var på koncernnivå och omfattade bara omsättning (intäkter) och rörelseresultat. Rap-

porteringen avvek i följande avseenden från de lämnade instruktionerna i Ekonomi-

handboken:  

 

a) Resultatrapporterna var inte uppställda enligt mallen för kvartalsrapporter Q 1 i 

Ekonomihandboken, 
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b) resultatrapportering skedde inte för varje enskilt bolag i koncernen utan endast 

gemensamt för hela koncernen, 

c) uppgift saknades om utfallet (resultatet) under det aktuella kvartalet, samt 

d) inga kostnadsposter rapporterades. 

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem  

- att kvartalsresultatet inte rapporterades i Prosolvia, Clarus och Systems i enlig-

het med de instruktioner som lämnats i Ekonomihandboken, samt 

- att styrelserna inte följde upp att instruktionerna om rapportering av kvartalsre-

sultat efterlevdes. 

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att rapportering skedde i 

enlighet med de instruktioner som lämnades i Ekonomihandboken. Avvikelserna avse-

ende kvartalsrapportering borde ha rapporterats omgående och senast vid utgången av 

april 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett att rapportering skett enligt 

reglerna. 

 

Bristerna i den interna rapporteringen medförde  

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att den interna kontrollen och det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 

 

5.1.14 Rapportering kvartalsvis av sysselsatt kapital i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Enligt Ekonomihandboken skulle sysselsatt kapital (Balance sheet – capital employed) 

rapporteras varje kvartal med användande av rapportmall Q 2. Ett bolags sysselsatta 

kapital beräknas genom att ta tillgångarna och dra av icke räntebärande skulder. Be-

räkningen av det sysselsatta kapitalet är av intresse för att kunna beräkna avkastningen 
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på det totala kapital som är bundet i bolaget. Avkastningen på sysselsatt kapital är ett 

viktigt nyckeltal för ekonomisk styrning. Särskilt med hänsyn till den kraftiga expan-

sionen under 1997 var det väsentligt i Prosolvia att hålla uppmärksamhet på det totala 

sysselsatta kapitalet. 

 

Av rapportmallen Q 2 framgår hur beräkningen skulle gått till. Först summeras alla 

tillgångar; immateriella tillgångar, materiella tillgångar (fastigheter, maskiner, inventa-

rier), finansiella tillgångar, lager/pågående arbeten, kundfordringar och kassa. Därefter 

dras de icke räntebärande skulderna av; leverantörsskulder, koncerninterna skulder och 

övriga kortfristiga skulder. Härefter kvarstår capital employed eller sysselsatt kapital. 

 

Under 1997 skedde ingen rapportering av sysselsatt kapital till styrelsen. Inte heller 

rapporterades avkastningen på sysselsatt kapital. Öhrlings uppmärksammade inte eller 

rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade dem  

- att sysselsatt kapital inte rapporterades i Prosolvia, Clarus och Systems i enlig-

het med de instruktioner som lämnats i Ekonomihandboken, samt 

- att styrelserna inte följde upp att instruktionerna om rapportering av sysselsatt 

kapital efterlevdes. 

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att rapportering skedde i 

enlighet med de instruktioner som lämnades i Ekonomihandboken. Avvikelserna avse-

ende kvartalsrapportering borde ha rapporterats omgående och senast vid utgången av 

april 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett att uppgifterna tagits fram 

och att de fått rapportering. 

 

Bristerna i den interna rapporteringen medförde  

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att den interna kontrollen och det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 
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5.1.15 Rapportering kvartalsvis av finansiering i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Enligt Ekonomihandboken skulle finansiering (Balance sheet – financing) rapporteras 

varje kvartal med användande av rapportmallen Q 3. Rapporteringen skulle varit upp-

ställd enligt mallen Q 3. Rapporten skulle visa hur bolaget var finansierat, till exempel 

genom aktiekapital, reserver, skattekrediter, finansiell leasing och lån. 

 

Med hänsyn till den snabba expansionen var det viktigt att styrelserna löpande hade 

full kontroll och vetskap om hur bolagen hade löst sin finansiering. Genom denna rap-

port skulle styrelsen ha kunnat jämföra utfallet av finansieringen mot den invester-

ings/balansbudget som borde ha tagits fram. 

 

Under 1997 skedde ingen rapportering av finansiering till styrelsen.  

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem  

- att finansiering inte rapporterades i Prosolvia, Clarus och Systems i enlighet 

med de instruktioner som lämnats i Ekonomihandboken, samt 

- att styrelserna inte följde upp att instruktionerna om rapportering av finansie-

ring efterlevdes.  

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att rapportering skedde i 

enlighet med de instruktioner som lämnades i Ekonomihandboken. Avvikelserna avse-

ende kvartalsrapportering borde ha rapporterats omgående och senast vid utgången av 

april 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett att rapportering skett. 

Bristerna i den interna rapporteringen medförde 

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att den interna kontrollen och det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 
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Under våren 1998 fick bolagen akuta problem med att lösa sin finansiering, vilket re-

sulterade i en akut likviditetskris. 

 

5.1.16 Rapportering kvartalsvis av kassaflöde i Prosolvia, Clarus och Systems 

 

Enligt Ekonomihandboken skulle kassaflöde (Cash flow) rapporteras varje kvartal med 

användande av rapportmallen Q 4. Ett kassaflöde är ett företags in- och utbetalningar. 

Uppgifter om kassaflöden underlättar en bedömning av om företaget har förmåga att 

generera de likvida medel som krävs för att driva verksamheten. 

 

Redovisningsrådet utfärdade i september 1998 en rekommendation om kassaflödesana-

lyser i årsredovisningar, RR 7 Redovisning av kassaflöden. Även om rekommendatio-

nen infördes i september 1998 så gällde vad som sägs där om kassaflöden och hur de 

skulle vara upprättade redan tidigare. Det görs inte gällande att Prosolvia brutit mot 

externa regler om redovisning av kassaflöden utan avvikelse åberopas endast i den 

interna rapporteringen. 

 

En kassaflödesanalys utvisar företagets in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. 

Betalningarna delas upp normalt upp på löpande verksamhet, investeringsverksamhet 

och finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet ger information för bedöm-

ning av respektive kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella ställning och 

likviditetssituation. Betalningar från den löpande verksamheten har stor betydelse då 

det gäller att bedöma i vilken mån företaget generar de likvida medel som krävs för 

säkerställande av företagets löpande verksamhet, återbetalning av lån för utdelningar 

samt för nyinvesteringar (RR 7 p 10). Kassaflöden från investeringsverksamhet ger 

information om ut- och inbetalningar avseende köp- och försäljningar av aktier- och 

anläggningstillgångar (RR 7 p 14). Slutligen, kassaflöden hänförliga till finansierings-

verksamheten ger information för bedömning av omfattningen av kreditgivarnas an-

språk på framtida kassaflöden (RR 7 p 15). 
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Kassaflödesrapporten Q 4 i Prosolvias Ekonomihandbok var i stort utformad i enlighet 

med RR 7. Kassaflödesrapporten skulle visa dels kassaflödet i den löpande verksamhe-

ten (Net Cash Flow From Operations), dels kassaflödet i finansieringen. Kassaflöden 

från investeringar skulle inte särredovisas. Rapporteringen skulle inkludera uppgifter 

om kvartalet, ackumulerat under året och jämföras mot budget och utfall tidigare år. 

Under 1997 skedde ingen rapportering av kassaflöde enligt instruktionen. 

 

Med ett företags likviditet menas företagets betalningsförmåga på kort sikt. Normalt 

definieras detta som kvoten mellan likvida tillgångar och kortsiktiga skulder; i regel de 

skulder som har en löptid upp till 30 dagar. Med likvida tillgångar menas kassa, bank 

och kortfristiga likvida placeringar – till exempel aktier eller fonder - som lätt kan säl-

jas och därmed omvandlas till kassa eller banktillgodohavanden. 

 

Det var på mötet den 23 maj 1997 som styrelsen begärde att få rapporter om likvidite-

ten. På styrelsemötet den 15 augusti rapporterades att likviditeten var mycket god. 

Samtidigt visades ett stapeldiagram över utvecklingen av de likvida medlen sedan den 

1 maj 1997. Likviditetsstaplarna visade de likvida medlen uppdelade i placeringar i 

bank, penningmarknad, aktier och fonder. Ingen uppgift fanns om de kortfristiga skul-

derna. Staplarna visade således inte likviditeten utan endast de likvida tillgångarna. 

Även på nästa styrelsemöte den 27 oktober presenterades de likvida tillgångarna. 

 

Samma typ av stapeldiagram över likviditetsutvecklingen sedan den 1 maj 1997 pre-

senterades. På det sista styrelsemötet för 1997, den 12 december, lämnades ingen lik-

viditetsrapport. 

 

De två stapeldiagram som lämnades i augusti och oktober var oerhört starkt förenklade 

och summariska och visade endast storleken av de likvida tillgångarna. Av diagram-

men gick inte att utläsa storleken på de likvida tillgångarna i kronor vid varje tidpunkt 

– vare sig totalt eller uppdelat på de olika placeringsslagen. Inte heller framgick för-

ändringarna i kronor i förhållande till tidigare tidpunkt. Staplarna var inte uppdelade på 
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de olika koncernbolagen. Även som rapportering av endast de likvida medlen måste 

dessa två stapeldiagram anses otillräckliga. Den kortfristiga betalningsförmågan gick 

inte att bedöma eftersom de kortfristiga skulderna inte var med. 

 

Givetvis kunde inte dessa förenklade stapeldiagram över likvida tillgångar ersätta de 

kassaflödesrapporter som skulle lämnas enligt Ekonomihandboken. En revisor kan vid 

sin granskning självfallet inte nöja sig med att styrelsen inte vill ha viss rapportering. 

Frågan är vilken rapportering som behövdes i den interna kontrollen och styrningen. 

Öhrlings hade inför börsnoteringen varit med och bestämt normerna och reglerna för 

rapportering i Ekonomihandboken och även hävdat till börsens revisorer att bolagen 

följde reglerna. De borde därför också ha kontrollerat att så skedde. 

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem  

- att kassaflöde inte rapporterades i Prosolvia, Clarus och Systems i enlighet med 

de instruktioner som lämnats i Ekonomihandboken, samt 

- att styrelserna inte följde upp att instruktionerna om rapportering av kassaflöde 

efterlevdes.  

 

Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat att rapportering skedde i 

enlighet med de instruktioner som lämnades i Ekonomihandboken. Avvikelserna avse-

ende kassaflöde borde ha rapporterats omgående och senast vid utgången av april 1997 

till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett att rapportering skett. 

 

Bristerna i den interna rapporteringen av kassaflöde medförde  

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 
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Med hänsyn till den snabba expansionen under andra halvåret 1997 var det ytterst vik-

tigt att styrelserna löpande hade full information om kassaflödet för att kunna bedöma 

företagets förmåga att generera de medel som krävdes för att driva verksamheten vida-

re. Nu fick styrelsen inte den informationen. När förtroendeförlusten drabbade Prosol-

via i april 1998 drabbades bolagen av en akut likviditetskris. 

 

5.1.17 Rapportering av rullande tolvmånadersresultat på koncernnivå i Prosolvia 

 

Styrelsen lämnade den 23 maj 1997 en särskild instruktion om att en rapportering skul-

le ske av det så kallade rullande tolvmånadersresultatet på koncernnivå. En rapport 

med rullande tolvmånadersresultat är en rapport som mäter resultatet under den senaste 

tolvmånadsperioden. Om en sådan rapportering sker till exempel i maj 1997 så omfat-

tar den tolvmånadsperioden från och med maj 1996 till april 1997. 

 

Att rapportering sker av resultatet i rullande tolvmånadsperioder är vanligt som ett 

komplement till den övriga rapporteringen som normalt avser månad, kvartal, halvår 

eller helår. Genom den rullande resultatredovisningen får styrelsen ytterligare viktigt 

underlag för sina bedömningar och beslut rörande den ekonomiska styrningen. Efter-

som Prosolvias försäljning under året varierade kraftigt på grund av säsongsvariationer 

hade ett rullande tolvmånadersresultat givit en mer rättvisande bild av resultatutveck-

lingen än en resultatrapport för en enstaka månad eller kvartal. Det är ostridigt att ing-

en rapportering av rullande tolvmånadersresultat skedde till styrelsen under 1997 utan 

först under första kvartalet 1998.  

 

Öhrlings uppmärksammade inte eller rapporterade i allt fall inte på sätt som åvilade 

dem  

- att rullande tolvmånadersresultat på koncernnivå inte rapporterades i Prosolvia 

i enlighet med den instruktion som styrelsen hade lämnat, samt 

- att styrelsen inte följde upp att instruktionen om rapportering av rullande tolv-

månadersresultat på koncernnivå efterlevdes. 
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Öhrlings borde löpande under räkenskapsåret ha granskat styrelseprotokollen och att 

rapportering skedde i enlighet med de instruktioner som lämnades. Avvikelserna avse-

ende rapporteringen av rullande tolvmånadersresultat borde ha rapporterats omgående 

och senast vid utgången av juni 1997 till styrelsen. Om så skett hade styrelsen tillsett 

att rapportering skett. 

 

Bristerna i den interna rapporteringen av rullande tolvmånadersresultat medförde 

- att uppföljningar och analyser av utfallet i verksamheten avsevärt försvårades, 

- att de verkställande direktörerna och styrelserna saknade erforderlig insyn och 

kontroll över verksamheten samt 

- att det ekonomiska styrsystemet var bristfälligt. 

 

Att förvaltningen och den interna kontrollen i Prosolvia hade kraftiga brister och inte 

lämnade tillfredsställande underlag till styrelsen för deras beslut framgår med all önsk-

värd tydlighet av de två frågor som Claes Hammar ställde den 27 mars 1998 i brev till 

Dan Lejerskär, Morgan Herou och Magnus Svernlöv. ”Varifrån kommer våra vinster?” 

och ”Vart har alla pengar tagit vägen?” 

 

5.1.18 Sammanfattning av Konkursboets inställning när det gäller rapporteringen 

 

Konkursboet gör gällande: 

1. att den instruktion om månadsrapportering som lämnats i Ekonomihandboken 

varit tillfyllest såvitt gäller månadsrapporteringen, 

2. att den kvartalsvisa rapporteringen i augusti och oktober 1997 av Profit & Loss 

(resultaträkning) enligt mall Q 1 ska anses ha skett till styrelserna i Prosolvia 

och Systems eftersom de enda ledamöterna i Systems, Dan Lejerskär, Morgan 

Herou och Claes Hammar också satt i styrelsen för Prosolvia, 

3. att den kvartalsvisa rapporteringen i augusti och oktober 1997 av Profit & Loss 

(resultaträkning) enligt mall Q 1 inte kan anses ha skett till styrelsen i Clarus 
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eftersom styrelseledamöterna i Clarus Stefan Hallin och Martin Wengblad inte 

var styrelseledamöter i Prosolvia efter april 1997, 

4. att ingen instruktion lämnats i Ekonomihandboken om vem som skulle ha kvar-

talsrapporteringen i Ekonomihandboken, 

5. att kvartalsrapporteringen enligt Ekonomihandboken borde ha skett till styrel-

serna,  

6. att rapportering av omsättning per affärs- och geografiskt område i Clarus och 

Systems borde ha skett kvartalsvis till samtliga tre styrelser, 

7. att ingen rapportering av omsättning per affärs- och geografiskt område i Cla-

rus och Systems lämnades till de tre styrelserna, 

8. att rapportering av kassaflödet borde ha skett kvartalsvis till samtliga tre styrel-

ser, 

9. att ingen rapportering av kassaflöde lämnades till de tre styrelserna och att den 

rapportering av likvida tillgångar som lämnades inte ersatte behovet av kassa-

flödesrapportering, samt 

10. att rapportering av sysselsatt kapital inte behövdes eftersom räntabilitet på eget 

kapital rapporterades i moderbolagets styrelse. 

 

De brister i rapporteringen som görs gällande är därmed följande: (om inte annat anges 

avses alla tre bolagen Prosolvia, Clarus och Systems). 

1. kvartalsvis av försäljning per affärs- och geografiskt område, 

2. kvartalsvis av resultatet till Clarus styrelse, 

3. kvartalsvis av finansiering, 

4. kvartalsvis av kassaflöde, samt 

5. månadsvis rullande tolvmånadersresultat. 
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5.1.19 Felaktig och otillräcklig informationsgivning i Prosolvia enligt noteringsavta-

let 

 

Bakgrund 

 

De väsentliga bristerna i organisationen, ansvarsfördelningen, instruktionerna om re-

dovisningen, budgeteringen och rapporteringen fick synnerligen allvarliga konsekven-

ser för Prosolviakoncernen. Styrelsen hade bristfällig kontroll och styrning över verk-

samheten och den ekonomiska utvecklingen. Risken för förödande misstag ökade dra-

matiskt. Prosolvia expanderade kraftigt under andra halvåret 1997. Tillväxten i om-

sättning under 1997 var över 100 procent och antalet anställda ökade från 290 personer 

den 30 juni 1997 till 450 personer sex månader senare, vid årsskiftet 1997/98. Brister-

na i organisation och rapportering medverkade också till att informationen till aktie-

marknaden blev missvisande och otillräcklig. Främst gällde detta rörande samarbetet 

med Industrifonden i IVS och de så kallade VR-center-affärerna. Styrelsen hade bris-

tande kännedom om avtalen med Industrifonden och IVS och dess redovisningsmässi-

ga konsekvenser. Vidare hade styrelsen dålig kännedom om de affärer som gjordes 

med IVS och lokala parter i Competence Center. Affärerna var komplicerade och in-

vecklade och svåra att analysera. Styrelsen kom att sakna förståelse för det närmare 

innehållet i avtalen och dess konsekvenser för koncernens ekonomiska ställning och 

redovisning. Öhrlings hade inte heller ordentligt grepp på dessa affärer. Först i slutet 

av oktober 1997 – när samarbetet hade pågått i fyra månader och intäkter på cirka 33 

milj. kr från försäljning till VR-center där IVS var delägare redan hade bokförts - fast-

ställdes det hur affärerna med IVS och lokala parter skulle redovisas. Då hade redan 

13,3 milj. kr i strid med god redovisningssed felaktigt inte eliminerats i delårsrapporten 

för första halvåret 1997. 

 

Mot denna bakgrund är det egentligen inte förvånande att inte endast den finansiella 

informationen i form av delårsrapporter och årsredovisning utan även övrig extern in-
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formation till marknaden rörande affärerna med IVS och lokala parter blev felaktig och 

ofullständig. 

 

Noteringsavtalet 

 

När Prosolvias aktier noterades på Stockholmsbörsen i juni månad 1997 träffade bola-

get ett så kallat noteringsavtal med Stockholms Fondbörs. Noteringsavtalet reglerade 

bland annat den information om finansiella och övriga förhållanden som Prosolvia var 

skyldigt att lämna till aktieägare och andra intressenter. Den information som är aktuell 

i målet är informationen i årsredovisning, delårsrapporter, bokslutskommuniké samt 

pressmeddelanden om beslut eller händelser som kunde påverka börskursen. 

 

Årsredovisning 

Enligt noteringsavtalet skulle årsredovisningen upprättas i enlighet med god redovis-

ningssed och med tillämpning av associationsrättslig lagstiftning och annan författ-

ning. Om avvikelser gjordes i årsredovisningen från Redovisningsrådets rekommenda-

tioner som inte var av oväsentlig betydelse skulle detta omnämnas i årsredovisningen 

och avvikelserna motiveras. 

 

Bokslutskommuniké 

Bokslutskommuniké skulle innehålla förklaring till utvecklingen av resultat och ställ-

ning.  

 

Delårsrapporter 

Delårsrapporter skulle innehålla de uppgifter som framgick av aktiebolagslagen. Del-

årsrapport avseende minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret skulle 

innehålla förklaringar till utvecklingen av resultat och ställning. 

 

Beslut eller händelse 

Enligt p 21 i noteringsavtalet var Prosolvia skyldigt att omedelbart offentliggöra beslut 

eller händelse som i inte oväsentlig grad var ägnad att  
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- påverka den bild av koncernens situation som skapats av föregående årsredo-

visning, halvårsrapport eller annan delårsrapport eller annan uppgift om bolaget 

eller koncernen, eller 

- eljest påverka värderingen av bolagets aktier. 

 

Vid offentliggörandet skulle om möjligt anges vilka effekter som beslutet eller händel-

sen förväntades få på bolagets resultat och ställning. Kravet på information enligt p 21 

inbegrep ett krav på att informationen skulle vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Om 

ett bolag hade lämnat missvisande, ofullständig eller oklar information om förhållan-

den som är av den art och betydelse som avses enligt p 21, ansågs detta innebära en 

överträdelse av noteringsavtalet.  

 

Prosolvias informationsberedskap 

 

Skyldigheten att lämna information till aktiemarknaden var vid introduktionen av akti-

en i juni 1997 någonting helt nytt för huvudägarna och företagsledningen i Prosolvia. 

Vare sig Dan Lejerskär eller Morgan Herou hade tidigare erfarenhet av ledningen av 

börsnoterade bolag. Under 1995 hade styrelsen förstärkts med Claes Hammar och Åke 

Plyhm som bägge hade sådan erfarenhet. Birgitta Plyhm anlitades som informations-

konsult i augusti 1996 och hon anställdes som informationschef i februari 1997. 

 

Ernst&Youngs granskning av Prosolvia inför börsnoteringen 

 

På sedvanligt vis anlitade Fondbörsen revisorer för att undersöka om Prosolvia upp-

fyllde de krav som ställdes på ett noterat bolag. Uppdraget gick till auktoriserade revi-

sorerna Ulf Gometz och Björn Grundvall på Ernst&Young. Ulf Gometz och Björn 

Grundvall undersökte tre områden; kvaliteten på det interna styrsystemet, kvaliteten på 

den externa redovisningen samt om nyckeltalen avseende räntabilitet, soliditet och 

likviditet var i paritet med jämförbara börsbolag. Ulf Gometz och Björn Grundvall 

ansåg att Prosolvia inte uppfyllde kraven och ansökan sköts upp i avvaktan på att vissa 

förändringar skedde främst i organisationen av ekonomiavdelningen. Efter dessa var 
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Ulf Gometz och Björn Grundvall ändå tveksam till om Prosolvia rapporterings- och 

uppföljningssystem samt informationsberedskap verkligen uppfyllde kraven för noter-

ing. Men Nils Brehmer hävdade för Ulf Gometz och Björn Grundvall att Prosolvia 

hade en ekonomifunktion med god kvalitet och var väl rustat att klara de arbetsuppgif-

ter som åvilade ett börsnoterat bolag. 

 

Ulf Gometz och Björn Grundvall ansåg att de inte rimligen kunde ifrågasätta Nils 

Brehmers uppfattning eftersom han som bolagets revisor sedan flera år borde ha ett 

mycket bättre underlag för sin bedömning än vad de hade kunnat skaffa sig från sin 

undersökning under relativt kort tid. Huvudsakligen av detta skäl tillstyrkte därför Ulf 

Gometz och Björn Grundvall till slut Prosolvias ansökan. 

 

Prosolvias ansökan om börsnotering beviljades i maj 1997 och aktien noterades på 

Stockholms Fondbörs O-lista den 18 juni 1997. 

 

Eftersom Prosolvias ansökan hade gått igenom först efter stor tveksamhet förenades 

det med ett krav på att styrelseordföranden, Claes Hammar, och VD, Dan Lejerskär, 

fick en särskild genomgång av informationsskyldigheten i noteringsavtalet av börsled-

ningen. Vid denna genomgång påtalade börschefen Bengt Rydén särskilt för Claes 

Hammar att han i egenskap av ordförande förväntades utöva erforderlig kontroll över 

bolaget. 

 

På styrelsemöte den 23 maj 1997 konstaterade Åke Plyhm att informationsfunktionen 

omgående behövde förstärkas och därefter kontinuerligt ses över så att börsens krav 

kunde tillgodoses. 

 

Avtalen med Industrifonden och IVS 

 

De första Competence Centren etablerades i Sverige under 1995. I början ägde Prosol-

via ingenting i VR-centren utan hade endast rätt till andel av resultatet. 1996 började 

man etablera VR-center utomlands. I maj 1997 hade Clarus etablerat elva VR-center. 
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Styrelsen bedömde att idén med VR-center var så intressant ur kommersiell och strate-

gisk synvinkel att det var väsentligt att Prosolvia också blev delägare i centren. Med 

hänsyn till den stora kapitalbindningen och det negativa resultat som förväntades initi-

alt i VR-centren ansåg styrelsen emellertid att Prosolvia inte borde konsolidera centren 

i sin koncernredovisning. Inför börsintroduktionen bestämdes därför att delägandet och 

administrationen av VR-centren skulle hanteras i ett särskilt bolag där Prosolvia skulle 

äga en minoritetsandel. Avsikten var att söka en eller flera kapitalstarka delägare till 

bolaget för att finansiera de 15 nya VR-center som beräknades tillkomma under 1997. 

Ursprungligen var avsikten att Prosolvia skulle äga 25 procent och de externa finansiä-

rerna 75 procent i bolaget. 

 

Industrifonden hade sedan 1995 varit engagerat i Prosolvia genom att finansiera olika 

utvecklingsprojekt och hade ställt en finansieringsram på 20 milj. kr till bolagets för-

fogande. I maj 1997 inleddes förhandlingar om att Industrifonden skulle gå in som 

delägare i det bolag, IVS, som skulle äga VR-centren. 

 

Parterna kom överens i juni 1997 då Industrifonden blev delägare till 49,5 procent av 

aktierna i IVS. Resten av aktierna ägdes av Prosolvia. Eftersom Prosolvia inte ville 

konsolidera IVS som ett dotterbolag beslutades att bilda en ideell förening som skulle 

överta en procent av aktierna i IVS från Prosolvia. Föreningens medlemmar skulle 

utgöras av de olika VR-centerbolagen och deras lokala partners. Föreningen bildades 

först den 9 april 1998 då en procent av aktierna överläts. Ledamöterna i föreningens 

styrelse utgjordes av anställda i Prosolviakoncernen. 

 

Överenskommelsen mellan Prosolvia och Industrifonden ledde till att fyra avtal träffa-

des den 23 juni 1997: 

1. Aktieägaravtal mellan Prosolvia och Industrifonden (Aktieägareavtalet), 

2. Samarbetsavtal mellan Prosolvia och IVS (Samarbetsavtalet), 

3. Leverans- och underhållsavtal mellan Clarus och IVS (Leverans- och under-

hållsavtalet), samt 

4. Optionsavtal mellan Dan Lejerskär och Industrifonden. 
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Aktieägaravtalet 

 

I Aktieägaravtalet redogörs för att Prosolvia direkt och indirekt genom sitt helägda 

dotterbolag Clarus etablerat och ombesörjer driften av sammanlagt tio hel- eller deläg-

da VR-center i Sverige, Tyskland, Norge och Förenade Arabemiraten samt att Prosol-

via indirekt genom ett amerikanskt dotterbolag, Prosolvia Research & Technology 

Inc., driver ytterligare ett VR-center i USA. Vidare anges att Prosolvia bildat dotterbo-

laget IVS med syfte att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja driften av till en 

början ytterligare 15 VR-center. 

 

Clarus skulle leverera viss i avtalet närmare beskriven hård- och mjukvara under tiden 

fram till utgången av 2010 till de VR-center som IVS etablerade. 

 

Efter en nyemission som reglerades i avtalet ägde Prosolvia 50,5 procent av aktierna i 

IVS och Industrifonden resterande 49,5 procent. Prosolvia hade rätt att överlåta en 

procent av aktierna till den ideella föreningen. Efter överlåtelsen till den ideella före-

ningen skulle aktiefördelningen vara 49,5 procent vardera för Industrifonden och Pro-

solvia. 

 

Samtliga framtida avtal med lokala parter avseende etableringar av VR-center skulle 

träffas av IVS. 

 

Prosolvia hade enligt avtalet en optionsrätt att fram till juli 2000 förvärva samtliga In-

dustrifondens aktier i IVS. Samtidigt hade Industrifonden rätt att efter den 1 juli 2000 

sälja samtliga sina aktier i IVS till Dan Lejerskär enligt ett separat optionsavtal som 

träffades samtidigt och omnämns i aktieägaravtalet. 
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Samarbetsavtalet 

 

Syftet med IVS var att etablera, bygga upp, finansiera och driva till en början 15 VR-

center utöver de elva som redan hade etablerats av Prosolvia. I Samarbetsavtalet anges 

att förutom de sammanlagt elva stycken VR-center som redan etablerats hade Prosol-

via inte för avsikt att självt eller genom andra hel- eller delägda dotterbolag eller in-

tressebolag än IVS etablera, bygga upp, finansiera och driva VR-center. 

 

Vidare stadgas att Prosolvia till IVS överlåtit avtal om etablering av 15 ytterligare VR-

center samt att Prosolvia skulle tillse att respektive motpart godtog IVS som ny avtals-

part. 

 

Enligt samarbetsavtalet skulle Dan Lejerskär vara styrelseordförande i IVS och ha det 

övergripande ansvaret vid nyetableringar av VR-centra. Under åren 1997-1999 skulle 

Dan Lejerskär arbeta 40, 30 respektive 20 procent av sin arbetstid med IVS. Fyra andra 

personer som var anställda Prosolviakoncernen skulle arbeta mellan 80 och 30 procent 

av sin arbetstid med IVS. 

 

I enlighet med regleringen i Aktieägaravtalet bestod styrelsen i IVS av två ledamöter 

från Prosolvia och två från Industrifonden. Inledningsvis var det Morgan Herou och 

Dan Lejerskär som representerade Prosolvia, men fr.o.m. mitten av september ersattes 

Morgan Herou av Claes Hammar. Ledamöterna från Prosolvia turades sedan om att 

vara ordförande i styrelsen. I övrigt bestod styrelsen av Staffan Junel och Göran Ohls-

son från Industrifonden. 

 

Av detta kan slutsatsen dras att utöver arbetsuppgifter som hanterades av den verkstäl-

lande direktören Roger Cederberg sköttes hela verksamheten i IVS av personal från 

Prosolvia. Vidare hade Prosolvia ett väsentligt inflytande i styrelsen i IVS. 
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Leverans- och underhållsavtalet 

 

I Leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus angavs villkoren för de leve-

ranser av maskin- och programvara, installation, utbildning, underhåll, programuppda-

tering och rådgivning som skulle ske från Clarus till IVS och till av IVS hel- eller del-

ägda VR-center. Leverans- och underhållsavtalet är ett systemleveransavtal där Clarus 

leveransåtagande inte var fullgjort förrän all maskin- och programvara hade installerats 

och uppfyllde de avtalade specifikationerna. Avtalets innehåll är centralt för intäktsre-

dovisningen.  

 

VRC-avtal 

 

Som redogjorts för ovan var det avsikten att alla avtal om etableringar av VR-center 

efter juni 1997 skulle träffas genom IVS. I strid med detta träffade Prosolvia och dess 

dotterbolag Clarus och Prosolvia Inc. under tiden juli-december 1997 avtal avseende 

etablering av VR-center i Yokohama, Singapore, Taiwan, Irvine, Ottawa, Falköping, 

Kuala Lumpur och Madrid direkt med lokala parter. Ett flertal VRC- avtal överläts 

heller aldrig till IVS utan låg kvar i Prosolvia respektive Clarus. 

 

Av Prosolvia lämnad information till aktiemarknaden under tiden 23 juni 1997 - 3 

april 1998 

 

Från det att avtalen med Industrifonden och IVS träffades den 23 juni 1997 till dess att 

årsredovisningen offentliggjordes den 3 april 1998 lämnade Prosolvia främst följande 

skriftliga information till aktiemarknaden: 

 

a) Pressmeddelande om avtalspaketet med Industrifonden och IVS den 23 juni 

1997. 

 

I pressmeddelandet lämnades information om att Industrifonden och Prosolvia bildat 

IVS och ägde 50 procent vardera, hur finansieringen var ordnad, antalet planerade cen-



  Sid 136 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
ter, att inköpen till varje center skulle gå på 15 milj. kr samt Clarus åtagande i centeraf-

färerna. 

 

b) Delårsrapport för första halvåret 1997 daterad den 15 augusti 1997. 

 

I delårsrapporten sägs följande om samarbetet med Industrifonden: Samarbetsavtal har 

träffats med Industrifonden angående etablering av Competence Centers. Prosolvia och 

Industrifonden satsar 25 milj. kr vardera i aktiekapital i det nystartade bolaget IVS In-

ternational AB. 

 

c) Delårsrapport för perioden 1 januari -30 september 1997 daterad den 27 okto-

ber 1997. 

 

I delårsrapporten sägs följande om VR-center: Etablering av VR-Center har inletts i 

Kanada, Singapore, Malaysia och nya center har etablerats i USA. 

 

d) Pressmeddelande den 27 oktober 1997. 

 

I pressmeddelandet sägs ingenting om samarbetet med Industrifonden eller om affärer 

med IVS eller lokal part i VR-center. 

 

e) Bokslutskommuniké för 1997 den 27 februari 1998. 

 

I kommunikén sades följande om IVS och VR-centeraffärerna:  

Tillsammans med Industrifonden startade Prosolvia under våren IVS, ett intressebolag 

i vilket Prosolvia har en långsiktig ägarandel om 49,5 procent. IVS har under året upp-

fyllt sina mål och kontrakterat och etablerat 15 Virtual Reality-Center i Europa, Nord-

amerika, Asien och Sydafrika. Etablering av VR-center har genomförts enligt uppställ-

da mål och femton nya center har tillkommit under 1997. Den redovisade försäljningen 

från Clarus till intressebolaget IVS uppgår till 55 milj. kr efter eliminering av koncern-

intressets andel. 
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f) Årsredovisning för 1997 daterad den 3 april 1998. 

 

I årsredovisningen fanns information om samarbetet med Industrifonden i IVS och 

affärerna med VR-center på ett flertal olika ställen. 

 

Kompletterande information efter Dagens Industris artikel den 3 april 1998 

 

Prosolvias årsredovisning för 1997 offentliggjordes den 3 april 1998. Samma dag pub-

licerade Dagens Industri en starkt kritisk artikel om Prosolvia med stora rubriker på sin 

förstasida. 

 

Tre dagar efter artikeln lämnade Prosolvia den 6 april 1998 ett pressmeddelande med 

utförlig information om avsikten med och verksamheten i VR-center, avtalet med In-

dustrifonden om bildandet och ägandet av IVS, ägarförhållande i IVS, motiven för att 

inte etablera VR-center i egen regi samt försäljningen till IVS under 1997. 

 

Den 8 april 1998 höll ledningen i Prosolvia ett möte i Stockholm med finansanalytiker 

och andra intressenter. På mötet behandlades bl.a. strategisk bakgrund till etableringen 

av VR-center, intressebolaget IVS och dess redovisningsmässiga inverkan på Prosolvia 

samt Prosolvia redovisningsprinciper. Nils Brehmer medverkade på mötet. 

På mötet delades ett informationsblad med ytterligare detaljerad information ut. Denna 

information distribuerades sedan i förkortad form till aktieägarna i Prosolvia som en 

lös bilaga till årsredovisningen för 1997 inför bolagsstämman som hölls i slutet av 

april 1998. I detta lämnades utförlig information om 

 

1. Avtalspaketet med Industrifonden avseende IVS, särskilt rörande styrelsesam-

mansättningen i IVS, Prosolvias optionsrätt att förvärva Industrifondens aktier i 

IVS och Industrifondens optionsrätt att sälja sina aktier i IVS till Dan Lejers-

kär, Dan Lejerskärs uppdrag för IVS, samt ägarförhållandena i IVS; 

2. Prosolvias försäljning till IVS och lokala intressenter under 1997; 

3. Vinsten på försäljningen till IVS och lokala intressenter; 
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4. Finansieringen av IVS; 

5. IVS resultat för 1997; 

6. IVS balansomslutning per den 31 december 1997; 

7. Prosolvias fordringar på lokala intressenter per den 31 december 1997; samt 

8. Resultatet i Prosolvia för 1997 om IVS hade konsoliderats som ett dotterbolag 

av Prosolvia. 

 

Tidigarelagd ettårsuppföljning 

 

Med anledning av medieuppståndelsen i början på april beslutade fondbörsen tidigare-

lägga den uppföljning av börsnoterade bolag som normalt sker ett år efter det att aktien 

börjat noteras och som i Prosolvias fall alltså skulle ha inletts i juli 1998. Utredningen 

utfördes av de auktoriserade revisorerna Ulf Gometz, Björn Grundvall och Staffan 

Landén på Ernst&Young. Ulf Gometz, Björn Grundvall och Staffan Landéns utredning 

lades fram i juni 1998. I rapporten konstaterade granskningsmännen sammanfattnings-

vis att Prosolvia lämnat aktiemarknadsinformation relaterat till Industrifonden, lokala 

partners och centers i vilken flera för aktiemarknaden relevanta uppgifter saknats. 

 

I anledning av Ernst&Youngs rapport skrev Börsen till Prosolvia den 6 juli 1998 med 

ett antal så kallade anmärkningspåståenden. Prosolvia svarade den 17 augusti 1998 

genom advokaten Ingemar Bernhult. Nils Brehmer och Magnus Götenfelt hade lämnat 

synpunkter på skrivelsen. Därefter lämnade börschefen Bengt Rydén i september 1998 

in en anmälan till Börsens disciplinnämnd att pröva om Prosolvia brutit mot noterings-

avtalet. 

 

Börsens disciplinnämnds granskning av Prosolvias information 

 

Enligt noteringsavtalet skulle frågor om åsidosättandet av avtalet inom börsen avgöras 

av en kommitté utsedd av börsens styrelse. Namnet på prövningsorganet ändrades den 

1 juli 1998 till börsens disciplinnämnd. Ordförande i disciplinnämnden var justitierådet 

Johan Munck. Övriga medlemmar var professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud, 
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direktören (då VD i Skandia) Björn Wolrath, direktören (dåvarande ordförande i 

Trygg-Stiftelsen) Hans Mertzig och civilekonomen Ragnar Bohman. 

 

Prövningen innehöll även ett muntligt förfarande. Den 30 september 1998 sammanträf-

fade chefen för informationsövervakningen på börsen Hans Edenhammar och börsens 

chefsjurist Ulf Lindgren med från Prosolvias sida advokaten Ingemar Bernhult, finans-

direktören Bo Kinnunen, Nils Brehmer och Magnus Götenfelt. 

 

Prosolvia företräddes vid avgivandet av yttrandet och på mötet den 30 september 1998 

av advokat och auktoriserad revisor som bägge hade långvarig erfarenhet av börsbolag. 

Det får antas att Ingemar Bernhult och Nils Brehmer om inte förr i allt fall då tog upp 

alla omständigheter som de ansåg vara relevanta för Börsens prövning. 

 

En enig disciplinnämnd fann i sitt beslut den 1 december 1998 att Prosolvia hade brutit 

mot informationsreglerna i noteringsavtalet genom att lämna otillräcklig information 

till marknaden rörande 

a) ägarförhållandena mellan Prosolvia och IVS, 

b) den av Prosolvia valda elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS 

och dess konsekvenser för redovisningen, 

c) transaktionerna mellan bolag i Prosolviakoncernen å ena sidan och IVS och 

VRC å den andra, 

d) Dan Lejerskärs organställning och uppdrag i IVS, 

e) Industrifondens optionsrätt att sälja samtliga sina aktier i IVS till Dan Lejerskär 

samt  

f) Prosolvias optionsrätt att förvärva samtliga Industrifondens aktier i IVS. 

 

Disciplinnämnden utgick vid sin bedömning av informationsgivningen ifrån att Pro-

solvia i sin redovisning hade följt god redovisningssed eftersom ingen, det vill säga 

vare sig Ernst&Young eller Börschefen tydligt hade gjort gällande motsatsen. Nämn-

den gjorde ingen egen självständig bedömning av denna fråga.  
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Prosolvia var det enda bolaget under 1998 som fälldes av disciplinnämnden för brott 

mot noteringsavtalet. 

 

Övrig lämnad information 

 

Disciplinnämnden kritiserade i sitt beslut den information som lämnats i pressmedde-

landet den 23 juni 1997, i bokslutskommunikén den 27 februari 1998 och pressmedde-

landet den 6 april 1998. Disciplinnämnden tog i beslutet inte uttryckligen upp den öv-

riga information som hade lämnats av Prosolvia till marknaden i form av delårsrappor-

ter och årsredovisningar. Av detta kan inte slutsatsen dras att disciplinnämnden inte var 

av uppfattningen att även den övriga informationen stred mot noteringsavtalet. Om det 

hade varit så att den övriga informationen hade varit rättvisande i de avseenden som 

nämnden kritiserade så hade nämnden sannolikt inte bötfällt Prosolvia eftersom bris-

terna då kunde anses ha ”läkts”. I allt fall gäller detta informationen i pressmeddelan-

det den 23 juni 1997 och bokslutskommunikén. 

 

Redovisningen av affärerna med IVS i Prosolvias koncernredovisning 

 

Av 1 kap. 4 § ÅRL följde att ett om ett företag hade rösträttsmajoriteten i ett annat bo-

lag så var detta andra bolag dotterbolag. Eftersom Prosolvia hade majoriteten av rös-

terna i IVS under hela 1997 och ända fram till april 1998 så var IVS enligt ÅRL ett 

dotterbolag till Prosolvia. Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1: 96 punkt 

13 skulle vinster på affärer med dotterbolag elimineras fullt ut medan vinster på affärer 

med intressebolag bara skulle elimineras till så stor del som man ägde det andra bola-

get. I Prosolvias fall var skillnaden mellan de två metoderna hälften av den totala om-

sättningen och resultatet på transaktionerna med IVS. Enligt 7 kap. 4 § punkt 3 ÅRL 

gällde att ett dotterbolag som innehades tillfälligt och uteslutande i syfte att säljas vida-

re inte behövde konsolideras som ett dotterbolag. En motsvarande bestämmelse fanns i 

RR 1:96 p 6. 
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Som redogjordes för under genomgången av styrelsens organisation och arbetsfördel-

ningen träffades samarbetsavtalet med Industrifonden om IVS den 23 juni 1997 av 

Dan Lejerskär på egen hand utan att styrelsen hade deltagit i förhandlingarna eller be-

slutat om avtalens ingående. På styrelsemötet den 15 augusti 1997, när delårsrapporten 

för andra kvartalet offentliggjordes, föredrogs en kort sammanfattning av innehållet i 

avtalspaketet. Eftersom samarbetet med Industrifonden var omfattande och hade stor 

påverkan på resultatet samtidigt som försäljning skedde från ett av Prosolvias dotterbo-

lag, Clarus, till ett av Prosolvias intressebolag, IVS, ansåg sig styrelsen och företags-

ledningen uppenbarligen inte själva kunna bedöma hur affärerna skulle behandlas i 

redovisningen. Styrelsen gav därför Nils Brehmer i uppdrag att vid nästa styrelsemöte 

ge sin syn på de redovisningsaspekterna av affären. 

 

I delårsrapporten för det andra kvartalet 1997, som alltså fastställdes av styrelsen den 

15 augusti 1997, hade i strid med god redovisningssed felaktigt ingen eliminering av 

affärerna med IVS eller lokala parter gjorts. Till följd av detta var resultatet 13 milj. kr 

för högt. Felet hade inte upptäckts av Öhrlings vid sin särskilda granskning av rappor-

ten, varför den offentliggjordes med det felaktiga resultatet. 

 

Vid styrelsemötet den 27 oktober deltog Magnus Götenfelt från Öhrlings i stället för 

Nils Brehmer som hade fått förhinder. Av styrelseprotokollet framgår att Magnus Gö-

tenfelt rapporterade att i delårsrapporten för årets första nio månader, det vill säga till 

och med tredje kvartalet, hade transaktionerna mellan Prosolviabolagen och Handels-

banken Finans avseende utrustning till IVS eliminerats till den del IVS ägs av Prosol-

via, det vill säga till 50 procent. Styrelsen fastställde denna princip för eliminering av 

affärerna med VR-center där IVS var delaktiga. För de tre första kvartalen reducerades 

härigenom omsättningen med 35,5 milj. kr och vinsten med 30 milj. kr. 

 

Men i delårsrapporten för första halvåret hade alltså någon sådan eliminering av affä-

rerna med IVS och lokala parter inte skett. Magnus Götenfelt påstod på styrelsemötet 

att ”en justering gjordes… i samband med halvårsbokslutet, vilken i koncernredovis-

ningen fick i stort sett samma effekt”. Skillnaden mellan det som presenterades för 
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aktiemarknaden och det som skulle ha presenterats om elimineringsprincipen hade 

gällt ansåg Magnus Götenfelt inte vara materiell. 

 

Vad som egentligen avsågs med dessa påståenden framgår av Öhrlings promemoria 

avseende redovisning av transaktioner mellan Prosolvia och IVS daterad den 27 okto-

ber 1997. Öhrlings har påstått att denna promemoria var bilagt styrelseprotokollet, men 

så verkar inte ha varit fallet. Troligen har promemorian endast lämnats till företagsled-

ningen. I denna promemoria skrev Öhrlings att Prosolvia i halvårsrapporten för janua-

ri-juni 1997 hade missat att eliminera 13,3 milj. kr. Eftersom det samtidigt fanns intäk-

ter (bidrag) på 12,4 milj. kr som inte tagits upp ansåg dock Öhrlings att resultatet ”net-

to mot marknaden” ändå var rättvisande. 

 

Att på detta sätt kvitta ett väsentligt fel vid elimineringen mot poster som helt saknar 

samband med elimineringsfelen strider mot god redovisningssed. Aktiemarknaden 

borde ha upplysts om den felaktiga elimineringen eftersom det var väsentligt för be-

dömningen av värdet på Prosolviaaktien varifrån omsättningen och vinsterna kom. 

 

Öhrlings var dock missnöjda med hur företagsledningen hade skött informationen till 

dem. I rapporten framhöll de att de ansåg det oacceptabelt att sådana svängningar i 

resultatet förelåg och att det för framtiden var absolut nödvändigt att nya transaktioner 

genomarbetades på ett bättre sätt och att ledningen såg till att revisorerna fick fullstän-

dig information. 

 

I enlighet med Öhrlings rekommendation fastställde styrelsen således på mötet den 27 

oktober 1997 att affärerna med IVS, antingen de skedde direkt eller via ett leasingbo-

lag, t ex Handelsbanken Finans, i koncernredovisningen för Prosolvia skulle elimineras 

som ett intresseföretag till den del IVS ägdes av Prosolvia. 

 

Att inte eliminera affärerna med IVS fullt ut som ett dotterbolag trots att Prosolvia 

under hela 1997 ägde 50,5 procent av aktierna motiverades med att avsikten var att 

Prosolvia skulle sälja av en procent av aktierna till intresseföreningen så att ägandet 
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blev lägre än 50 procent. Prosolvia använde sig av undantagsregeln i ÅRL 7:4 p 3 och 

RR 1:96 p 6. Om denna undantagsregel inte hade varit tillämplig så skulle omsättning-

en och resultatet i koncernen ha minskats med 100 procent av försäljningen till IVS 

och inte bara med ägarandelen 50 procent. IVS hade då konsoliderats som ett dotterbo-

lag i Prosolvias koncernredovisning. Nu behandlades det som ett intressebolag. Det 

fanns bland redovisningsexperterna olika åsikter huruvida Prosolvias val att inte redo-

visa IVS som ett dotterbolag år 1997 stred mot god redovisningssed eller ej. Konkurs-

boet hävdar inte att sättet att eliminera stred mot god redovisningssed, men anser att 

metoden med hänsyn till de föreliggande omständigheterna var så speciell att utförlig 

information borde ha lämnats om valet att inte eliminera fullt ut. Skyldighet att lämna 

sådana upplysningar följde såväl av noteringsavtalet som av god redovisningssed och 

ÅRL.  

 

Delårsrapporter 

 

I Prosolvias delårsrapporter för andra och tredje kvartalen 1997 angavs inte  

1. hur stor andel som Prosolvia ägde i IVS, 

2. att IVS ansågs vara ett intressebolag till Prosolvia, 

3. hur stor vinst som Prosolvia gjort på transaktionerna med IVS, eller 

4. vilken metod som hade använts för eliminering av transaktionerna med IVS. 

 

Årsredovisningen 1997 

 

Prosolvias årsredovisning för 1997 gavs ut i två versioner, en som gavs in till PRV och 

en som lämnades till aktiemarknaden. Denna senare, Börsversionen, innehöll utförliga-

re information. Det var Börsårsredovisningen som studerades och analyserades av ak-

tieägare och aktieanalytiker. 

 

När det gäller VR-centeraffärerna med IVS och lokala parter och hur dessa eliminerats 

var informationen i Börsårsredovisningen felaktig, motstridig och otillräcklig. 
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I årsredovisningen angavs inte 

1. hur stor vinst som Prosolvia gjort genom transaktioner med IVS och 

2. att Prosolvia såvitt gällde transaktionerna med IVS använt sig av undantaget i p 

6 i Redovisningsrådets rekommendation RR 1:96 angående eliminering. 

 

I not 1 avseende redovisningsprinciper anges att ”i koncernredovisningen ingår dotter-

företag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna” 

samt att ”internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet…”. 

 

Prosolvia innehade ostridigt den 31 december 1997 mer än 50 procent av rösterna i 

IVS och IVS var således ett dotterbolag. Trots det behandlades inte IVS som ett dot-

terbolag i koncernredovisningen utan eliminerades som ett intressebolag. 

 

Informationen i not 1 strider mot den i not 14 där det sägs att Prosolvias kapital- och 

rösträttsandel i IVS uppgår till 50,5 procent och att IVS inte har behandlats som ett 

dotterbolag i koncernen eftersom en procent skulle avyttras till extern part. 

 

Sammanfattningsvis görs gällande att informationen i årsredovisningen var motstridig 

och otillräcklig. Detta stöds för övrigt av att Prosolvia inom loppet av en vecka efter 

det att årsredovisningen offentliggjorts tvingades lämna två pressreleaser med kom-

pletterande och förtydligande information och kalla till en kapitalmarknadsdag. Det 

gick helt enkelt inte att av årsredovisningen dra korrekta slutsatser om affärerna med 

IVS och lokala parter och deras effekter på Prosolvias omsättning och resultat. 

 

Den redovisade försäljningen till IVS var 110 milj. kr under 1997. Skillnaden i intäkter 

mellan att redovisa IVS som ett dotterbolag eller ett intressebolag var därmed 55 milj. 

kr. De totalt redovisade intäkterna efter elimineringen med 50 procent var 434 milj. kr. 

Om full eliminering skett hade intäkterna varit 379 milj. kr. Skillnaden motsvarade 13 

procent av de totalt redovisade intäkterna. När det gäller resultatet var effekten av att 

eliminera som intresseföretag istället för som dotterföretag 51 milj. kr eller cirka 61 
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procent av årsresultatet på 83 milj. kr. Effekten av att inte eliminera IVS fullt ut som 

ett dotterbolag var därmed i allt fall inte av oväsentlig betydelse. 

 

Med hänsyn till den betydelse som redovisningen av IVS hade för värdet på Prosolvia 

förelåg det ett uppenbart behov av att lämna information så att det var fullt klart för 

läsarna hur Prosolvia valt att redovisa och varför samt vilka konsekvenser valet fått på 

den redovisade omsättningen och resultatet. Om sådan information lämnats hade ak-

tiemarknaden haft ett korrekt underlag för sin analys av bolaget. 

 

Felen och bristerna i den lämnade informationen  

 

Med hänsyn till de omständigheter som redogjorts för ovan och den ekonomiska bety-

delsen av samarbetet med Industrifonden borde utförlig information ha lämnats i 

pressmeddelandet den 23 juni 1997. 

 

I pressmeddelandet lämnades felaktig eller otillräcklig information om 

a) ägarförhållandena i IVS, 

b) aktieägaravtalet mellan Prosolvia och Industrifonden, 

c) samarbetsavtalet mellan Prosolvia och IVS 

d) leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus och IVS, 

e) Dan Lejerskärs styrelse- och konsultuppdrag i IVS, 

f) Industrifondens optionsrätt att sälja samtliga sina aktier i IVS till Dan Lejers-

kär, samt 

g) Prosolvias optionsrätt att köpa samtliga Industrifondens aktier i IVS.  

 

I delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet, i bokslutskommunikén samt i årsre-

dovisningen borde utförlig information ha lämnats om 

a) den av Prosolvia valda elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS 

och dess konsekvenser för redovisningen, och 
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b) om transaktionerna mellan bolag i Prosolviakoncernen å ena sidan och IVS och 

VRC å den andra och det ekonomiska resultatet av dessa fram till respektive 

rapporteringstillfälle. 

 

I delårsrapporten för andra och tredje kvartalet 1997, bokslutskommunikén den 27 feb-

ruari 1998 och årsredovisningen för 1997 lämnades därutöver felaktig eller i allt fall 

otillräcklig information om  

a) elimineringen av transaktionerna med IVS, och 

b) transaktionerna mellan bolag i Prosolviakoncernen å ena sidan och IVS och 

VR- center å den andra, och det ekonomiska resultatet av dessa fram till re-

spektive rapporteringstillfälle. 

 

Redovisning handlar inte endast om att hålla sig inom ramarna för vad som utgör god 

redovisningssed utan även om att informera om fakta och redogöra för varför bolaget 

valt att redovisa på ett visst sätt. Det finns ofta möjlighet att inom ramen för god redo-

visningssed välja bland olika metoder eller principer. Det är då viktigt att lämna full-

ständig och korrekt information om vilken metod/princip som valts så att mottagaren 

rätt kan bedöma redovisningen. 

 

Samma behov av information föreligger när bolaget valt att redovisa på ett sätt som 

avviker från vad som är sedvanligt. Så är fallet till exempel om bolaget med stöd av en 

undantagsregel väljer att avvika från vad som är den normala redovisningsmetoden. I 

Prosolvia utnyttjade moderbolaget ett sådant undantag när man valde att inte eliminera 

försäljningen till IVS VR-center till 100 procent utan istället med ungefär 50 procent. 

 

Effekterna 

 

Eftersom inte tillräcklig information lämnades betogs aktiemarknaden möjligheten att 

själva bedöma vilka effekter som den valda redovisningsmetoden hade på omsättning 

och resultat i Prosolvia och därmed även på värdet av aktierna i bolaget. 
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Att den lämnade informationen inte var tillräcklig för att aktiemarknaden skulle kunna 

rätt bedöma omsättning och resultat i Prosolvia kan exemplifieras med den analys som 

utfördes av Göran Ivemark från Enskilda Securities i mitten av februari 1997. Analy-

sen gjordes alltså innan bokslutskommunikén och årsredovisningen offentliggjordes. 

Göran Ivemark trodde felaktigt att all försäljning till VR-center, såväl till IVS som till 

lokala parter, hade eliminerats med 25 procent. I verkligheten hade emellertid elimine-

ring endast skett på försäljningen till IVS och inte till de lokala parterna och då med 50 

procent. 

 

Göran Ivemarks felaktiga slutsats byggde troligen på att han med hänsyn till den in-

formation som hade lämnats utgick från att som avsikten var och som också hade avta-

lats i de flesta center (alla utom Pretoria, Irvine och Maricopa) hade försäljningen skett 

till de särskilda joint venturebolag som skulle delägas av IVS och de lokala parterna 

och inte direkt till IVS respektive den lokala partnern. Man hade dock inte hunnit med 

att bilda ett lokalt joint venturebolag i något VR-center vid utgången av 1997. Fakture-

ringen skedde därför till IVS och den lokala partnern istället. Baserat på den bristfälli-

ga och missvisande informationen från Prosolvia gjorde Göran Ivemark en felaktig 

bedömning vilket påverkade hans bedömning och rekommendationer till Enskildas 

kunder beträffande aktievärdet på Prosolvia. Denna bedömning om konsolidering 

gjorde Göran Ivemark även efter det att han talat med Prosolvias ekonomichef, Mag-

nus Svernlöv. 

 

Slutsatsen i analysen var att Enskilda ansåg att risken i Prosolviaaktien var underskat-

tad främst eftersom en väsentlig del av försäljningen bedömdes härstamma från för-

säljning till bolag som kontrollerades av Prosolvia men inte konsoliderades.  

 

Av Göran Ivemarks andra analys från den 17 april 1998 framgår att han ansåg att in-

formationen från Prosolvia i börsprospektet och delårsrapporterna var svåra att penet-

rera och förvirrande. Vidare ansåg han att många pressreleaser inte varit korrekta. I 

analysen granskade och kommenterade Göran Ivemark kritiskt den ytterligare informa-
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tion som hade lämnats på kapitalmarknadsdagen den 8 april. Göran Ivemark ansåg att 

de skäl som Prosolvia angivit för att inte behandla IVS som ett dotterbolag var oklara. 

 

Öhrlings granskning av informationen till marknaden 

 

Inom ramen för förvaltningsrevisionen var Öhrlings skyldigt att granska att Prosolvia 

uppfyllde kraven på information enligt noteringsavtalet. Denna granskning skulle ske i 

efterhand i takt med att informationen lämnades. 

 

Följande omständigheter är av relevans när det gäller inriktningen och omfattningen av 

Öhrlings granskning.  

 

Öhrlings har vitsordat att de granskade styrelseprotokollen. Enligt styrelseordföranden 

i moderbolaget Prosolvia, Claes Hammar, hade Öhrlings fått i särskilt uppdrag att 

granska aktiemarknadsinformationen. Öhrlings hade också fått särskilda uppdrag att 

granska delårsrapporterna för andra och tredje kvartalen. I augusti 1997 fick Öhrlings i 

uppdrag att utreda de redovisningsmässiga konsekvenserna av affärerna med IVS. 

 

Nils Brehmer och Magnus Götenfeldt deltog vid behandlingen av bokslutskommuni-

kén på styrelsesammanträdet den 27 februari 1998, där styrelsen fastställde innehållet i 

bokslutskommunikén.  

 

Öhrlings kände till de bägge optionsavtalen och förhållandena med aktieägandet i IVS.  

Öhrlings borde i allt fall ha förstått att frågan om eliminering av intäkter och vinst från 

affärerna med IVS var väsentlig för aktiemarknaden. Trots dessa omständigheter upp-

märksammade inte eller rapporterade i allt fall inte Öhrlings på sätt som åvilade dem 

att Prosolvia i pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovis-

ningen lämnade information till marknaden som var felaktig eller otillräcklig och där-

för stred mot noteringsavtalet. 
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Öhrlings borde ha granskat informationen i takt med att den lämnades till marknaden 

och de borde i omedelbar anslutning därtill ha rapporterat om avvikelserna till styrel-

sen. Om så skett hade styrelsen rättat eller kompletterat den redan lämnade felaktiga 

eller otillräckliga informationen och sett till att informationsberedskapen förstärktes så 

att den information som lämnades framgent var korrekt och fullständig och i överens-

stämmelse med kraven enligt noteringsavtalet. 

 

Öhrlings har påstått att Carta och Carnegie haft i uppdrag att granska börsinformatio-

nen. Konkursboet har vitsordat att Carta och Carnegie granskat de handlingar som in-

givits av Öhrlings i den omfattning som framgår av respektive handling. I övrigt har de 

relativt oprecisa påståendena om uppdragens omfattning inte kunnat vitsordas.  

 

5.2 Öhrlings 

 

5.2.1 Inledning 

 

Prosolvias situation 

 

Konkursboet har målat upp en nidbild av Prosolvia. När Öhrlings tillträdde var Prosol-

via i praktiken ett konsultbolag med mycket stora planer. Ekonomifunktionen hade inte 

prioriterats. Av Öhrlings rapportering den 30 januari 1996 av iakttagelser från genom-

förd förvaltningsrevision i Prosolvia jämte dotterbolag framgår att Öhrlings fann det 

angeläget för Prosolvia 

- att snarast utarbeta och införa ett ekonomiskt rapporteringssystem, för såväl 

koncernen som för respektive bolag, anpassade efter styrelsens, företagsled-

ningens och andra ledande befattningshavares behov. Mot bakgrund av att 

ägarna övervägde att introducera Prosolvia på börsen fann Öhrlings det nöd-

vändigt för Prosolvia att beakta de krav på ekonomisk styrning och kontroll 

som följde av en börsintroducering, samt 
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- att ekonomifunktionen skulle ges de personella resurser som var erforderliga 

för att kunna möta de särskilda krav som uppkommer i en verksamhet som är 

under kraftig expansion och tillväxt. 

 

Prosolvia var ett växande bolag, vilket bland annat framgår av Öhrlings granskning av 

Prosolvia, av den 15 januari 1997, inför börsnoteringen. Omsättningen i koncernen 

uppgick räkenskapsåret 1993/94 till cirka 22 milj. kr. Prognostiserad omsättning för 

1996 uppgick till 175 milj. kr. Antalet anställda hade ökat från cirka 30 personer till 

cirka 230 personer under motsvarande period. Prosolvia hade också etablerat dotterbo-

lag i Norge, Tyskland och USA för att expandera koncernens verksamheter internatio-

nellt. Expansionen var en följd av en kraftig satsning på utveckling av bolagets pro-

dukter och tjänster. Bolagets administrativa rutiner hade avsevärt förbättrats under 

1996. Emellertid återstod åtgärder att vidta inför en kommande börsintroduktion. 

 

Under dessa förutsättningar framstod det som högst naturligt för Öhrlings att betona 

vikten av att förstärka ekonomifunktionen och bolagets interna kontroll. Det är korrekt 

att Prosolvia ville till börsen. År 1996 avrådde Nils Brehmer från en börsintroducering 

mot bakgrund av att Prosolvia inte hade en tillräckligt bra ekonomifunktion. I en pro-

memoria av den 15 januari 1997 konstaterade Öhrlings att allt ännu inte var åtgärdat 

och föreslog vidare åtgärder. 

 

Styrelsen 

 

Mottagarna av alla påpekanden och den kritik Konkursboet gör gällande att Öhrlings 

bort framföra var högst kvalificerade personer. Claes Hammar och Åke Plyhm är civil-

ekonomer. Claes Hammar hade bl.a. suttit som styrelseordförande respektive styrelse-

ledamot ett flertal bolag, varit VD och koncernchef i Förvaltnings AB Hasselfors och 

finanschef i Bahco. Claes Hammar hade vidare haft flera förtroendeuppdrag. Han hade 

suttit som ordförande i svenska OTC-föreningen och aktiemarknadsbolagens förening 

samt varit medlem av börsens bolagsråd. Som ordförande eller ledamot hade han del-
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tagit i sex börsintroduktioner. Åke Plyhm var VD och koncernchef i Enator AB och 

tidigare bl.a. koncernchef i Celsius Industrier AB.  

 

Det föreligger ett samspel mellan styrelsens undersökningsplikt och rapporteringen till 

den. I Prosolvia var styrelsen professionell. Det förhållandet att styrelsen inte efterfrå-

gade ytterligare rapporter visar att styrelsen hade fått vad den velat ha, och Prosolvias 

styrelse visste vad den behövde. Styrelsen efterfrågade mer detaljerad information när 

de ansåg att behov förelåg, vilket framgår av bl.a. följande exempel. 

 

Av ett protokoll från ett styrelsemöte i Prosolvia den 23 maj 1997 framgår att en dis-

kussion fördes om den ekonomiska rapporteringen som styrelsen fortsättningsvis ville 

ha från Prosolvias ledning. Förutom den rapportering som gavs under mötet gav styrel-

sen ledningen i uppdrag att rapportera:  

- utvecklingen av koncernens likviditet, 

- summa kundfordringar äldre än 60 respektive 100 dagar, med specifikation av 

de kundfordringar som är äldre än 100 dagar, 

- beskrivning av finansnettot under perioden, 

- rullande tolvmånadersresultat på koncernnivå samt 

- reviderad helårsprognos. 

 

Av ett protokoll från ett styrelsemöte den 15 augusti 1997 framgår 

- att styrelsen beslutade att vinstmarginalen skulle redovisas i kommande kvar-

talsrapporter, i halvårsrapporten angavs endast rörelsemarginal. 

- att Åke Plyhm betonade vikten av att eventuella fluktuationer i omsättning och 

resultat, i förhållande till marknadsförväntningarna, förklarades. 

- att koncernlikviditeten och kundfordringarnas åldersstruktur presenterades och  

- att styrelsen gav Magnus Svernlöv i uppdrag att vid kommande styrelsemöten 

kategorisera kundfordringarna och göra avvikelserapportering mot föregående 

kvartal. 

 

Av ett protokoll från ett styrelsemöte den 27 oktober 1997 framgår 
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- att Åke Plyhm efterfrågade en redovisning av prognosen i ett intervall, i stället 

för ett absolut tal, samt att ledningen även borde ange vad som krävdes för att 

det högre beloppet i intervallet skulle kunna innehållas. 

 

Styrelsen följde upp arbetet med rapporteringssystem med mera. Av en presentations-

bild från ett styrelsemöte den 6 februari 1997 framgår bland annat att styrelsen infor-

merades om nyrekryteringar, att en ekonomi- och redovisningshandbok höll på att tas 

fram, att resultatbudgeten var klar, att periodrapporteringen utvecklades successivt 

samt att rapportering en gång i månaden skulle inledas per den 28 februari 1997. Av en 

bilaga till protokollet från ett styrelsemöte i Prosolvia den 23 maj 1997 framgår att 

månadsrapporteringen fungerade per automatik i koncernen. 

 

5.2.2 Normer avseende styrelsens förvaltning 

 

Konkursboet stödjer sig varken på lag, föreskrifter från fondbörsen eller föreskrifter 

från näringslivsorganisationer utan utgår från en bok utgiven av Öhrlings; ”God styrel-

sesed - utveckling och problem” samt Ekonomihandboken. Av ”God styrelsesed - ut-

veckling och problem” framgår följande. 

 

Styrelsearbetet i svenska storföretag kännetecknades i hög grad av en informell, oskri-

ven praxis. Lagstiftaren, fondbörsen, näringslivsorganisationer och yrkessammanslut-

ningar avstod från att föreskriva hur styrelsen och de enskilda ledamöterna skulle full-

göra sina uppgifter. Det överlämnades i hög grad till styrelseledamöterna att själva ta 

ansvar för hur styrelsearbetet skulle genomföras. Styrelsen hade tre huvuduppgifter 

enligt God styrelsesed; 

- Styrelsen skulle utse VD och kontinuerligt utvärdera VD:s prestationer och 

lämplighet i övrigt för tjänsten. När så behövdes skulle styrelsen ta ansvar för 

att byta VD. 

- Styrelsen skulle diskutera strategi och visioner och analysera företaget för att 

förstå dess unika kompetens, konkurrensposition, affärsrisker och omvärld. 
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- Styrelsen skulle kritiskt granska och kontrollera verksamheten - även 

under perioder då företaget gått bra. 

 

Styrelsen skulle själv tillse att den fullgjorde sina uppgifter. Detta innebar naturligtvis 

inte att ägarna inte måste göra egna bedömningar av styrelsens och de enskilda leda-

möternas insatser. 

 

Styrelsens ordförande hade ett särskilt ansvar bland annat för att sammanträden hölls i 

tillräcklig omfattning, för dagordningens utformning och för att sammanträdena 

genomfördes på ett ändamålsenligt sätt. Styrelseledamöterna hade dock ett gemensamt 

ansvar för att styrelsen utförde sina uppgifter enligt lag, tidigare beslut och praxis i 

bolaget, eventuell arbetsordning och situationens krav och för att de frågor som borde 

handläggas av styrelsen verkligen behandlades. 

 

En annan viktig del av styrelsearbetet var informella kontakter med VD vid sidan om 

sammanträdena. Styrelsens ledamöter var också skyldiga att självständigt följa företa-

gets verksamhet och viktiga förhållanden i dess omvärld. 

 

Hur styrelsen skulle tillse att den ekonomiska rapporteringen till styrelsen var riktig 

fanns det olika uppfattningar om. Det var oklart vem i ett bolag – ekonomichefen, VD 

eller styrelsen – som ansvarade för att den ekonomiska rapporteringen fungerade på 

avsett sätt och hur rapporteringen skulle organiseras. Det fanns ingen samsyn. Det var 

ett livsvillkor för varje styrelse att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen var 

tillförlitlig och snabb. 

 

När det gällde styrelsens kontrollfunktion överhuvudtaget fanns en viss osäkerhet i 

styrelserna, både i fråga om hur omfattande kontrollen egentligen skulle vara och hur 

den skulle fullgöras när det gällde bland annat intern kontroll, IT-frågor och miljöfrå-

gor. Man kan mot denna bakgrund fråga sig vilken uppfattning styrelseledamöterna 

egentligen hade om den grundläggande rollfördelningen mellan styrelse och revisorer. 

Den som var revisor till professionen kunde nog känna en risk för att styrelseledamö-
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terna gjorde det alltför enkelt för sig, när de i praktiken lastade över en stor del av an-

svaret för den interna kontrollen på revisorerna. 

 

Arbetsordning var ett annat problematiskt område. Det fanns bland styrelseledamöter 

en stor tveksamhet till värdet av en arbetsordning för styrelsen. Föga är känt om före-

komsten av arbetsordningar i svenska bolagsstyrelser och hur de i så fall var utforma-

de. Från 1 januari 1999 var styrelsen enligt lag skyldig att fastställa en arbetsordning 

En näraliggande fråga var vad en instruktion för VD:n skulle innehålla. 

 

En intern föreskift såsom en ekonomihandbok kan inte utgöra en relevant aktsamhets-

norm. 

 

Sammanfattningsvis saknades det klara aktsamhetsnormer år 1997-1998 vad avser 

organisationen av styrelsearbetet, arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och 

VD, budgetering, upprättandet av instruktioner och rutiner rörande redovisning av in-

täkter och kundfordringar samt intern rapportering. 

 

5.2.3 Normerna för revisionen 

 

Öhrlings vill framhålla att FAR:s gula utgör ett bra rättesnöre, men att en revisor kan 

avvika från den utan att för den skull bryta mot god revisionssed. 

 

5.2.4 Påstådda brister i organisationen av styrelsearbetet 

 

Stefan Hallin, styrelseledamot i Clarus, deltog under styrelsemötena i Prosolvia den 15 

4 januari, 14 och 21 april samt 23 maj 1997 som ordinarie ledamot. Han avgick som 

VD för Clarus i augusti och har därmed deltagit under samtliga styrelsemöten. 

 



  Sid 155 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Martin Wengblad anställdes som VD i Clarus den 1 september 1997. Han utsågs till 

styrelseledamot i Clarus den 27 oktober 1997. Han har således endast kunnat delta 

under två styrelsemöten i Prosolvia. Han deltog under ett av dem, den 12 december 

1997. 

 

Systems styrelseledamöter, Dan Lejerskär, Claes Hammar och Morgan Herou, var sty-

relseledamöter i moderbolaget. Clarus styrelseledamöter var till och med augusti 1997 

styrelseledamöter i moderbolaget. Efter augusti 1997 hölls två styrelsemöten i moder-

bolaget. Clarus styrelseledamot Martin Wengblad var med på ett av dem. Genom att 

Systems och Clarus styrelsearbeten har förlagts till moderbolaget har dotterbolagen 

tillförts kompetens i form av Åke Plyhm och Gunnar Larsson. 

 

Av Öhrlings promemoria den 15 januari 1997 framgår 

- att egentligt styrelsearbete endast förekom på moderbolagsnivå, 

- att diskussioner fördes om att förstärka dotterbolagens styrelser och formalisera 

deras arbete, 

- att moderbolagets styrelse hade sammanträtt fyra gånger under 1996 och att 

Öhrlings ansåg att de frågor som under 1997 var av väsentlig natur för bolaget 

hade lagts fram för styrelsens behandling, 

- att Öhrlings informerade att den nya aktiebolagslagen, som var under framta-

gande, skulle komma att stadga att bolagets styrelse upprättade en arbetsord-

ning för hur styrelsearbetet skulle bedrivas och fördelas mellan ledamöterna 

samt att denna arbetsordning skulle medföra en tydligare bild av styrelsens ar-

bete. 

 

Öhrlings promemoria den 15 januari 1997 var föranledd av ett uppdrag Öhrlings fick 

av Carnegie inför börsintroduktionen, att göra en ”beskrivning av styrelsens arbete i 

Bolaget samt styrelsens arbete i respektive dotterbolag”. Konkursboets påstående att 

Öhrlings, eftersom rapporten är daterad den 15 januari 1997, tidigt under 1997 kände 

till att det inför börsnoteringen fanns ett behov av att förstärka styrelserna i dotterbola-

gen Clarus och Systems och formalisera deras arbete, har inget stöd i Öhrlings prome-
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moria. Öhrlings text är endast deskriptiv, inget mer, och utgör ett svar på en fråga från 

Carnegie. Skäl har saknats att ta upp frågan i promemorian av den 17 april 1997. Öhr-

lings promemoria av den 15 januari 1997 tillställdes för övrigt Ulf Gometz. I dennes 

promemoria av den 12 maj 1997 görs inte gällande att styrelsemöten måste hållas i 

Clarus och Systems eller att organisationen av styrelsearbetet skulle ha varit bristfällig.  

 

Organisationen av styrelsearbetet medförde inte att väsentliga ärenden i dotterbolagen 

inte skulle ha behandlats med den grad av omsorg och noggrannhet som krävdes. Inte 

heller har organisationen av styrelsearbetet negativt påverkat behandlingen av samar-

betet med Industrifonden rörande IVS och Competence Centers. Organisationen av 

styrelsearbetet har heller inte orsakat felet i Q2-rapporten 1997. 

 

Varken den 15 december 1997, då Öhrlings hade en muntlig avrapportering av sin för-

valtningsrevision, eller i promemoria av den 9 maj 1998 har Öhrlings anmärkt på or-

ganisationen av styrelsearbetet, detta eftersom det inte fanns något att anmärka på. 

Prosolvias styrelse besatt en synnerligen god kompetens rörande organisationsfrågor 

och de hade valt en organisation som de ansåg passade bolaget. Väsentliga ärenden i 

såväl moder- som dotterbolagen behandlades med vederbörlig omsorg och noggrann-

het. Vidare hade de externa ledamöterna i Prosolvias styrelse, Åke Plyhm, Claes 

Hammar och Gunnar Larsson, genom underhandskontakter, mycket god information 

om vad som hände inom bolaget - mer än brukligt. 

 

 Sammanfattning 

 

Skäl saknades att hålla styrelsemöten i Clarus och Systems. Öhrlings har granskat att 

styrelsen varit organiserad på ett lämpligt sätt och kunnat konstatera att relevanta frå-

gor behandlats. Det är korrekt att Öhrlings inte rapporterade om några avvikelser, detta 

eftersom det inte fanns några att rapportera, en syn som för övrigt delades av Ulf Go-

metz. Brister i insyn och kontroll förelåg inte. Det fanns en överlappning mellan sty-

relserna, vilket medförde att allting togs upp. 
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5.2.5 Påstådda brister i arbets- och ansvarsfördelning 

 

 När det gäller instruktionen från den 23 maj 1997 menar Öhrlings att det inte fanns 

någon skyldighet att över huvud taget utfärda arbetsordning eller VD-instruktion och 

således kan inte eventuella åtgärder rörande avsaknad härav utgöra vårdslöshet. Styrel-

sen har gått längre än vad lagen kräver och faktiskt utfärdat en instruktion.  Denna in-

struktion har följts. 

 

Beträffande Dan Lejerskärs påstådda brott mot instruktionen vitsordar Öhrlings att 

Dan Lejerskär skrev under ett mycket stort antal avtal, som är relevanta i detta mål. 

Detta har emellertid inte utgjort vare sig behörighets- eller befogenhetsöverskridande 

åtgärder. Ingen ansåg heller att undertecknandet av avtalen utgjorde behörighets- eller 

befogenhetsöverskridanden. Styrelsen gjorde inte gällande befogenhetsöverskridande 

gentemot Dan Lejerskär eller Morgan Herou och inte behörighetsöverskridande i för-

hållande till motparten. Till detta kommer att Claes Hammar deltog i förhandlingarna 

om IVS-paketet. Vidare var IVS-paketet – det vill säga avtalstexten – föremål för 

genomgång i detalj av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen hade då uppfattningen att 

enskilda Competence Centers försäljningar inte behövde förberedas eller dras i styrel-

sen i förväg. Försäljningarna låg i affärsplanen. 

 

När det gäller Morgan Herous påstådda brott mot instruktionen menar Öhrlings på 

motsvarande sätt att Morgan Herous undertecknade av ett antal avtal, som är relevanta 

i detta mål, varken utgjort behörighets- eller befogenhetsöverskridanden. Ingen ansåg 

heller att undertecknandet av avtalen utgjorde behörighets- eller befogenhetsöverskri-

danden. Styrelsen gjorde inte gällande befogenhetsöverskridande gentemot Dan Le-

jerskär eller Morgan Herou och inte behörighetsöverskridande i förhållande till mot-

parten. Styrelsen hade då uppfattningen att enskilda Competence Centers försäljningar 

inte behövde förberedas eller dras i styrelsen i förväg. Försäljningarna låg i affärspla-

nen. Vidare var styrelseordföranden Claes Hammar informerad och involverad. 
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Konkursboet har lyft fram tre omständigheter från Öhrlings dokumentation och påstått 

att det inte verkar som om Öhrlings gjort någon granskning eller uppföljning av dessa 

frågor. Öhrlings vill i denna del anföra följande. 

 

”Affärstransaktioner avtalsstyrda vilket ställer krav på fullständighet och riktighet”.  

Öhrlings kunde inom ramen för förvaltningsrevisionen konstatera att Prosolvia anställt 

en bolagsjurist, vilket var en lämplig åtgärd enligt Öhrlings. Att Öhrlings noterade det-

ta framgår av Magnus Götenfelts handanteckningar på arbetspappret avseende revi-

sionsplanen 1997. Granskning och uppföljning av frågeställningen har således utförts 

av Öhrlings. 

 

”Stor del av affärerna och därtill hörande avtalsskrivande har hanterats av koncern-

chefen. Riskerna med detta förfarande har framförts. Följ upp rutiner för avslut av 

affärer och avtalsskrivande.”  

Bakgrunden till påpekandet var att Nils Brehmer hade framfört till Dan Lejerskär att 

han inte ensam borde träffa avtal på resor världen över på grund av det bevisunderläge 

som då kunde uppstå. Dan Lejerskär svarade att Michael Jacobsson alltid var med på 

resorna. Öhrlings konstaterade även att Öhrlings hade anställt en bolagsjurist. Gransk-

ning och uppföljning av frågeställningen har således utförts av Öhrlings. 

 

”Väsentliga granskningsåtgärder hösten 1997 mht affärs- och kontrollrisker: Avtals-

register/hantering av avtal.”  

Detta var en återkommande fråga som Öhrlings alltid påminde revisionsklienten om, 

såväl år 1995 och 1996 som år 1997. Öhrlings kunde inom sin förvaltningsrevision år 

1997 konstatera att det fanns avtalsregister hos Prosolvia. Frågan var ändå viktig och 

behandlades på mötet den 15 december 1997 vid avrapporteringen till Magnus Sven-

löv. I Öhrlings arbetspapper från den 15 december 1997 står att ”Avtal och kontrakt - 

redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal - kunskap i organisationen Con-

trollers på resp affärsområde, Standardisering av avtal”.  
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I Öhrlings promemoria den 9 maj 1998 anges följande ”Vi noterar vikten av att respek-

tive bolags controller för framtiden systematiskt analyserar eventuella redovisnings-

mässiga konsekvenser av ingångna avtal och kontrakt. Denna analys bör samordnas 

med bolagets jurist.” Granskning och uppföljning av frågeställningen har således ut-

förts av Öhrlings.  

 

Öhrlings kände till att Morgan Herou efterfrågat anvisningar om vilka ärenden som 

skulle underställas styrelsen. Öhrlings granskning visade att instruktionen hade följts 

(bland annat hade ABB-samarbetet, IVS-paketet och förvärvet av Weibull hanterats i 

styrelsen). De verkställande direktörerna följde de anvisningar och riktlinjer som hade 

lämnats. Varken den 15 december 1997 eller i promemoria av den 9 maj 1998 har Öhr-

lings anmärkt på arbets- och ansvarsfördelningen, detta eftersom det inte fanns något 

att anmärka på. 

 

Sammanfattning 

 

Instruktionen från den 23 maj 1997 var inte bristfällig. Det fanns inte skäl för styrelsen 

att följa upp instruktionen. Ledningen följde instruktionen. Öhrlings har granskat frå-

geställningen. De särskilda granskningsområden som iakttagits har granskats och följts 

upp. 

 

5.2.6 Ekonomihandboken 

 

När det gäller Konkursboets påståenden om brister i Ekonomihandboken har Öhrlings 

följande inställning. 

 

En ekonomihandbok är en intern arbetsordning och kan inte utgöra en rättslig norm för 

styrelsens och VD:s förvaltning. Det är riktigt att Ekonomihandboken saknade regler 

om prognosrapportering. Som Konkursboet självt har iakttagit skedde emellertid pro-

gnosrapportering. Det är också riktigt att Ekonomihandboken inte innehöll något om 
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budgetering. En budget kan tas fram utan att det finns instruktioner i en Ekonomihand-

bok. Budget för 1997 har tagits fram. Muntliga instruktioner låg till grund för budget-

arbetet för år 1997. I Ekonomihandboken anges att särskild instruktion rörande budge-

tering ska utfärdas: ”Business plans and budgets - Business plans and budgets are 

made up according to a separate instruction”. Instruktion har lämnats för budgetarbetet 

avseende år 1998.  

 

Redovisningsprincipen avseende licensintäkter uttrycktes inte i Ekonomihandboken. 

Principen användes redan i 1996 års årsredovisning och var känd inom Prosolvia: in-

täkten för engångsbetald tidsobegränsad licens får och ska tas vid leverans av mjukva-

ran. Magnus Svernlöv har utfärdat särskilda instruktioner rörande intäkten. Det är kor-

rekt att Ekonomihandboken inte innehöll någon redovisningsprincip avseende intäkter. 

Det ansågs obehövligt att uttrycka en särskild regel härom, eftersom leveranstidpunk-

ten är vedertagen tidpunkt för vinstavräkning för både mjuk- och hårdvara.  Det är kor-

rekt att Ekonomihandboken inte innehöll de kriterier som skulle vara uppfyllda för att 

en intäkt från försäljning eller licensiering av maskin- och programvara skulle kunna 

redovisas. Magnus Svernlöv lämnade särskilda instruktioner. Det är vidare korrekt i 

och för sig att Ekonomihandboken inte innehöll något om hur försäljningen till Com-

petence Centers skulle redovisas. Competence Center bestod av hårdvara, mjukvara 

och installation. Hårdvaran krävde inte någon särskild princip. Licensintäkten redovi-

sades enligt tidigare nämnda princip, som var känd. Det är också korrekt att Ekonomi-

handboken saknade de kriterier som skulle vara uppfyllda för att en kundfordran skulle 

kunna redovisas. Magnus Svernlöv lämnade särskilda instruktioner. 

 

När det gäller frågan om rutin rörande dokumentation/verifiering av avtal menar Öhr-

lings att rutinen som var angiven i Ekonomihandboken var tillräcklig. Någon rutinbe-

träffande dokumentation/verifiering av leveranser fanns inte i Ekonomihandboken, 

men denna rutin fanns i praktiken. Skäl saknades att ha en särskild instruktion i Eko-

nomihandboken. System och rutiner för beräkning av intäkter/periodisering fanns hel-

ler inte i Ekonomihandboken, men fungerade i praktiken. Engångsbetalda tidsobegrän-

sade licenser kräver inte periodisering. Intäkter beräknades mot prislistor.  Alla rappor-
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ter (M- och Q-blanketter) som enligt Ekonomihandboken skulle tas fram togs fram i 

enlighet med Ekonomihandboken.  

 

Öhrlings var med och utformade Ekonomihandboken och följde upp att Ekonomi-

handboken löpande uppdaterades. Öhrlings tog vidare del av den uppdaterade Ekono-

mihandboken. I fråga om koncerninstruktioner rapporterade Öhrlings till Prosolvia  om 

utvecklingen av den löpande koncernrapporteringen och status beträffande koncernin-

struktioner. Öhrlings framförde också i en promemoria den 9 maj 1998 att det är av 

vikt att koncernrapporteringen utvecklas i takt med Prosolvias expansion.  

 

Öhrlings följde upp frågan om leveransrutiner. Det framgår av revisionsplanen för 

1997 där det anges ”Granskning av rutin för uppföljning av leveranser av hård- och 

mjukvara och dess koppling till redovisningen. Avser Clarus och Systems”. Gransk-

ningen medförde bland annat följande notering i Öhrlings promemoria den 9 maj 1998 

till Prosolvia: ”Noteras nödvändighet av att förbättra rutiner för hantering av försålda 

licenser för att säkerställa fullständighet och korrekt periodisering av försålda licenser. 

Dessa synpunkter avser produktbolagen Clarus, Systems och Interactive”. Öhrlings 

påpekade detta eftersom Prosolvia planerade för en massförsäljning av mjukvara under 

år 1998. Öhrlings påminde Prosolvia om vikten av avtalsregister. 

 

Redovisningsprincipen rörande licensintäkter fanns med i Öhrlings revisionsplan. Att 

den har tagits upp framgår av Öhrlings agenda inför bokslutsmöte den 15 december 

1997 och dokumentet ”Planerings/ ansvarsfördelning inför granskning av årsbokslut 

per 97-12-31”. 

 

Öhrlings uppmärksammade, men fann inte skäl att rapportera om, att det inte fanns 

uttryckliga instruktioner, anvisningar och riktlinjer om redovisning av intäkter och 

kundfordringar i Ekonomihandboken. Öhrlings uppmärksammade vidare vikten av 

korrekt periodisering av intäkter och fann att det inte fanns skäl att anmärka mot perio-

diseringen. Skäl saknades således att påpeka att de av Magnus Svernlöv lämnade in-
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struktionerna om redovisning av intäkter och kundfordringar inte efterlevdes. Öhrlings 

anser att de efterlevdes. Prosolvia iakttog god redovisningssed. 

 

Öhrlings gjorde under år 1997 mer övergripande bedömningar av Prosolvias ekono-

miska styrsystem vid två tillfällen och rapporterade vid tre tillfällen. I promemoria av 

den 17 april 1997, inför börsintroduktionen, konstaterade Öhrlings, angående ekono-

miska styrsystem, att bolaget tagit fram och distribuerat en redovisningshandbok och 

gjorde bl.a. den bedömningen att redovisningshandboken i sin dåvarande utformning 

utgjorde ett tillfredsställande stöd för den ekonomiska styrningen av koncernen. Man 

konstaterade också att handboken kontinuerligt uppdaterades och utvecklades i takt 

med koncernens expansion. 

 

Vid en förvaltningsrevision i november med muntlig avrapportering i december 1997 

och skriftligen i maj 1998 skrev Öhrlings: 

- ”Noteras nödvändighet av att förbättra rutiner för hantering av försålda licen-

ser för att säkerställa fullständighet och korrekt periodisering av försålda li-

censer. Dessa synpunkter avser produktbolagen Clarus, Syslems och Interacti-

ve.” 

- ”Vi noterar vikten av att respektive bolags controller för framtiden systematiskt 

analyserar eventuella redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal 

och kontrakt. Denna analys bör samordnas med bolagets jurist.” 

- ”I takt med att bolaget expanderar är det av vikt att koncernrapporteringen ut-

vecklas.” 

- ”Vår samlade bedömning avseende Prosolvias ekonomifunktion och rutinerna 

kring denna är att de har utvecklats på ett tillfredsställande sätt, med hänsyn 

till bolagets snabba expansion under 1997. Dock föreligger ett antal punkter, 

beskrivna ovan, vilka bör hanteras under 1998.” 
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5.2.7 Påstådda brister avseende budgetering 

 

Konkursboet synes i och för sig inte göra gällande att omkostnadsbudget borde ha upp-

rättas för 1997. Omkostnadsbudget fanns emellertid. Det är korrekt att likviditetsbud-

get inte har upprättades för år 1997. Styrelsen begärde inte heller att någon sådan skul-

le upprättas. Prosolvia var ett bolag som inte aktiverade sina produktutvecklingskost-

nader och hade små investeringsutgifter, vilket innebär att resultatbudgeten för 1997 i 

stort sett överensstämmer med likviditetsbudgeten. 

 

Det är korrekt att balansbudget inte upprättades för år 1997, men väl en investerings-

budget. Prosolvia var ett tjänsteföretag, inte ett producerande bolag, med små anlägg-

ningstillgångar, vilket innebar att balansräkningen var en förhållandevis underordnad 

finansiell rapport jämfört med resultaträkningen. Det var och är resurskrävande att ta 

fram en balansbudget med god träffsäkerhet, varför annat prioriterades. Såväl likvidite-

ten som balansposterna följdes upp löpande. Öhrlings följde också upp budgetarbetet, 

vilket framgår av Öhrlings promemoria av den 17 april 1997. Styrelsen kunde erhålla 

de rapporter som efterfrågades. Granskning och uppföljning utfördes således av Öhr-

lings. 

 

5.2.8 Påstådda brister avseende instruktioner och rutiner 

 

Avseende försiktighetsprincipen står det i prop. 1995/96:10 sid. 184: ”Försiktighets-

principen får dock inte drivas för långt. Försiktigheten ska vara ”rimlig”, dvs. lagen 

tillåter inte medveten undervärdering och uppbyggandet av dolda reserver. En alltför 

långt gående försiktighet kan komma i konflikt med kravet på att redovisningen ska ge 

en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.” När det gäller realisationsprinci-

pen skrev Ulf Gometz, Staffan Landén och Björn Grundvall i Ernst&Youngs rapport 

daterad juni 1998 att ”gränsdragningen mellan realiserade och orealiserade vinster är i 

dessa sammanhang inte klart uttryckt i normer”. 
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Prosolvias redovisningsprincip för licensintäkter var känd av Öhrlings. Den var all-

mänt vedertagen, men hade ifrågasatts av Ulf Gometz i hans utkast till gransknings-

rapport inför Prosolvias börsintroduktion. Efter svar från Prosolvia frånföll Ulf Go-

metz anmärkningen. Prosolvias redovisningsprincip för licensintäkter var känd inom 

bolaget. 

 

Konkursboets påstående om att principen avseende licensintäkter användes i stor ut-

sträckning även för försäljning av maskinvara och detta trots att maskinvara inte upp-

låts genom licenser är fel. Mjukvaran intäktsfördes vid leverans. Samma sak gällde för 

maskinvaran. 

 

Konkursboets beskrivning av ett Competence Center är felaktig. Prosolvia hade inget 

långtgående åtagande utöver leverans av mjukvara (inklusive utbildningsmaterial, de-

momaterial med mera) och hårdvara. Prosolvias insats i form av installationsarbete och 

initial utbildning var av ringa storlek i förhållande till utrustningens pris. Det krävdes 

inte någon kundanpassning vid installationen eftersom det rörde sig om installation av 

standardprodukter, såväl avseende mjuk- som hårdvara. 

 

5.2.9 Sammanfattning rörande påstådda brister i den interna rapporteringen 

 

Ekonomihandboken var tydlig beträffande till vem ekonomirapportering skulle ske, 

vilket framgår av en av handböckerna under rubriken ”Monthly, Quarterly and Year-

end reporting” samt handlingen rubricerad ”Ekonomirutiner” vilken är framtagen i maj 

eller juni 1997. Detta var den rapporteringsrutin som fanns och den följdes.  

 

I de fall styrelsen ansåg att den fick för tunt underlag har ytterligare underlag alltid 

tagits fram av ansvariga hos bolaget. Inför styrelsemötena fick styrelsen ett omfattande 

ekonomiskt underlag. Magnus Svernlöv skickade ut rapportpaket inför styrelsemötena 

i augusti och oktober 1997. 
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5.2.10 Månadsvis: Rörelseintäkter, likvida medel, person och investeringar 

 

Rapport M1 framtogs varje månad. Öhrlings påpekade i april 1997:  

”Kommentar  

Bolagets rapporteringsmodell är framtagen och tillämpas från och med 1997. Mottaga-

re av rapport, typ av rapport samt rapporteringsperiodicitet finns definierade i bolagets 

redovisningshandbok. Utformning av rapporteringsmodell har skett i samråd med be-

rörda personer i respektive koncernbolag. Rapporteringsmodellen är därmed ordentligt 

förankrad. Vi noterar, att periodbokslutet för första kvartalet 1997 utgör första rappor-

teringstillfälle på koncernnivå enligt fastställd rapporteringsmodell.” Detta påpekande 

var korrekt. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att de externa ledamöterna i styrelsen saknade 

kännedom om att personalen ökade så kraftigt som den gjorde under sista kvartalet 

1997, menar Öhrlings att styrelsen fick en uppfattning om personalutvecklingen både i 

budgeten för 1997, och i Dan Lejerskärs skrivelse ”VD har ordet”, daterad den 7 au-

gusti 1997, vilken återfinns som bilaga till protokollet från styrelsemötet i augusti 

1997. Dan Lejerskär skriver där att en omfattande rekrytering har initierat med för-

stärkning av organisationen främst på divisionsnivå och ”Middle management”.  

 

Av en annan bilaga till protokollet från styrelsemötet, rubricerad ”Prosolvia AB (publ.) 

Delårsrapport januari-juni 1997”, framgår att  

”Antalet anställda har ökat med 125 sedan samma period föregående år och uppgick 

vid periodens slut till 290”.  

 

Av protokollet från styrelsemötet i oktober 1997 framgår att  

”Prosolvia expanderar nu mycket snabbt och Dan Lejerskär poängterade vikten av att 

företagsledningen följer upp budgetavvikelser på kostnadssidan. Mer kraft läggs nu på 

utveckling. 15 personer har nyanställts. Även försäljningsorganisationen förstärks kraf-
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tigt och rekryteringskonsulter används för att bygga upp den internationella säljstyr-

kan”.  

 

I ”VD har ordet”, som återfinns som bilaga till protokollet från styrelsemötet i oktober 

1997, anges  

”Kraftig personalökning från 290 till 360 anställda. Speciell satsning på direktförsälj-

ning där för närvarande kraftigt ökar antalet direktsäljare globalt” och ”Generellt be-

finner vi oss i en omfattande uppbyggnadsfas med därtill hörande ökande kostnads-

massa. Det är viktigt att vara observant på avvikelser från budgeten och säkerställa 

intäkterna”. 

 

I bokslutskommunikén från oktober 1997, som också utgjorde en bilaga till styrelse-

protokollet, anges  

”Prosolvia har under de nio första månaderna nettorekryterat 140 medarbetare och den 

sammanlagda personalstyrkan uppgick vid periodens slut till 360. Den kraftiga perso-

nalökningen har kunnat genomföras utan någon negativ påverkan på omsättning eller 

resultat”. 

 

5.2.11 Månadsvis: Försäljning per affärs- och geografiskt område 

 

Rapport M2 framtogs varje månad.  Öhrlings kommentar, se avsnittet 5.2.10 ovan, 

omfattar även försäljning per affärs- och geografiskt område och är korrekt. 

 

I protokollet från styrelsemötet den 23 maj 1997 antecknades det att  

”Magnus Svernlöv presenterade kvartalsrapporten med affärsområdesuppdelning, samt 

redogjorde för företagsledningens prognos avseende första halvåret 1997. Presenta-

tionsmaterialet har bilagts protokollet i bilaga 3” samt ”Magnus Svernlöv presenterade 

halvårsrapporten med affärsområdesuppdelning, samt redogjorde för företagsledning-

ens prognos avseende helåret 1997. Kommuniké inklusive den fullständiga halvårsrap-
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porten samt presentationsmaterialet har bilagts protokollet i bilaga 3 respektive bilaga 

4”. 

 

Man kan utgå från att redovisning per affärsområde presenterades på mötet i oktober. 

Styrelsen fick inför mötena ett mycket detaljerat rapportpaket – men inte månadsvis. 

 

5.2.12 Kvartalsvis: Resultatet 

 

Det är korrekt att resultatrapporterna till styrelsen inte var uppställda enligt mallen för 

kvartalsrapporter Q 1 i Ekonomihandboken. Det ansågs inte pedagogiskt att göra på 

det sättet. Resultatrapportering skedde för varje enskilt bolag i koncernen. Det är också 

korrekt att uppgift saknades om utfallet (resultatet) under det aktuella kvartalet. Det är 

ett enkelt problem att lösa genom subtraktion. Kostnadsposter rapporterades. Öhrlings 

hade därför inte skäl att framföra anmärkningar. 

 

5.2.13 Kvartalsvis: Sysselsatt kapital 

 

Beträffande Konkursboets kritik av att det under 1997 inte skedde någon rapportering 

av sysselsatt kapital till styrelsen och att inte heller avkastningen på sysselsatt kapital 

rapporterades, menar Öhrlings att vid intresse kunde sysselsatt kapital lätt beräknas, till 

exempel med hjälp av rapportpaketen. 

 

5.2.14 Kvartalsvis: Finansiering (investeringar) 

 

Konkursboets påstående om att det under år 1997 inte skedde någon rapportering av 

finansiering till styrelsen är korrekt, men balansräkningar redovisades på styrelsemö-

ten. Av dessa framgick hur bolagets finansiering var beskaffad. 
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5.2.15 Kvartalsvis: Kassaflöde 

 

Konkursboets påstående om att det under 1997 inte skedde någon rapportering av kas-

saflöde enligt instruktionen är korrekt. Kassaflöde rapporterades inte skriftligen till 

styrelsen, men styrelsen fick motsvarande information av Magnus Svernlöv under sty-

relsemötena. 

 

Öhrlings menar att likviditetskrisen kom upp mycket tidigare än i samband med förtro-

endeförlusten i april 1998. Detta framgår bland annat av ett e-mail den 27 januari 1998 

från Magnus Svernlöv till Morgan Herou och Dan Lejerskär där Magnus Svernlöv 

skriver att ”Eftersom jag har surrat med er båda om likviditeten i koncernen, vill jag 

klä orden med lite siffror” samt ”Låt oss först mildra detta drastiska faktum med att 

årsskiftet är värst. Normalt trillar pengar in i februari-mars. Men ändå - jag känner i 

magen att vi inom två-tre månader kan komma i likviditetsbrist”. I ett e-mail av den 23 

mars 1998 skriver Magnus Svernlöv till Morgan Herou och Dan Lejerskär ”Likvidite-

ten suger”. 

 

5.2.16 Rullande tolvmånadersresultat 

 

Det är korrekt att rullande tolvmånadersresultat inte rapporterades till styrelsen. Rul-

lande tolvmånadersresultat hade krävt retroaktiv omräkning av 1996 års siffror och i 

samma rapportformat som infördes först 1997. Efter samråd med Åke Plyhm priorite-

rades detta inte under 1997, men genomfördes 1998. 
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5.2.17 Informationsgivningen 

 

Prosolvias informationsberedskap 

 

De är korrekt att Birgitta Plyhm anställdes som informationschef under februari 1997. 

Efterhand knöts fler medarbetare till henne: Annika Spångberg och Cecilia Hermans-

son. Prosolvia anlitade också sin finansiella rådgivare Carnegie för avstämning av in-

formationsgivningen. Carnegie förhandsgranskade bland annat delårsrapporterna och 

bokslutskommunikén. Carnegie hade också uppmärksammat pressmeddelandet den 23 

juni 1997 utan att framföra krav på tilläggsinformation eller rättelse till vare sig Pro-

solvia eller Öhrlings. Även fondkommissionären Carta anlitades för avstämning av 

informationsgivningen i bokslutskommunikén. Den slutsats som måste dras är att ex-

terna, professionella rådgivare knöts till Prosolvias informationsgivning. Detta är av 

betydelse då man bedömer Öhrlings granskningsinsats avseende informationsgivning-

en. 

 

I ett brev från Carnegie till Dan Lejerskär, Morgan Herou och Magnus Svernlöv den 

21 oktober 1997 framgår att Carnegie framförde vissa synpunkter avseende informa-

tionen i delårsrapporten för tredje kvartalet 1997. Carnegie ansåg att niomånadersrap-

porten borde kompletteras med följande för att utgöra ett bättre analysunderlag.  

- Rullande tolvmånaders utveckling av nettoomsättning och rörelseresultat på 

koncernnivå. 

- Uppdelning av konsultintäkter och licensintäkter på koncernnivå. 

- Uppgift om hur respektive affärsområde utvecklats avseende omsättning och 

rörelseresultat. 

- Uppgift om övriga intäkters storlek och beskrivning av dess komponenter. 

- Uppgift om andel av licensintäkter som härrör från egenutvecklad programvara 

respektive annans programvara. 
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Carnegie nämnde inget om IVS och VRC i och för sig, vilket säkert hade gjorts om det 

ansetts viktigt. I fax den 26 februari 1998 från Carnegie till Magnus Svernlöv, avseen-

de bokslutskommuniké för 1998, nämns försäljningen till IVS som en punkt att ta upp 

avseende information på koncernnivå. Detta har också tagits upp i bokslutskommuni-

kén. Carnegie säger inget om vinst på försäljning till IVS eller till intressebolag gene-

rellt. 

 

Som nämnts anlitades även Carta för avstämning av bokslutskommunikén. I fax den 

25 februari 1998 från Carta till Prosolvias informationschef Birgitta Plyhm fanns bok-

slutskommunikén i utkastform med noteringar, vilket visar att Carta har sett och läst 

bokslutskommunikén. 

 

Ernst&Youngs granskning av Prosolvia inför börsnoteringen 

 

Öhrlings menar att Nils Brehmer inte specifikt hade uttalat sig om Prosolvias informa-

tionsberedskap. I promemorian den 17 april 1997 anges bara att ”Vi är av den uppfatt-

ningen, att bolagets ekonomiavdelning idag besitter den kompetens som krävs och är 

rustad för att klara de arbetsuppgifter som ett börsnoterat bolag kommer att ställas in-

för. Bolagsledningen är väl medveten om vikten av en väl fungerande ekonomiavdel-

ning. Avdelningens resursbehov och organisation ses kontinuerligt över”. 

 

Konkursboet menar att Ulf Gometz och Björn Grundvall ansåg att de inte kunde ifrå-

gasätta Nils Brehmers uppfattning. Öhrlings uppfattning är att Ulf Gometz och Björn 

Grundvall emellertid inte skriver så. I Ernst&Youngs granskningsrapport från den 12 

maj 1997 anges: 

- att den nya ekonomiledningen gör ett kompetent intryck; 

- bolagets styrelse och ledning har före och under undersökningstiden gjort stora 

ansträngningar att skapa en organisation med börsmässig informationsbered-

skap; 
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- bolagets revisorer, Öhrlings Coopers & Lybrand, har förklarat att bolaget nu 

har en ekonomifunktion med god kvalitet och kapacitet för börsmässig infor-

mationsgivning. 

 

Det är riktigt att Åke Plyhm rekommenderade att informationsfunktionerna förstärktes. 

Detta skedde också, bland annat genom att Birgitta Plyhm anställdes och Carnegie 

anlitades. Efter börsintroduktionen följde Ernst&Young upp Q2-rapporten och rappor-

terade till fondbörsen. När Ernst&Young gav klartecken introducerades Prosolvia på 

börsen och därefter kom den första delårsrapporten, den så kallade Q2-rapporten. Då 

gjorde Ernst&Young en uppföljning av Q2-rapporten och den rapporten skickades till 

Fondbörsen. Ett utkast av rapporten skickades först till Dan Lejerskär och Magnus 

Svernlöv. Av utkastet framgår att följande underlag användes för rapporten:  

- Pressmeddelanden under perioden maj-augusti 1997. 

- Delårsrapport för Prosolvia AB för perioden januari-juni 1997. 

- Styrelseprotokoll och styrelsematerial under perioden maj-augusti 1997. 

- Möte med bolagets verkställande direktör Dan Lejerskär och ekonomichef 

Magnus Svernlöv. 

 

Under rubriken ”Väsentliga händelser” skrev Ernst&Young: ”I juni 1997 bildade Pro-

solvia och Industrifonden ett gemensamt bolag, Interactive Visual Simulation AB 

(IVS). Bolaget ägs till hälften av vardera parten och avsikten med bolaget är att etable-

ra 15 eller fler s.k. kompetenscenter för virtual reality-teknik över hela världen”. Under 

rubrikerna ”Ekonomisk kontroll”, ”Informationsgivning och redovisningsprinciper” 

samt ”Slutsats” skriver Ernst&Young ingenting om IVS eller intressebolag.  

 

Avtalen med Industrifonden och IVS 

 

Frågan om huruvida IVS var ett dotterbolag till Prosolvia har relevans i två hänseen-

den:  
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- Om IVS inte var ett dotterbolag, då är det ostridigt ett intresseföretag och då 

finns det inget påstående från Konkursboet om krav på ytterligare information 

om affärer med IVS. 

- Om IVS däremot var ett dotterbolag, är frågan om det krävdes ytterligare in-

formation om varför undantagsbestämmelsen i 7 kap. 4 § ÅRL och RR 1:96 p. 

6 var tillämplig. Krävdes i så fall även information om storleken på affären 

med IVS? 

 

Öhrlings menar att Prosolvia inte hade större inflytande över IVS än Industrifonden 

och att IVS därför inte var ett dotterbolag till Prosolvia. Detta mot bakgrund av att det 

var uttalat att Prosolvia skulle avyttra en procent av aktierna i IVS till VRA och att 

IVS därefter skulle ägas med lika rätt samt att Prosolvia och Industrifonden hade två 

ledamöter vardera i IVS styrelse, där ordföranden vid oenighet skulle utses av Han-

delskammaren i Göteborg. Även om VRA inte formellt bildades förrän i april 1998, då 

även en procent av aktierna i IVS överläts till föreningen, höll VRA sitt första möte 

redan den 10 september 1997. 

 

VRC-avtal  

 

Öhrlings menar att det inte förelåg någon tvist mellan IVS och Prosolvia. De var över-

ens om vilka avtal som skulle föras över till IVS. 

 

Av Prosolvia lämnad information till aktiemarknaden 23 juni 1997 – 3 april 1998 

 

Konkursboets redovisning av informationen under denna rubrik är i huvudsak korrekt.  

 

Öhrlings vill dock tillägga följande. Av pressmeddelande den 23 juni 1997 framgick: 

- att 15 VR-center skulle etableras av IVS och lokal partner, 

- att Prosolvia inte skulle äga mer än 50 procent av IVS, vilket innebar en signal 

till aktiemarknaden om att IVS inte skulle konsolideras,  

- att varje center skulle investera 15 milj. kr i mjuk- och hårdvara från Prosolvia. 
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Detta framgår av pressreleasen från den 23 juni 1997 och introduktionsprospektet från 

den 20 maj 1997. Prosolvia informerade marknaden genom pressreleaser när avtal om 

VRC hade ingåtts, bland annat i pressreleasen den 7 oktober 1997. 

 

Aktiemarknaden förstod vad Prosolvia meddelade. I Carnegies marknadsbrev av den 

21 oktober 1997 konstaterades att 50 procent av Clarus omsättning kom från försälj-

ning till Competence Centers; att elva center hade öppnats före år 1997 och att ytterli-

gare 15 skulle öppnas år 1997.   

 

I Bokslutskommunikén för 1997 finns viss information om affären med IVS: Den re-

dovisade försäljningen från Clarus till intressebolaget IVS uppgår till 55 milj. kr efter 

eliminering av koncernintressets andel. Detta var rätt i och för sig, men i boksluts-

kommunikén angavs också vinsten från affärer med IVS efter eliminering, 51 milj. kr. 

I bokslutskommunikén sägs också att 15 VR-centers hade kontrakterats och etablerats. 

 

Kompletterande information efter Dagens Industris artikel den 3 april 1998 

 

Pressmeddelandet den 6 april 1998, informationsbladet från Prosolvia den 9 april 1998 

till aktiemarknaden och årsredovisningen är utgivna efter avgivandet av revisionsberät-

telsen. I den mån informationen var felaktig i delårsrapporterna och bokslutskommuni-

kén så blev den rättad härigenom. Det finns i varje fall inget påstående från Konkurs-

boet att informationen som lämnades den 6 april 1998 och den 9 april 1998 inte skulle 

följt noteringsavtalet eller god redovisningssed. 

 

Börsens disciplinnämnds granskning av Prosolvias information 

 

Det är inte korrekt att disciplinnämnden skulle ha kritiserat Prosolvias information 

rörande den valda elimineringsmetoden. Öhrlings menar att Prosolvia kunde ha argu-

menterat annorlunda inför disciplinnämnden. Bolaget kunde till exempel ha lyft fram 

att det var känt på marknaden att hälften av Clarus försäljning avsåg försäljning av 

utrustning till VRC, att utrustning sålts till 15 centers under 1997, att varje center köpte 
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utrustning för 2 milj. USD och att det i bokslutskommunikén angavs hur stor vinsten 

var från affärer med intressebolag efter eliminering. Möjligen hade disciplinnämnden 

resonerat annorlunda om Prosolvia tryckt på Göran Ivemarks uppfattning om elimine-

ringen av delar av försäljningen till VRC.  

 

Underlaget för Fondbörsens anmärkningspåståenden var Ernst&Youngs ettårsuppfölj-

ning. Ernst&Young kände till elimineringsfelet med 13,3 milj. kr i delårsrapporten den 

30 juni 1997. Detta gjorde Fondbörsen inget anmärkningspåstående om. Ulf Gometz 

var av uppfattningen att ett eventuellt anmärkningspåstående om att intäktsredovis-

ningen inte uppfyllde god redovisningssed inte skulle bifallas av nämnden. Därför av-

stod Ulf Gometz och Hans Edenhammar från att driva den linjen. Ernst&Young hade 

vid avgivandet av ettårsuppföljningen fullständig information om Prosolvias räkenska-

per och bokföring. 

 

Redovisning av affärerna med IVS i Prosolvias koncernredovisning 

 

Att Prosolvia styrelse konsulterat Nils Brehmer i frågan hur affärer med intressebola-

get IVS skulle redovisas betyder, enligt Öhrlings, bara att styrelsen ville uppnå en 

samsyn med revisorn om hur man skulle gå tillväga med redovisningen. Det är ostri-

digt att en intäkt på 13,3 milj. kr skulle ha eliminerats i Q2-rapporten. Detta fel upp-

täckte Öhrlings också och rapporterade till styrelsen i en promemoria av den 27 okto-

ber 1997: Öhrlings hade inte uppmärksammat felet vid granskningen av Q2-rapporten 

eftersom företagsledningen, vid möte den 26 juni 1997, uppgett att inga affärer med 

IVS skulle göras före halvårsskiftet. Konkursboets påstående om kvittning är felaktigt. 

Öhrlings har rapporterat två fel, en utebliven intäkt på ett bidrag på 12,4 milj. kr och en 

utebliven eliminering. I Q3-rapporten har felet rättats så att eliminering har skett. 
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Delårsrapporter 

 

Konkursboets påstående vad avser delårsrapporterna är riktiga. Dock framfördes inga 

anmärkningspåståenden beträffande dem och heller ingen kritik från Börsens disci-

plinnämnd. 

 

Årsredovisning 1997 

 

Avseende årsredovisningen 1997 finns inga anmärkningspåståenden från Fondbörsen 

och ingen kritik mot den från disciplinnämnden. 

 

När det gäller Konkursboets påstående om att det i årsredovisningen inte angavs 

hur stor vinst Prosolvia gjort genom transaktioner med IVS, menar Öhrlings att det i 

årsredovisningen angavs att vinst från affärer med intressebolag efter eliminering upp-

gick till 51 milj. kr: ”Internvinsteliminering avseende försäljning till intresseföretag 

uppgår till 51 miljoner kronor”. Därmed avsågs just IVS. Eftersom innehavet var 49,5 

procent förstår man att vinsten före elimineringen var 102 milj. kr. Samma uppgift 

finns för övrigt i bokslutskommunikén. Även storleken på försäljningen, efter elimine-

ringen till IVS, 55 milj. kr, angavs i årsredovisningen: ”Den redovisade försäljningen 

från Clarus till intressebolaget IVS uppgår till 55 miljoner kronor efter eliminering av 

försäljning motsvarande ägandet i intressebolaget”. Eftersom innehavet var 49,5 pro-

cent förstår man att försäljningen till IVS före elimineringen måste varit den dubbla 

eller cirka 110 milj. kr. Samma uppgift finns även i bokslutskommunikén. 

 

Att IVS inte konsoliderats som dotterbolag framgick av not 14 som också angav skälen 

härför, nämligen korttidsinnehav i avsikt att säljas vidare. Det finns inget krav att 

dessutom uttryckligen åberopa undantagsbestämmelsen i RR 1:96. Om årsredovis-

ningen var felaktig på det sätt som Konkursboets påstår, så kompletterades den och 

rättades genom insticksbladet den 9 april 1998. Konkursboet har inte påstått att infor-

mationen i insticksbladet skulle ha stridit mot noteringsavtalet eller mot god redovis-

ningssed. 



  Sid 176 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

Felen och bristerna i den lämnade informationen 

 

Det bestrids att pressmeddelandet den 23 juni 1997 innehöll felaktig eller otillräcklig 

information om: 

- ägarförhållandena i IVS, 

- aktieägaravtalet mellan Prosolvia och Industrifonden, 

- samarbetsavtalet mellan Prosolvia och IVS, 

- Dan Lejerskärs styrelse- och konsultuppdrag i IVS, 

- Industrifondens säljoption mot Dan Lejerskär, samt  

- Prosolvias köpoption mot Industrifonden. 

 

Av de förhållanden som Konkursboet kritiserar har disciplinnämnden endast kritiserat 

utebliven information om de dubbelriktade optionerna. Kritiken i denna del grundar sig 

på en utvidgning av informationsskyldigheten enligt noteringsavtalet p. 20 och saknar 

stöd i dess ordalydelse. De dubbelriktade optionerna innefattar inget avtal mellan Pro-

solvia och bolaget närstående som part. Det finns heller inte några liknande tidigare 

beslut från disciplinnämnden. 

 

Det bestrids att delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet, bokslutskommunikén 

samt årsredovisningen borde ha innehållit utförlig information om: 

- den av Prosolvia valda elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS 

och dess konsekvenser för redovisningen, och 

- om transaktioner mellan Prosolvia och VRC och det ekonomiska resultatet av 

dessa. 

Bokslutskommunikén och årsredovisningen innehåller erforderlig information om 

transaktionerna med IVS. Både försäljningen och internvinsten är angiven i boksluts-

kommunikén samt i årsredovisningen. Däremot innehöll delårsrapporterna och bok-

slutskommunikén ingen motsvarande information om affärer med VRC, om med detta 

påstående menas lokal part. Lokal part var en helt fristående tredje man. Om årsredo-
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visningen i detta avseende var felaktig, rättades den i vart fall genom insticksbladet 

den 9 april 1998, som innehåller information om affärerna med lokal part. 

 

Effekterna 

 

Öhrlings menar att Göran Ivemark förstod saken rätt: Försäljning till lokal part skulle 

inte elimineras och om hälften av hälften elimineras blir effekten 25 procent elimine-

ring av en total affär på 2 milj. USD. Det är riktigt att Göran Ivemark var kritisk mot 

Prosolvias information till aktiemarknaden. Swedbank Markets, som också följde och 

analyserade Prosolvia, var det emellertid inte, vilket framgår av ett marknadsbrev av 

den 9 april 1998 där banken skriver till sina kunder: ”Vi anser att ingen substantiell 

negativ information har framkommit om Prosolvia och kvarstår därför vid vår köpre-

kommendation”. 

 

Öhrlings granskning av informationen till marknaden 

 

Det är riktigt att Öhrlings inom ramen för förvaltningsrevisionen skulle granska delårs-

rapporter och information enligt noteringsavtalet. Detta skedde emellertid i efterhand. 

Granskningen av information i delårsrapporterna tog sikte på att kontrollera att dessa 

inte innehöll vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter, se FAR:s gula 1997 s. 820. 

De brister som Konkursboet kritiserar avseende delårsrapporterna var inte av denna 

art.  

 

En revisors granskning av information enligt noteringsavtalet ska bedömas mot bak-

grund av FAR:s uttalande 1995 - Revisorns rapportering med anledning av nya inregi-

streringskontraktet. Där anges att ”FAR har nu gjort ett uttalande som innebär att börs-

bolagets revisor ska upplysa i sin revisionsberättelse om bolaget inte lämnat informa-

tion enligt den bestämmelsen i kontraktet. Någon anmärkning enligt aktiebolagslagen 

blir det inte automatiskt eftersom inregistreringskontraktet juridiskt sett bara är en 

överenskommelse mellan bolaget och börsen.” Revisorns granskning av informationen 

enligt inregistreringskontraktet tar alltså sikte på huruvida styrelsen gjort sig skyldig 
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till skadeståndsgrundande handling gentemot bolaget genom att bryta mot inregistre-

ringskontraktet. 

 

Det bestrids att Öhrlings hade ett särskilt uppdrag att granska aktiemarknadsinforma-

tionen. Ett sådant uppdrag fullgjordes av Carnegie och delvis av Carta. Öhrlings kände 

till de bägge optionsavtalen, men insåg inte att de skulle anses strida mot noteringsav-

talet att inte informera om dem. Något liknande avgörande från disciplinnämnden eller 

aktiemarknadsnämnden fanns inte. Öhrlings förstod att frågan om eliminering av intäk-

ter och vinst från affärerna med IVS var väsentlig för aktiemarknaden. Sådan informa-

tion lämnades. Elimineringen stred inte mot god redovisningssed. 
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6 REDOVISNINGEN 

 

6.1 Konkursboet 

 

6.1.1 Redovisning av intäkter och kundfordringar - inledning 

 

Redovisningens yttersta syfte är att lämna ekonomisk information till företagets exter-

na och interna intressenter. Skyldigheten att bokföra reglerades i bokföringslagen 

(1976:125) (BFL). Bokföringsskyldigheten innefattade att löpande bokföra uppkomna 

affärshändelser. Med affärshändelse förstås enligt 4 § BFL alla förändringar i förmö-

genhetens storlek och sammansättning såsom in- och utbetalningar samt uppkomna 

fordringar och skulder. Som affärshändelse räknas också den bokföringsskyldiges till-

skott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat. 

 

För att en affärshändelse ska anses föreligga måste det föreligga en rättshandling som 

ger upphov till rättigheter eller förpliktelser och som påverkar den bokföringsskyldiges 

förmögenhet eller sammansättningen av denna. För att en rättshandling ska påverka 

den bokföringsskyldiges förmögenhet eller sammansättningen av denna fordras att 

rättshandlingen medför en rätt eller skyldighet att erhålla eller utge egendom, eventu-

ellt i utbyte mot annan. Innan sådan rätt eller skyldighet inträtt föreligger inte någon 

affärshändelse. Det är således endast rättshandlingar som omedelbart påverkar rörel-

sens ställning som utgör affärshändelser. 

 

De affärshändelser som den här tvisten främst handlar om är leveranser av programva-

ra som påstås ha skett till så kallade VR-center och Centers of Excellence under 1997. 

För att kunna bedöma om dessa affärshändelser verkligen skulle ha redovisats måste vi 

titta närmare på de rättshandlingar eller avtal som träffats och vilka alltså utgjort un-

derlagen för bokföringen av intäkterna och kundfordringarna. 
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6.1.2 Affärsidén och verksamheten 

 

Allmänt - koncernen 

 

Prosolviakoncernens affärsidé var 1997 att erbjuda produkter och konsulttjänster inom 

datorstödd interaktiv visuell simulering. Prosolvia utvecklade och marknadsförde pro-

gramvaror och integrerade system med användande av avancerad konsultkompetens. 

 

En av Prosolviakoncernens viktigaste affärsstrategier var att tillsammans med en lokal 

samarbetspartner etablera Competence Centers. I Clarus kallades dessa Virtual Reality 

Centers och i Systems Centers of Excellence. 

 

Clarus 

 

Clarus verksamhet bestod i utveckling och försäljning av programvaror och integrera-

de system för interaktiv visuell simulering för användning inom produktutveckling, 

medicin, utbildning, forskning och digital media. 

 

Bolagets sortiment var indelat i fyra områden/divisioner: Industri, Simulatorer, Com-

petence Development and Research samt Interactive. Affärsområdet Competence de-

velopment and research bestod av Competence Centers och den egenutvecklade pro-

gramvaran EON. 

 

Verksamheten inom området Competence Centers kom att marknadsföras och säljas 

under beteckningen Virtual Reality Centers. Idén med ett VR-center var att tillsam-

mans med en lokal partner, som svarade för kontakter med universitet och den lokala 

industrin, skapa en försäljningskanal för Prosolvias produkter och att etablera Prosol-

vias teknologi som den ledande. VR-centren var avsedda att fungera både som utställ-

ningslokaler för Prosolvias programvaror och som utbildningsenheter samt som pro-

duktions- och applikationsutvecklare. 
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De första Competence Centren etablerades i Sverige under 1995. I början ägde Prosol-

via ingenting i VR-centren utan hade endast rätt till andel av resultatet. 1996 började 

man etablera VR-center utomlands. I maj 1997 hade Clarus etablerat elva VR-center. I 

juni 1997 överenskoms med Industrifonden att lägga alla framtida VR-center i ett 

gemensamt ägt bolag, IVS.  

 

Systems 

 

Systems utvecklade och marknadsförde programvara för tillverkningssimulering inom 

så kallad Digital Plant Technology. Denna gav möjlighet att i datormiljö utforma, veri-

fiera och optimera samspelet mellan produkt och tillverkning. Systems utvecklade 

programvaror under beteckningen PS-Engine som var avsedda för utformning, under-

håll och drift av automatiserade tillverkningsprocesser. 

 

Marknadsföring och försäljning av Systems produkter skedde genom direktförsäljning 

till strategiska kunder och partnerprogram. Partnerprogrammen innefattade bland annat 

etablerandet av Competence Centers för marknadsföring av PS-Engine samt utbildning 

av kunder. 

 

I Systems kom Competence Centers att kallas Centers of Excellence. Konceptet bygg-

de i huvudsak på samma principer som för VRC i Clarus, det vill säga ett samarbete 

skulle inledas med en lokal partner, men detta skulle inte ske genom något särskilt bo-

lag som IVS utan direkt i Systems. Systems ägarandel i centren skulle endast uppgå till 

19 procent. 

 

Omsättningen från VRC och CoE under 1997 

 

Av Clarus intäkter om 286 milj. kr under 1997 avsåg 201 milj. kr (70 procent) försälj-

ning till VR-center (fördelat på 110 milj. kr till IVS (direkt eller via Handelsbanken 
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Finans) och 91 milj. kr direkt till så kallade lokala partners). Resterande 85 milj. kr 

(motsvarande 30 procent) avsåg försäljning till andra kunder än VR-center. 

 

Systems intäkter under 1997 var 90 milj. kr, varav 36 milj. kr (41 procent) till CoE 

(inklusive Trollhättan/Uddevalla) och 54 milj. kr (59 procent) till andra kunder. 

 

De totalt redovisade intäkterna för 1997 i hela Prosolviakoncernen uppgick efter elimi-

nering av försäljningen till IVS till 435 milj. kr. Av detta var 182 milj. kr (42 procent) 

fakturering till Competence Centers (VR-center och Centers of Excellence och Troll-

hättan/Uddevalla) och 253 milj. kr (58 procent) till övriga kunder. 

 

Av den totalt redovisade omsättningen till Competence Centers om 182 milj. kr för 

1997 är det 128 milj. kr (varav 92 milj. kr från Clarus och 36 milj. kr från Systems) 

som Konkursboet menar är felaktigt redovisade. Övriga intäkter i koncernen om totalt 

307 milj. kr har Konkursboet inga invändningar emot. Konkursboet ifrågasätter där-

med cirka 29 procent av de totala intäkterna i koncernen. 

 

6.1.3 Virtual Reality Centers 

 

Virtual Reality Center - En beskrivning 

 

När avtalet mellan Industrifonden och Prosolvia ingicks i juni 1997 fanns bland 

bilagorna en affärsplan för IVS. I affärsplanen sades att ett av de främsta syftena med 

centren var att sälja utbildning i Virtual Reality teknik. Centren skulle etableras inom 

tre olika områden – industri, universitet och medicin. Därutöver skulle centren arbeta 

med specifika projekt och utveckling av produkter. 

 

När samarbetsavtalen träffades i juni 1997 var avsikten den att IVS skulle ingå avtalen 

med de lokala parterna. IVS skulle äga 75 procent i centren och den lokala parten 25 

procent. Relationen mellan parterna liknade ett franchiseförhållande. Senare ändrades 
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ägarandelen så att avtalen istället kom att ingås av Prosolvia eller Clarus och ägarande-

len i centren blev cirka 50 procent. 

 

IVS roll i samarbetet var enligt affärsplanen att svara för affärskonceptet (affärsmo-

dell) och del av finansieringen samt att svara för specifikation och planering av VR-

centrets datasystem.  

 

Den lokala parten skulle huvudsakligen svara för lokalt management och administra-

tion samt marknadsföring och försäljning. 

 

Planen var att starta 15 center under 1997 med följande fördelning på kvartal: 

- kvartal 2, 4 stycken 

- kvartal 3, 3-6 stycken 

- kvartal 4, 5-8 stycken 

 

Under den första fasen av IVS verksamhet skulle all personal förutom VD, controller 

och redovisningsansvarig tillhandahållas av Prosolvia. IVS förväntades gå med förlust 

under år ett men lämna vinst redan under år två. För de tre första åren beräknades rö-

relseresultatet till totalt 1,2 milj. kr. 

 

Affärsplan för VR-center 

 

Inom Prosolvia/IVS togs det fram en mall till affärsplan för VR-center. Denna skulle 

användas för de olika centren och en instruktion lämnades för hur anpassningarna skul-

le göras. 

 

I planen angavs att Virtual Reality Center ska vara en organisation som drivs i vinst-

syfte och vari det utförs projekt, utbildning, forskning och utveckling av immaterialrät-

tigheter. IVS ägarandel skulle vara 51 procent och den lokala partnerns 49 procent, 

men varierar mellan olika center. VR centren skulle erbjuda följande tre produkter och 
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tjänster: träning och utbildning, specifika projekt samt utveckling av produkter och 

forskning. 

 

I samarbetet kring ett VR-centret bidrog Prosolvia/IVS med  

a) en etablerad affärsmodell, 

b) material för träning och utveckling, 

c) överföring av teknologi (Technology Transfer), 

d) programvara för VR, 

e) kunskap om systemintegration (inkluderande specificering och planering av in-

stallation av VR-utrustning), 

f) erfarenhet av programutveckling samt  

g) kapitalinsats. 

 

Före och under uppstartningsskedet skulle Prosolvia/IVS planera, konfigurera, installe-

ra och starta upp den kompletta VR-miljön. Installationen skulle ske i olika faser bero-

ende på antal förväntade användare. Prosolvia / IVS skulle vidare vara med och finan-

siera utrustningen till centret genom ställande av garanti för leasingavtal samt tillhan-

dahålla instruktörer för genomförande av överlåtelsen av teknologin. 

 

När väl centret var igång med operativ verksamhet skulle Prosolvia/IVS bland annat 

lämna marknadsförings- och försäljningsstöd, support och tillhandahållande av sy-

stemuppgraderingar samt utbildning. 

 

Den lokala partnern skulle bidra med lokalt nätverk, personal, marknadsföring och 

försäljning, lokalt management och administration samt kapital. 

 

Centren skulle organisatoriskt ha en styrelse, en general manager, försäljningsavdel-

ning, administrativ avdelning samt instruktörer. 

 

Under första året beräknades omsättningen i ett VR-center uppgå till cirka 970 000 

USD med ett negativt resultat på 27 000 USD. År två var omsättningen planerad till 
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drygt 2 milj. USD och resultatet till 416 000 USD. Det tredje året räknade man med 

2,7 milj. USD i omsättning och 936 000 USD i resultat. 

 

Av intäkts- och kostnadsbudgeterna framgår att avsikten var att maskin- och program-

varan till centren skulle leasas.  

 

I affärsplanen angavs även i detalj den utrustning som skulle levereras och installeras 

vid varje VR-center. 

 

På sidan 29 i affärsplanen finns en lista över utrustningen med angivande av de olika 

produkterna och tjänsterna samt antal av respektive produkt och tjänst. Liknande ut-

rustningslistor fanns sedan bilagda till de flesta JV- och VR-center avtal som låg till 

underlag för intäktsredovisningen. 

 

Utrustningen till centret bestod av olika maskin- och programvaror samt tjänster. Pro-

gramvaran bestod av cirka 30 olika program, varav huvuddelen utgjordes av olika ap-

plikationer av programvarorna Oxygen och EON som bägge hade utvecklats av Clarus. 

Vissa program köptes in från andra företag, däribland MultiGen och GameGen. 

 

Maskinvaran bestod av datorer, ljud- och bildsystem samt videoutrustning som köptes 

in från olika tillverkare, bland annat Silicon Graphics. I affärsplanen beskrivs de olika 

delarna som ingick i ett center. 

 

- 1 arbetsstation av märket Octane från Silicon Graphics, 

- 1 arbetsstation av märket O2 från Silicon Graphics, 

- 12 persondatorer (PC) 

- 1 så kallad tracking system som möjliggjorde sökning av olika sändare för att 

återge en persons rörelser på en dataskärm 

- 1 pinch glove – ett system för att känna igen naturliga gester som t ex en 

knäppning med fingrarna, 

- 1 digitalt ljudsystem av märket Lake, 
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- 1 persondator för ljudsystemet, 

- 1 förstärkare och högtalare, 

- 1 videokamera, 

- 2 videosystem, 

- 1 hjälm med två ljusstarka bildskärmar som sitter framför ögonen av märket 

V8, 

- programvaran Oxygen med ett antal olika applikationer och plug-ins (instick-

sprogram), 

- programvaran EON med ett antal olika applikationer och plug-ins, 

- 1 arbetsyta (”expanded workspace”) av märket Phantom System, 

- 1 storbildsskärm med högupplösning av märket Barcographics, 

- 5 glasögon med inbyggd bildskärm för SGI-dator av märket CrystalEyes, 

- 5 glasögon med inbyggd bildskärm för PC-dator av märket CrystalEyes, 

- 13 programvaror Adobe Photoshop, 

- 1 programvara Multigen II för SGI-dator, 

- 1 programvara Multigen II utbildning, 

- 1 programvara Gamegen bundle modelmaker, samt 

- 12 programvara Gamegen utbildning. 

 

Oxygen och EON var de centrala programmen i VR-centren. Oxygen användes för 

framtagning av digitala prototyper, bland annat för konstruktionsarbete inom bilindu-

strin. Programmet var avsett att ersätta den så kallade cad-/cam teknologin. Oxygen 

hade tre huvudbeståndsdelar; Oxygen Base för programutveckling, Oxygen Technolo-

gy Plug-ins för olika teknologier och Oxygen Applikationer med bland annat Assemb-

ly/Aula och Showroom. 

 

De olika delarna av Oxygen var: 

- Oxygen Base 

- Oxygen Showroom, 

- Oxygen Assembly, 

- Oxygen Immersive Space 
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- Oxygen Collaboration 

- Oxygen Peripherals 

- Oxygen CAD Exchange 

- Oxygen Sketch Map 

- Oxygen Audio 

- Oxygen Force Feedback 

 

I VR-centret ingick 30 licenser till envar av dessa delar. 

 

EON användes för interaktiv visualisering av data i realtid på PC och hade applikatio-

ner för digital media för Internet och utbildning. I EON programpaketet ingick 30 li-

censer till EON Base, EON Professional Developer och EON Colloseum. 

 

Priset för ett VR-center var cirka 2 milj. USD. I affärsplanen var priset inte uppdelat på 

de olika produkterna och tjänsterna. 

 

På de produkter som köptes in från andra leverantörer hade Prosolvia förhandlat fram 

höga rabatter; i genomsnitt var rabatten på nya inköp cirka 50 procent och på uppgra-

deringar cirka 60 procent.  

 

VR-centret var anpassat för 30 användare. Ett VR-center skulle i normalfallet ha loka-

ler på cirka 200 kvm och vara indelat i tre olika rum: 

1. VR Utställningslokal (”Showroom”) 

2. VR Utbildningslokal och  

3. VR Lab-lokal. 

 

VR Showroom skulle användas för att introducera kunder till VR-teknologin vid pre-

sentationer, seminarier och konferenser. Lokalen var utrustad med storbildprojektorer 

och 3 D utrustning. 
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Utbildningslokalen skulle användas till olika utbildningar och VR Labbet för de mer 

specifika kundprojekten. 

 

I affärsplanen för VR-center fanns även intaget en implementeringsplan som var upp-

delad i juridiska åtgärder, finansiella åtgärder, organisation, affärsplan och försäljning, 

marknadsföring samt infrastruktur.  

 

De juridiska åtgärder som skulle vidtagas var ingående av sekretessavtal (Non-

Disclosure Agreement), föravtal (Memorandum of Understanding), VR Center avtal 

(VR Center Agreement) samt bildande av VRC-bolaget (Incorporation of company). 

 

De finansiella åtgärderna bestod av olika aktiviteter relaterade till leasingavtalet (god-

kännande av partner, framtagande av så kallad legal opinion och underskrift av avtal), 

betalning av aktiekapital samt budget och ekonomisk plan. 

 

Infrastrukturåtgärderna bestod i att bestämma plats för centret, beställa utrustningen 

(villkorat av underskrivet och godkänt leasingavtal) samt integrering av utrustning, 

möbler, kontor med mera. 

 

De olika aktiviteterna hade förtecknats i en tidplan i affärsplanen. I denna angavs tiden 

och vem som ansvarade för respektive åtgärd. I det exempel som gavs i affärsplanen 

skulle förhandlingar om sekretessavtal inledas den 3 oktober och centret öppnas den 27 

november 1997, det vill säga efter mindre än 2 månader. 

 

Affärsplanen uppdaterades senare under 1997, men skillnaderna var ytterst marginella. 
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6.1.4 Licensiering av programvara 

 

Upphovsrätt till programvara 

 

Ett datorprogram utgör enligt 1 kap. 1 § upphovsrättslagen exempel på ett litterärt verk 

till vilken upphovsmannen/skaparen har upphovsrätt. Endast alster som är originella, 

det vill säga härrör från upphovsmannen själv som ett resultat av en personlig, skapan-

de insats, skyddas av upphovsrätt. Om så är fallet sägs alstret ha ”verkshöjd”. Upp-

hovsrätten skyddar emellertid bara den form i vilken upphovsmannen har valt att ut-

trycka sina idéer. Ett datorprograms generella uppbyggnad och struktur i form av idéer, 

formler eller algoritmer som sådana skyddas alltså inte. Upphovsrätt uppstår formlöst 

vid skapandet. Någon registrering av upphovsrätter görs inte i Sverige. 

 

Upphovsrätten innebär en exklusiv rätt att förfoga över verket genom exemplarframs-

tällning, och att göra verket tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom att sälja 

eller hyra ut exemplar av verket. 

 

Upphovsmannen kan överlåta dessa rättigheter eller licensiera rättigheterna till tredje 

man. Det finns inget krav på att ett överlåtelseavtal eller licensavtal ska vara skriftligt. 

Med hänsyn till den så kallade specifikationsprincipen inom upphovsrätten, vilken 

innebär att förvärvaren endast får befogenhet över det som uttryckligen stipulerats, är 

skriftliga avtal emellertid tillrådigt från bevissynpunkt. Till skillnad från en överlåtelse, 

som innebär att rättigheterna till verket övergår på tredje man, ger en licens endast 

nyttjanderätt till verket och upphovsrätten till datorprogrammet blir alltså kvar hos 

upphovsmannen. Upphovsmannen kan antingen upplåta en exklusiv licens som ger 

licenstagaren ensamrätt eller upplåta flera enkla licenser. Vid licensiering av datorpro-

gram ges användaren normalt en enkel licens eftersom licensgivaren då kan ge flera 

användare rätt att nyttja programmet. 
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År 1989 infördes en uttrycklig reglering kring datorprogram i upphovsrättslagen. Inom 

branschen har det dock sedan tidigt 1980-tal stått klart att datorprogram omfattas av 

upphovsrätt (Jfr SOU 1985:51, Upphovsrätt och datorteknik, s. 88). Även internatio-

nellt sett har de flesta länderna i och med det så kallade TRIP:s-avtalet, Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, framtaget av World Trade Or-

ganization (1994) uttryckligen inbegripit datorprogram i sin upphovsrättslagstiftning. 

 

Standardlicensavtal till programvara 

 

Ett standardavtal för licensiering av programvara, till exempel Föreningen Svensk pro-

gramvaruindustris och elektronikindustriföreningens allmänna licensvillkor för pro-

gramprodukter till enarbetsplatsdatorer, EDEL 90, innehåller normalt bestämmelser 

om: 

- Licensobjekt (§ 1) 

- Uttrycklig formulering om att licens upplåtes (§ 2) 

- Licensavgift (§ 3) 

- Licensens omfattning (antalet licenser, vem som får använda, hur användning 

får ske med mera) (§ 4) 

- Licensgivarens rätt till licensobjektet/programvaran (§ 5) 

- Leveransbestämmelse (§ 6) 

- Garantiförbindelse (§ 7.2) 

- Ansvarsbegränsning (§ 7.2.4) 

- Sekretessbestämmelse (§ 8) 

- Skadestånd (§ 9) 

- Giltighetstid/uppsägning (§ 10) 

- Åtgärder vid avtalets upphörande (om/hur programvaran ska återlämnas m.m.) 

(§ 10.4) 
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Clarus standardavtal för licensiering  

 

Clarus hade 1997 tagit fram ett licensavtal för upplåtelse av nyttjanderätt till program-

vara. Konkursboet vet inte i vilken utsträckning som licensavtalet kom att användas 

men inga licensavtal finns i de VR-centeraffärer som ifrågasätts. Licensavtalet har an-

vänts i flera andra affärer än VR-center, så till exempel vid licensiering till Transvaro 

Elektron i Turkiet. 

 

I förhandlingarna rörande VR-centret i Kuala Lumpur skickades ett licensavtal ut till 

den lokala parten, men det blev aldrig undertecknat. 

 

Clarus licensavtal är på engelska och följer i stort sett samma struktur som ett sedvan-

ligt standardavtal för licensiering, till exempel EDEL 90. 

 

Inledningsvis anges licensobjekten (Licensed Software). Avtalet innehåller en uttryck-

lig licensupplåtelse i form av en icke-exklusiv (enkel), ej överlåtbar licens (§ 2). Li-

censgivaren upplåter en rätt till användning (use) av mjukvaran för utveckling av data-

baser på ett begränsat antal arbetsplatser samt en rätt att framställa exemplar för arkiv-

kopia (§ 2). Resultatet av programvarans användning ska exklusivt tillkomma licensta-

garen (§ 2). Avtalet innehåller vidare en klausul där licenstagaren medger och accepte-

rar att licensgivaren är ensam ägare till alla rättigheter till mjukvaran (§ 3). Det finns 

en garanti avseende funktionsdugligheten av mjukvaran som gäller under 90 dagar från 

avtalets ingående (§ 8). För tid efter det finns en ansvarsbegränsning för fel och brister 

i mjukvaran (§ 8). Avtalet innehåller även bestämmelser angående licensavgift (§ 6), 

om avtalets upphörande (§ 4) och vad som ska ske med mjukvaran om/när avtalet upp-

hör att gälla (§ 4, 2 st). 

 

Efter det att licensdokumentationen undertecknats och returnerats till Clarus fick kun-

den tillgång till licenserna vilken utgjordes av en kod eller nyckel för att öppna pro-

grammen. 
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Under 1997 hämtades inga licensnycklar eller koder ut till programmet Oxygen i VR-

centren i Kuala Lumpur, Yokohama, Singapore, Bangkok, Maricopa, Irvine, Pretoria, 

Madrid, Falköping, Taiwan eller Ottawa. 

 

Köp av maskinprodukter och nyttjanderätt till programvara med installation och ut-

bildning 

 

1990 tog LKD, Dataföreningen och Silf fram ett standardavtal benämnt Avtal 90 för 

köp av maskinvara (produkter) och nyttjanderätt till programvara (produkter) med till-

hörande installations- och utbildningstjänster. Avtalet har senare uppdaterats år 2004. 

 

Enligt Avtal 90 betraktas de produkter som levereras som en enhet. Leverantören om-

besörjer installation som efterföljs av en obligatorisk leveranskontrollperiod under vil-

ken tid köparen ska kontrollera att leveransen uppfyller avtalad specifikation. Om par-

terna avtalat att produkterna ska levereras efterhand vid olika tillfällen (successiv leve-

rans) eller i olika självständiga delar (separat leverans) kan parterna överenskomma att 

bestämmelserna i punkt 17 ska vara tillämpliga. Varje successiv eller separat leverans 

betraktas då som en enhet. Vid successiv leverans finns det normalt ett samband mel-

lan produkterna emedan ett sådant samband inte antas föreligga vid separat leverans. 

 

I Avtal 90 upplåtes programvarorna med en icke exklusiv nyttjanderätt för obestämd 

tid (§ 10). Det finns generella bestämmelser om kopieringsförbud (§ 10.4), förbud att 

ändra programprodukten (§ 10.4), förbud att låna eller hyra ut programprodukterna (§ 

10.5). I övrigt definieras inte användningens omfattning i avtalet utan är tänkt att 

kompletteras i en särskild bilaga till standardavtalet. 

 

Felansvaret för levererade produkter är begränsat till ett år (§ 12.7). 

 

Avsnittet ”Nyttjande av Programvara” i Leverans- och Underhållsavtalet mellan Clarus 

och IVS har utformats med Avtal 90 som förebild. De generella bestämmelserna om 

nyttjanderätten till programvaran är desamma som i Avtal 90 p 10. 
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6.1.5 Avtalen med lokala parter 

 

Förhandlingsmodell 

 

Mallen till affärsplan finns beskriven i avsnitt 6.1.3 ovan. 

 

I e-mail från Dan Lejerskär till den nyanställde bolagsjuristen Bob Lee, den 28 no-

vember 1997, beskrivs tillvägagångssättet i VR-Center-affärerna. I överensstämmelse 

med ”mall till affärsplan” skriver Dan Lejerskär att ett sekretessavtal (NDA) ska teck-

nas, varpå ett tidsbegränsat föravtal (MoU) ingås. Därefter träffas det slutliga avtalet 

mellan Prosolvia och lokal part som villkoras av styrelsens godkännande. Först i sam-

band därmed informeras den lokala parten om att det är med IVS som affären ska 

genomföras. IVS styrelse ska sedan godkänna affären varpå IVS träder in som part i 

avtalen. Slutligen ska Prosolvia leverera den i avtalet specificerade utrustningen. Några 

tidsreferenser anges inte i detta e-mail. 

 

Den faktiska förhandlingstiden 

 

Förhandlingstiden kom i praktiken också att bli relativt kort . 

 

Som exempel kan nämnas VR-centret i Pretoria. NDA och MoU ingicks den 12 no-

vember 1997. JV-avtal träffades sedan drygt en månad senare, den 22 december 1997 

och VRC-avtal den 8 januari 1998.  

 

Den 1 juli 1997 ingicks MoU för VR-Centret i Kuala Lumpur. Två månader senare, 

den 7 september 1997, tecknades VRC-avtal och JV-avtal. 

 

VR-centret i Madrid inleddes med ett MoU den 20 augusti 1997. VRC-avtal ingicks i 

början av oktober 1997, en och en halv månad efter MoU. 
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VR-centret i Yokohama inleddes enligt Öhrlings med ett NDA den 23 september 1997. 

Redan dagen därpå, den 24 september 1997, ingicks VRC-avtal. JV-avtal träffades i 

december 1997. 

 

Slutligen, beträffande VR-Centret i Irvine ingicks NDA och MoU den 28 juli 1997 och 

VRC-avtalet fyra månader senare den 2 december 1997. Irvine-centrets synes för öv-

rigt ha haft den längsta förhandlingstiden. 

 

6.1.6 Prosolvia/Clarus avtal med Industrifonden och IVS 

 

Som tidigare redogjorts för hade Industrifonden varit engagerade i Prosolvia sedan 

1995. I juni 1997 överenskom Prosolvia och Industrifonden om att utöka sitt samarbete 

genom att Industrifonden blev delägare i IVS. 

 

Överenskommelsen mellan Prosolvia och Industrifonden ledde till att fyra avtal träffa-

des den 23 juni 1997. De som är mest intressanta för intäktsredovisningen är  

1. Aktieägaravtal mellan Prosolvia och Industrifonden (Aktieägareavtalet), 

2. Samarbetsavtal mellan Prosolvia och IVS (Samarbetsavtalet), 

3. Leverans- och underhållsavtal mellan Clarus och IVS (Leverans- och under-

hållsavtalet). 

 

Aktieägaravtalet 

 

I Aktieägaravtalet redogörs för att Prosolvia direkt och indirekt genom sina helägda 

dotterbolag Clarus och Prosolvia Research & Technology Inc. etablerat och ombesör-

jer driften av sammanlagt elva VR-center i Sverige och utomlands. Vidare sägs att 

Prosolvia bildat dotterbolaget IVS med syfte att etablera, bygga upp, finansiera och 

ombesörja driften av till en början ytterligare 15 VR-center. 
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Aktieägareavtalet hänvisar till Samarbetsavtalet och Leverans- och underhållsavtalet 

som sägs reglera Clarus åtagande att leverera och IVS skyldighet att köpa viss i avtalet 

närmare beskriven hård- och mjukvara under tiden fram till utgången av 2010 till de 

VR-center som IVS etablerar. 

 

I Aktieägareavtalet garanterar Prosolvia bland annat att IVS med godkännande av re-

spektive motpart har inträtt som part i stället för Prosolvia i de i Samarbetsavtalet om-

nämnda avtalen om etablering av 15 ytterligare VR-center. 

 

Samarbetsavtalet 

 

I Samarbetsavtalet anges att förutom de sammanlagt elva VR-center som redan etable-

rats hade Prosolvia inte för avsikt att självt eller genom andra hel- eller delägda dotter-

bolag eller intressebolag än IVS etablera, bygga upp, finansiera och driva VR-center. 

 

Vidare stadgas att Prosolvia till IVS överlåtit avtal och Memorandum of Understan-

ding om etablering av 15 ytterligare VR-center samt att Prosolvia skulle tillse att re-

spektive motpart godtog IVS som ny avtalspart. 

 

Leverans- och underhållsavtalet 

 

I Leverans- och underhållsavtalet redogörs för att IVS (i avtalet benämnt Kunden) är 

ett av Prosolvia nyligen etablerat dotterbolag vars syfte är att etablera, bygga upp, fi-

nansiera och ombesörja driften av till en början 15 hel- eller delägda VR-center på oli-

ka håll i världen. 

 

Leverans- och underhållsavtalet avser att reglera Clarus skyldighet att leverera datorut-

rustning innefattande maskin- och programvara samt att tillhandahålla avhjälpande och 

förebyggande underhåll, programuppdatering och rådgivning till IVS och till av IVS 

hel- eller delägda VR-center. 
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Beträffande avtalets omfattning sägs att IVS under avtalets giltighetstid avser att köpa 

Utrustningen, SoU (support och underhåll) och tjänster till VR-center av Clarus samt 

att Clarus åtar sig att sälja och leverera motsvarande produkter och tjänster till VR-

center på de i avtalet angivna villkoren i den omfattning som IVS från tid till annan 

beställer. 

 

I Leverans- och underhållsavtalet definieras ett antal begrepp som är centrala för par-

ternas förpliktelser enligt avtalet. Av definitionerna följer att Utrustningen omfattar 

Produkterna, Intern Programvara, Extern Programvara, Manualer, Installation och Ut-

bildning. Med Produkterna avses den för VR-center erforderliga lämplig maskinvara, 

kringutrustning och reservdelar som förtecknats i ”Equipment Specification”, Bilaga A 

till avtalet, och sådan maskinvara, kringutrustning och reservdelar som i framtiden 

ersätter eller kompletterar den i ”Equipment Specification”. Intern Programvara var 

programvara för VR-center som hade utvecklats av Clarus eller något annat bolag i 

koncernen och som var angiven i Bilaga A medan Extern Programvara var programva-

ra som utvecklats av annan än Clarus eller något annat koncernbolag. Utrustningslistan 

i bilaga A innehåller i allt väsentligt samma produkter som i den utrustningslista som 

var bilagd affärsplanen till VR-center. Antalet produkter och licenser varierade emel-

lertid något i förhållande till affärsplanen. 

 

Installation(en) definieras som installation av Produkterna, Intern Programvara och 

Extern Programvara som beskrivits i ”Product Management Plan”, Bilaga B till avta-

let. 

 

Termen Utrustningen omfattar enligt definitionen all specificerad maskin- och pro-

gramvara samt även manualer, installation och utbildning. 

 

När det gäller regleringen av leveranser är Leverans- och underhållsavtalet konstruerat 

efter förebild från Avtal 90. I definitionerna sägs att Avtalad Specifikation avser mel-

lan leverantören och kunden överenskommen omfattning av leverans av Utrustningen 
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(dvs programvara, maskinvara, manualer, installation och utbildning) till ett VR-

center. 

 

Leveransmottagandet är när Utrustningen mottagits av kunden. 

 

Leveransen var fullgjord först när leveransen godkänts av kunden, leveranskontrollpe-

rioden upphört eller den avtalade specifikationen var uppfylld. Leveranskontroll för 

fastställande av Avtalad Leveransdag skulle ske enligt bilaga B. 

 

Vidare anges att leverantören ska installera Utrustningen i enlighet med reglerna i bi-

laga B. 

 

I bilaga B är installationen uppdelad i olika delmoment, däribland system design, sy-

stem test, integration och acceptanstest (Acceptance test). Under installationen gällde 

ett antal milstolpar med systemdesign, systemtest och acceptanstest. 

 

Vidare stadgas att det inför varje överenskommen delleverans, som alltså måste avta-

las, av Utrustningen ska Program Management Plan kompletteras med uppgifter om a) 

Avtalad Leveransdag, b) leveransort och c) de erforderliga förberedelser som Kunden 

ska vidta inför Installationen. Vidare skulle Effektiv Leveransdag fastställas för varje 

överenskommen delleverans. 

 

Några överenskommelser om delleveranser träffades inte mellan Clarus och IVS. 

 

I Leverans- och underhållsavtalet stadgas att betalning av beställd utrustning till VR-

center ska erläggas med 25 procent av priset så snart Leverantören (Clarus) har bekräf-

tat Kundens (IVS) beställning. 60 procent av priset ska betalas av IVS vid leverans-

mottagandet och återstående 15 procent av priset när Effektiv Leveransdag har inträtt. 

Leveransmottagandet definieras som den dag Utrustningen, med undantag för däri in-

gående Utbildning, mottages av IVS medan Effektiv Leveransdag anges vara den dag 

då (a) leveransen av Utrustningen till ett VR-center har godkänts av IVS, eller (b) leve-
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ranskontrollperioden upphör, utan att IVS gjort befogad anmärkning mot leveransen, 

eller (c) leveransen uppfyller Avtalad Specifikation efter det att IVS gjort befogad an-

märkning mot leveransen och IVS därefter har godkänt leveransen. Det ska noteras att 

fakturerings- och betalningstidpunkterna i Leverans- och underhållsavtalet inte har 

något samband med eller ens betydelse för intäktsföringen. 

 

Regleringen av nyttjanderätten till programvaran är utformad med utgångspunkt från 

Avtal 90. I avtalet stadgas att Clarus på obestämd tid upplåter till IVS en rätt att nyttja 

programvaran, men att ”allt nyttjande av Programvara förutsätter att Kunden tecknar 

särskilda licensavtal”. Särskilda licensavtal skulle således upprättas; mellan Clarus och 

IVS såvitt gällde den Interna Programvaran och mellan IVS och respektive programva-

ruleverantör såvitt gällde Extern Programvara. 

 

Clarus följde inte avtalen 

 

Enligt Aktieägareavtalet och Samarbetsavtalet i juni 1997 överläts samtliga befintliga 

avtal och principöverenskommelser (Memorandum of Understanding) avseende 15 

ännu ej etablerade VR-center till IVS som därefter skulle vara avtalspart när det gällde 

alla nya etableringar. IVS (inklusive dess dotterbolag) har trots detta endast tecknat tre 

stycken VRC-avtal i eget namn; nämligen för Bangkok, Thailand, (maj 1997), Marico-

pa, USA, (mars 1998) och Pretoria, Sydafrika, (januari 1998). I de övriga elva VRC-

avtal som ingåtts efter juni 1997 är det Prosolvia och i vissa fall Clarus och Prosolvia 

Inc. som är parter. Dessa är Philadelphia, USA (juli 1997), Virgina, USA (juni 1997), 

Bangalore, Indien (oktober 1997), Falköping (december 1997), Ottawa, Kanada (juli 

1997), Singapore (augusti 1997), Taiwan (oktober 1997), Yokohama, Japan (septem-

ber 1997), Irvine Saddleback, USA (december 1997), Kuala Lumpur, Malaysia (sep-

tember 1997) och Madrid, Spanien (oktober 1997). 

 

Vidare följde Clarus inte faktureringsrutinerna i Leverans- och Underhållsavtalet. Fak-

turering skedde av hela priset vid (påstådd) leverans; i flera fall endast av den Interna 
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Programvaran. Det kan också tilläggas att IVS såg avtalet som en helhet, dvs. inte som 

ett avtal om delleveranser. 

 

6.1.7 Avtal i VR-center 

 

Non Disclosure Agreement 

 

Ett Non Disclosure Agreement (sekretessavtal), är en typ av avtal som normalt ingås 

mellan parter under den förhandlingstid som föregår en viss affär eller ett samarbete. 

Sekretessavtal träffades i Irvine, Pretoria och Maricopa. Avtalen innehåller ingenting 

av intresse för redovisningen. 

 

Memorandum of Understanding 

 

I vissa center träffades ett Memorandum of Understanding (MoU), en avsiktsförklar-

ing. Så skedde i VRC Pretoria, VRC Taiwan, VRC Irvine, VRC Kuala Lumpur, VRC 

Madrid och VRC Maricopa. 

 

Den 1 juli 1997 undertecknade Clarus och Rosara Sdn Bhd (Rosara), ett bolag i Kuala 

Lumpur, Malaysia, ett MoU. I MoU utrycker parterna en avsikt att förhandla ett ”Defi-

nitive Agreement” enligt en överenskommen ”Agreement Outline” (Attachment A till 

MoU). Definitive Agreement ska vara framförhandlat senast 90 dagar efter ingåendet 

av MoU. 

 

I Attachment A listas vissa frågor som parterna skulle diskutera under förhandlingarna, 

såsom ”Legal structure of the VR centre”, ”Market, purpose / Charter of the VR cen-

tre”, ”Organisation, management and support of the VR centre”, ”Revenue plan and 

forecast” och ”Risk distribution and exit scenario”. 
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I Attachment A anges vilka förpliktelser parterna skulle ha. Det framgår att i Clarus 

förpliktelser ingår bland annat “Turn-key delivery of software and hardware for the 

centre”. 

 

VRC-avtal 

 

Exempel på VRC-avtal, se bilaga 1. 

 

Det fanns två varianter vad gällde etableringen av VR-centret. I den ena avtalade par-

terna om att bilda ett gemensamt ägt bolag som skulle etablera och driva VR-centret. I 

den andra skulle inte något gemensamt bolag bildas utan verksamheten skulle drivas 

av avtalsparterna gemensamt. Denna senare form av samarbete förekom typiskt sett 

när den lokala parten var ett offentligt organ. Parterna åtog sig vidare att medverka till 

finansieringen av centret. 

 

I flertalet VR-centeraffärer träffades VRC-avtal med den lokala partnern. Avtalet re-

glerade parternas skyldigheter i samband med etableringen av ett VR-center. VRC-

avtalen var utformade på ett likartat sätt. 

 

I exemplet Kuala Lumpur tog det knappt två månader från MoU till dess att VRC-avtal 

och JV-avtal undertecknades. 

 

I VRC-avtalet angavs att Prosolvia-bolaget skulle ansvara för leverans och installation 

av utrustning till centret. Åtagandet avseende utrustningen formulerades genomgående 

på följande sätt: ”[…] turn-key delivery of software and hardware for the Center”. 

 

I samtliga i målet aktuella VRC-avtal har parterna uttryckligen fastslagit att avtalet inte 

innebar någon överlåtelse eller upplåtelse av nyttjanderätt till Prosolvias programvara 

till motparten i avtalet eller till någon annan. Inte heller överläts någon maskinvara 

genom avtalet. VRC-avtalet är inte ett avtal om köp eller licens. 
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Till VRC-avtalen bilades ofta en utrustningslista (Equipment list). I listan upptogs den 

maskin- och programvara som skulle användas i VR-centrets verksamhet. Utrustning-

en var i stort sett identisk med den som finns specificerad i utrustningslistorna i affärs-

planen för VR-center och Leverans- och underhållsavtalet. 

 

Parter i VRC-avtalen var den lokala partnern och IVS eller i flertalet fall Prosolvia som 

senare överlät sina rättigheter och skyldigheter till IVS. Clarus har levererat och faktu-

rerat för utrustningen. Clarus har alltså varit säljare av VR-centerutrustningen. Clarus 

har dock med ett undantag (Ottawa) inte varit part i VRC-avtalen. Detta faktum utgör 

ytterligare en omständighet som talar mot att VRC-avtalen har utgjort köp- respektive 

licensavtal.  

 

VRC-avtalen gav inte Prosolviabolagen någon rätt till förskottsbetalning. 

 

Som exempel på några relevanta och återkommande bestämmelser i VRC-avtalen vill 

vi framhålla följande från VRC-avtalet mellan Prosolvia och Rosara av den 7 septem-

ber 1997. 

 

Enligt artikel 1.1 i VRC-avtalet är syftet med detsamma att reglera parternas respektive 

rättigheter och skyldigheter med avseende på etablering, drift och marknadsföring av 

ett VR-center i Malaysia. 

 

Enligt artikel 3.1(c)(i) ingick i Prosolvias förpliktelser ”Turn-key delivery of software 

and hardware for the Center”. 

 

Av artikel 6.1 framgår uttryckligen att Prosolvias programvara skulle fortsätta ägas av 

Prosolvia och att ingen äganderätt eller licensrätt skulle överföras till Rosara. 

 

Av artikel 8.3 framgår att avtalet styrs av Malaysisk rätt. 

 

Joint Venture-avtal 
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Exempel på Joint Venture-avtal, se bilaga 2. 

 

Som nämnts tidigare har parterna i flera fall kommit överens om att bilda ett gemen-

samt ägt bolag som skulle äga och driva VR-centret. Denna överenskommelse har se-

nare formaliserats i ett så kallat Joint Venture-avtal (JV-avtal). Inte heller JV-avtalen 

innebar någon överlåtelse av maskinvara eller licens till programvara. 

 

Även i JV-avtalen kom parterna överens om att det gemensamma bolaget skulle för-

värva VR-centerutrustningen och driva VR-centret och att Prosolvia och den lokala 

partnern skulle stå för finansieringen av utrustningen. Avsikten har således varit att det 

gemensamma bolaget senare skulle ingå köp- och licensavtal med Clarus avseende 

VR-centerutrustningen. 

 

Det har inte i något VR-center förekommit att det gemensamma bolaget bildats före 

utgången av 1997. 

 

Följande återkommande bestämmelser kan framhållas i JV-avtalet mellan Prosolvia 

och Rosara av den 7 september 1997:  

 

Enligt JV-avtalet skulle parterna etablera ett JV-bolag, i detta fall i Malaysia, som se-

dan skulle driva VR-centret. 

 

JV-avtalet innehåller bestämmelser om hur verksamheten skulle etableras, finansieras 

och ägas i artikel 2.  

 

Det innehåller vidare bestämmelser vanligt förekommande i JV- och aktieägaravtal, 

rörande bland annat överlåtelse av aktier i JV-bolaget (artikel 3), bolagsstämma (arti-

kel 6), styrelse (artikel 7) och ledning (artikel 8).  
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Även JV-avtalet innehåller en lagvalsklausul som i Kuala Lumpur hänvisade till Mala-

ysisk rätt (artikel 14). 

 

Enligt artikel 17 kan avtalet ändras endast genom skriftlig undertecknad överenskom-

melse. 

 

Det bör också noteras att JV-avtalet innehåller en så kallad ”Entire Agreement”-

klausul. Denna innebär att avtalstexten ska utgöra hela avtalet mellan parterna och att 

det därutöver inte finns några – muntliga, skriftliga, uttryckliga eller konkludenta – 

löften, överenskommelser, villkor eller förpliktelser. I Kuala Lumpur återfinns be-

stämmelsen i JV-avtalets artikel 23. 

 

Artikel 27.1 i JV-avtalet anger uttryckligen att Prosolvia behåller äganderätt och im-

materiella rättigheter till maskin- och programvara och att Rosara inte ges någon licens 

därtill. 

 

Konsortialavtal VRC Falköping 

 

I det svenska centret i Falköping träffades ett konsortialavtal (Konsortialavtalet) vilket 

är en motsvarighet till JV- avtalet. I Konsortialavtalet anges att parterna gemensamt 

ska bilda ett aktiebolag och att aktierna ska ägas av parterna med hälften vardera. Vi-

dare anges att det gemensamma bolaget ska etablera och bedriva ett virtuellt utbild-

ningscenter enligt affärskoncept och riktlinjer som framgår av bifogad affärsplan. Nå-

gon affärsplan verkar emellertid inte ha bilagts. 

 

Konsortialavtalet föreskriver att parterna är överens om att etablera ett virtuellt utbild-

ningscenter som ska ägas av det gemensamma bolaget samt att bolaget ska förvärva 

utrustning som anges i bilaga till avtalet. 

 



  Sid 204 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Vad beträffar parternas åtaganden anger Konsortialavtalet att Prosolvia ska ansvara för 

framtagande och leverans av nyckelfärdig utrustning till centret i form av hårdvaror 

och mjukvaror. 

 

Gällande finansiering föreskriver Konsortialavtalet att förvärvet av utrustningen ska 

finansieras genom avbetalning och/eller leasing samt, oberoende av sättet för finansie-

ring eller om finansiering kan erhållas, garanterar vardera parten, envar och separat, 

hälften av det gemensamma bolagets kostnad för förvärvet av sådan utrustning. Vidare 

anges att för Falköping till 1000 AB:s del säkras garantin med att Falköpings kommun 

garanterar hälften av kostnaden för förvärvet av utrusningen. 

 

Vad gäller immateriella rättigheter föreskriver Konsortialavtalet att samtliga varumär-

ken, logotype, firmanamn mjukvaror, applikationer samt övriga immateriella rättighe-

ter som tillhör Prosolvia vid ingåendet av Konsortialavtalet ska kvarbli som Prosolvias 

egendom samt att avtalet inte konstituerar någon överlåtelse, överföring eller licensie-

ring av sådan immateriell rättighet med undantag för vad som uttryckligen anges i av-

talet. Konsortialavtalet innehåller inte någon bestämmelse om licensiering eller annan 

upplåtelse av nyttjanderätt. 

 

Avtal med Handelsbanken Finans AB 

 

I flera VRC-affärer kom finansiering av VRC-utrustningen att ske genom att leasing-

avtal träffades mellan IVS och en leasegivare, vanligen Handelsbanken Finans. Även 

Nordbanken leasingfinansierade ett center – i Falköping. 

 

Handelsbanken Finans har använt sig av standardiserade leasingavtal och beställning-

ar, i vilka Handelsbanken Finans beställt VRC-utrustningen av Clarus för IVS räkning. 

Clarus har därefter fakturerat Handelsbanken Finans. Avsikten var att utrustningen 

skulle levereras till JV-bolaget. 
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Av beställningen framgick att Handelsbanken Finans, under förutsättning att vissa 

villkor uppfylldes, förvärvade den del av utrustningen som IVS skulle finansiera. Ett 

av villkoren för beställningens giltighet var att den lokala partnern leasade den andra 

halvan av VR-centret och att garanti lämnades för betalningen. Innan dessa villkor 

uppfylldes förelåg inget giltigt köpeavtal. I leasingavtalet stadgades som ett villkor för 

giltighet att eventuella tidigare köpeavtal avseende utrustningen hade upphört att gälla 

och att leverans inte skett före avtalets ingående. 

 

Till beställningen var bilagt en utrustningslista (Equipment list) som motsvarade den 

som bilagts VRC-avtalen. 

 

Leasingavtal 

 

Som exempel på relevanta och återkommande bestämmelser i Leasingavtalen kan tas 

avtalet mellan IVS och Handelsbanken Finans den 24 september 1997 avseende Kuala 

Lumpur. 

 

Av avtalet framgår att Clarus skulle vara leverantör av den utrustning som leasingavta-

let gällde. 

 

I avtalet angavs även att den utrustning som leasingavtalet gällde tillsammans med den 

utrustning som berördes av leasingavtal med lokal partner skulle utgöra en enhet, ett 

VR-center (form a unit called a Virtual Reality Center). 

 

Vidare var leasingavtalet villkorat av att bindande köpeavtal träffades mellan Handels-

banken Finans och Clarus (The Agreement is valid on condition that the Lessor [Han-

delsbanken Finans] is able to conclude a purchase agreement with the supplier for the 

Equipment on the intended terms). 

 

Leasingavtalet var också villkorat av (I) att Handelsbanken Finans erhöll en garanti för 

IVS förpliktelser enligt leasingavtalet, (II) att försäkring tecknades för utrustningen, 
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samt (III) att ett bindande leasingavtal träffades mellan Handelsbanken Finans och den 

lokala partnern Rosara. 

 

Beställningar Handelsbanken Finans 

 

Handelsbanken Finans beställningar innehöll återkommande de villkor som framgår av 

till exempel beställningen till Clarus den 24 september 1997. Där anges betalningstid 

om 30 dagar och att “the Terms of payment are subject to receipt by HF of a Certifi-

cate of Delivery and Acceptance according to article 6 of the General Terms”. Vidare 

framgår att betalningstiden om 30 dagar börjar löpa först när Handelsbanken mottagit 

en undertecknad ”Certificate of Delivery and Acceptance” (leveransbekräftelse) från 

IVS. 

 

Dessutom framgår att beställningen var villkorad av att tidigare köpeavtal avseende 

utrustningen upphört att gälla (This Order is subject to that any previous agreements 

between the Supplier and the Customer regarding purchase of the Equipment are can-

celled before delivery). 

 

Beställningen är vidare villkorad av att tidigare genomgångna villkor i Leasingavtalet 

är uppfyllda (The Order is furthermore conditional upon the fulfilment of the Special 

Conditions specified in the lease agreement between HF and the Customer). 

 

Av de allmänna villkoren framgår att Handelsbanken Finans inte heller är bundet av 

beställningen om utrustningen levererats till kunden innan ett bindande köpeavtal hade 

träffats mellan Handelsbanken Finans och Clarus. 

 

Till beställningen bilades en utrustningslista. Listan innehåller ingen uppgift om pris 

per enhet/delkomponent. 
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Beställningar från IVS 

 

I ett flertal VR-center lämnade IVS en beställning till Clarus avseende VRC-

utrustning. Beställningen var förenad med villkor för sin giltighet, bland annat att den 

lokala parten beställde den andra delen av centret och att den lokala partens betalning 

garanterades, se till exempel beställningen från IVS till Clarus den 22 december 1997 

avseende Irvine. 

 

Leveransvillkoren för beställningen reglerades av aktieägaravtalet mellan Industrifon-

den och Prosolvia, vilket i sin tur hänvisade till Leverans- och underhållsavtalet mellan 

Clarus och IVS. Detta avtal innebar att full leverans ansågs ha skett när all maskinvara 

och programvara levererats och installation ägt rum. 

 

6.1.8 Systems affärsplaner och avtal med CoE och HTU 

 

Inom Systems utvecklades under 1997 en motsvarighet till VR-center som kallades 

Center of Excellence. Sammanlagt intäktsfördes tre CoE; i Enköping, Arvika, Örebro 

samt ett center i Trollhättan/Uddevalla. 

 

Verksamheten i Centers of Excellence skulle bedrivas i ett särskilt aktiebolag för varje 

center och mellan aktieägarna skulle träffas aktieägar-/konsortialavtal. Systems skulle 

äga 19 procent av aktierna och den lokala parten resterande 81 procent i det gemen-

samma bolaget. I Arvika var ägandet av de resterande 81 procent av aktierna fördelat 

på tre lokala parter. Systems och de lokala parterna träffade ett aktieägaravtal som re-

glerade parternas skyldigheter. 

 

I Trollhättan/Uddevalla skulle det inte bildas något gemensamt ägt bolag utan verk-

samheten skulle bedrivas gemensamt av Systems och Högskolan i Trollhät-

tan/Uddevalla. 
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Avtalen i de tre CoE-affärerna och Trollhättan/Uddevalla som konkursboet anmärker 

på skiljer sig åt i väsentliga avseenden. Generellt gällde dock att Systems åtagande var 

att leverera och installera maskin- och programvaran till centerbolagen. Några avtal 

som innefattade bindande köp- och licensavtal träffades inte under 1997. Däremot träf-

fades i något fall konsortialavtal för vilket kommer att redogöras nedan. 

 

Med undantag för CoE Örebro saknas dokumenterade affärsplaner för CoE och HTU. 

Affärsplanen i Örebro upprättades först i mars 1998. 

 

Syftet med CoEs var att Systems i samverkan med universitet, högskolor, myndigheter 

och industripartners skulle bedriva utbildning, forskning samt kommersiella projekt för 

intressenter i centret. Målet med detta var att de olika intressenterna skulle få tillgång 

till ny simuleringsteknik avseende produkter och komponenter medan Systems skulle 

få möjlighet att exponera sina produkter. 

 

Affärsidén med CoE var att bedriva utbildning och genomföra projekt med inriktning 

på affärslogistik samt flödessimulering med användning av Digital Plant Technology. 

 

Verksamheten i ett CoE innefattade huvudsakligen följande: 

1. Digital Plant Technology 

2. Logistik och flödessimulering 

3. Seminarier & Workshops 

4. Nätverksbyggande 

5. Understöd för forsknings- och utvecklingsprojekt 

6. Kurser 

 

Ett CoE omfattade 16 utbildningsplatser och 8 arbetsplatser. Hårdvaran (maskinvaran) 

utgjordes av mycket kraftfulla persondatorer och mjukvaran (programvaran) uppgavs 

vara ”State of the art” inom Digital Plant Technology. Verksamheten skulle bedrivas i 

fräscha lokaler med smaklig möblering. 
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Utrustningen till ett CoE bestod av maskinvara, programvara, utbildning och installa-

tion. Därtill kom vissa inventarier. Liksom i VR-centren i Clarus ingick ett stort antal 

programvaror, varav en del var egenutvecklad av Prosolvia, till exempel PS. Engine, 

och en del var inköpt från andra företag. PS Engine bestod av ett antal olika delar; 

Corporate, Plant Design, Station och Application. Därtill kom programmet RobCAD. 

 

Investeringsbehovet för ett komplett CoE uppgick till cirka 11,7 milj. kr, varav arbets-

platser 1,4 milj. kr, utbildningsplatser 680 000 kr, programvara 6 milj. kr, robot 500 

000 kr, Audiovisuell-utrustning 125 000 kr, datatillbehör 500 000 kr, möbler 400 000 

kr, utbildning 1,4 milj. kr, och profilmaterial 100 000 kr. 

 

I Arvika var licensavgiften 3 milj. kr för PS Engine och 1,8 milj. kr för RobCAD. Ma-

skinvarans pris var 2,3 milj. kr, möbler 200 000 kr och integration 700 000 kr. 

 

Systems åtagande vara att leverera och integrera maskin- och programvara samt kring-

utrustning till CoE. 

 

I CoE Örebro träffades ett konsortialavtal mellan Systems och AB Ånsta. I konsortia-

lavtalet anges att parterna har förvärvat ett s.k. lagerbolag och att aktierna i bolaget ska 

ägas till 81 procent av AB Ånsta och 19 procent av Systems. 

 

Vidare anges att det gemensamma bolaget ska etablera och bedriva ett CoE enligt af-

färskoncept och riktlinjer som framgår av bifogad preliminära affärsplan.  

 

Konsortialavtalet föreskriver att parterna är överens om att etablera ett CoE samt att ett 

sådant center ska ägas av det gemensamma bolaget samt att bolaget ska förvärva den 

utrustning som anges i bilaga till avtalet. 

 

Vad beträffar parternas åtaganden anger Konsortialavtalet att Prosolvia bland annat ska 

ansvara för framtagande och ombesörjande av leverans av CoE licensen till centret 

samt för identifiering och installation samt uppdatering av mjukvaror (programvaror). 
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Gällande finansiering föreskriver Konsortialavtalet att parterna är överens om att det 

gemensamma bolaget ska förvärva CoE licensen samt att sådant förvärv ska finansie-

ras genom villkorat aktieägartillskott om 5 milj. kr, banklån eller leasing om 5 milj. kr 

samt ”Projekt enligt preliminär affärsplan”. 

 

Vad gäller immateriella rättigheter sägs i Konsortialavtalet att samtliga varumärken, 

logotype, firmanamn mjukvaror, applikationer samt övriga immateriella rättigheter 

som tillhör Prosolvia vid ingåendet av Konsortialavtalet ska förbli Prosolvias egendom 

samt att avtalet inte konstituerar någon överlåtelse, överföring eller licensiering av så-

dan immateriell rättighet med undantag för vad som uttryckligen anges i avtalet. Kon-

sortialavtalet innehåller inte någon bestämmelse om licensiering eller annan upplåtelse 

av nyttjanderätt. 

 

Rätten att ändå nyttja de av Prosolvia utvecklade programvarorna har påståtts lämnats 

genom en s.k. Center of Excellence License (COEL). Några licensavtalsvillkor har 

emellertid inte återfunnits. 

 

Det kom under 1997 inte att ingås bindande avtal om försäljning eller upplåtelse av 

utrustning till något av de CoE eller HTU som Systems intäktsförde för räkenskapsåret 

1997. 

 

6.1.9 Avvikelserna från god redovisningssed - sammanfattning 

 

Räkenskaperna samt delårsrapporterna och årsredovisningarna i Prosolvia, Clarus och 

Systems avvek från lag och god redovisningssed i följande väsentliga avseenden under 

1997:  

1. intäkterna var för högt redovisade i Clarus och Systems årsredovisningar samt i 

Prosolvia delårsrapporter och årsredovisning. 
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2. kundfordringarna var för högt redovisade i Clarus och Systems årsredovisning-

ar samt i Prosolvias delårsrapporter och årsredovisning. 

3. informationen i Prosolvias delårsrapporter och årsredovisning om mellanha-

vanden och transaktioner med Industrifonden, IVS och VRC var felaktig eller 

otillräcklig, både enligt noteringsavtalet och enligt god redovisningssed. 

 

Den felaktiga redovisningen av intäkter och kundfordringar medförde att omsättningen 

och resultatet blev för högt redovisat i Clarus och Systems årsredovisningar och i kon-

cernredovisningen i Prosolvias delårsrapporter och årsredovisning.  

 

6.1.10 Felaktig redovisning av intäkter och kundfordringar 

 

Redovisningens syfte 

 

Redovisningens syfte är att lämna ekonomisk information till företagets externa och 

interna intressenter. Redovisningen ska dels visa redovisningsenhetens ekonomiska 

utveckling under en viss tidsperiod och dess ställning vid slutet av perioden, dels utgö-

ra underlag för kontroll av verksamheten och ledningens förvaltning. För att redovis-

ningen ska kunna tjäna som underlag för beslut krävs att den uppfyller vissa kvalitativa 

krav som brukar sammanfattas med begreppen begriplighet, relevans, tillförlitlighet 

och jämförbarhet.  

 

Vissa grundläggande principer för redovisning 

 

Målsättningen för all redovisning är att den ska ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat. 

 

En annan av de grundläggande redovisningsprinciperna är den så kallade försiktighets-

principen. Denna innebär att all redovisning ska upprättas med iakttagande av rimlig 
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försiktighet. Att försiktigheten ska vara rimlig betyder bland annat att den ska vara 

affärsmässigt betingad. 

 

En väsentlig del av försiktighetsprincipen består av valet av tidpunkt för intäktsredo-

visningen. Enligt försiktighetsprincipen får endast de intäkter som är konstaterade eller 

realiserade på balansdagen (bokslutsdagen) tas med i redovisningen. Denna grundläg-

gande regel kallas för den så kallade realisationsprincipen. Om osäkerhet råder ska en 

intäkt inte tas med. 

 

Redovisningen ska även följa god redovisningssed. God redovisningssed innebär en 

skyldighet att följa lag och i lag intagna rekommendationer, till exempel kravet på rätt-

visande bild. Innehållet i god redovisningssed bestäms vidare med hjälp av den redo-

visningspraxis som utvecklats bland de bokföringsskyldiga med hjälp av rekommenda-

tioner, uttalanden och anvisningar från normgivande institutioner, däribland Bokfö-

ringsnämnden, FAR och Redovisningsrådet (Prop. 1995/96:10, del 2, s. 181). 

 

Lagstiftning 

 

De lagar som i detta mål är av störst betydelse för redovisningen är 1976 års bokfö-

ringslag (BFL) och ÅRL i den lydelse dessa lagar hade 1997. 

 

Enligt 9 § BFL är det affärshändelser som ska bokföras. Affärshändelser är alla föränd-

ringar i förmögenhetens storlek och sammansättning såsom in- och utbetalningar samt 

uppkomna fordringar och skulder. Vid bokföringen måste man således pröva om en 

affärshändelse inträffat. 

 

Kravet på rättvisande bild samt försiktighets- och realisationsprinciperna blev bägge 

lagfästa i Sverige 1995 genom att de intogs i 2 kap. 3 och 4§ § ÅRL. 
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2 kap. 4 § ÅRL innehåller grundläggande redovisningsprinciper för årsredovisningar, 

men dessa principer var sedan länge allmänt accepterade som god redovisningssed och 

gällande för all redovisning. 

 

När är en intäkt realiserad? 

 

När det gällde bedömningen av när en intäkt var konstaterad (eller realiserad) fanns det 

i Sverige 1997 inga inhemsk samlad normgivning. Ledning kunde dock hämtas från 

internationell praxis såsom den hade kommit till uttryck i IAS 18, Revenue. Att det var 

så sades också uttryckligen i förarbetena till ÅRL. Reglerna i IAS 18 Revenue fick en 

svensk motsvarighet genom Redovisningsrådets rekommendation nr 11 Intäkter, för-

kortad RR 11, som kom 2001. Innehållet i IAS 18 och senare RR 11 var dock de facto 

god redovisningssed i Sverige redan 1997. RR 11 är en nästan ordagrann översättning 

av IAS 18. Vissa smärre materiella skillnader finns mellan IAS 18 och RR 11, men 

dessa är inte av intresse för den här tvisten. 

 

Den viktigaste frågan för redovisning av en inkomst är när den ska redovisas som en 

intäkt. Enligt RR 11 och IAS 18 ska en intäkt redovisas som intäkt i resultaträkningen 

när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företa-

get och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Enligt IAS 18 och RR 11 

kunde en intäkt anses konstaterad eller realiserad om alla väsentliga risker och förmå-

ner som hänförde sig till den sålda varan övergått på köparen. Intäkten skulle vara rea-

liserad. Detta är den övergripande principen för all intäktsredovisning. Har risker och 

förmåner med affärshändelsen övergått på köparen? Det är detta som ska prövas. De 

närmare villkoren för detta och hur prövning ska gå till anges i RR11 p 14-19. 

 

Försiktighetsprincipen gällde även vid redovisningen av kundfordringar. Endast ford-

ringar som rimligen kunde antas bli betalda skulle tas upp. 
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Praxis i branschen? 

 

När det gäller att fastställa vad som utgör god redovisningssed kan som sagts ovan 

vägledning ofta hämtas från hur andra företag gör. Om en representativ krets av bokfö-

ringsskyldiga redovisade en viss transaktion på samma sätt så kunde denna praxis an-

ses utgöra god redovisningssed; givetvis under förutsättning att inte redovisningen 

stred mot lag eller rekommendationer. Konkursboet anser dock att det 1997 utöver att 

följa de allmänna principerna ovan och IAS 18/RR 11 inte fanns någon enhetlig redo-

visningspraxis hos företag i samma eller liknande branscher som Prosolvia för redo-

visning av försäljning av de system av program- och hårdvara samt tjänster som Pro-

solvia sålde under beteckningen Competence Centers eller VRC och CoE.  

 

Det var 1997 inte ovanligt att även svenska programvaruföretag tillämpade amerikans-

ka regler för intäktsredovisning av programvara. Vid revisionen 1997 granskade Öhr-

lings intäktsredovisningen mot SOP 91-1 och SOP 97-2, IAS 18 och ansåg att den 

uppfyllde dessa kriterier. 

 

De amerikanska reglerna för intäktsredovisning av programvaror 

 

I USA fanns det sedan 1991 relativt utförliga regler om redovisning av renodlad för-

säljning av licenser till programvara. Dessa benämndes SOP (Statement of Position) 

Software Revenue Recognition och de utgavs första gången 1991; SOP 91-1. Nästa 

version kom 1997 och kallades SOP 97-2. PriceWaterhouseCoopers, som är den inter-

nationella revisorsorganisation som Öhrlings tillhör, har givit ut en kommentar till 

SOP-reglerna. 

 

I SOP 91-1 Software Revenue Recognition p. 32 stadgades följande:  

 

“SOFTWARE LICENSES WITH NO OTHER VENDOR OBLIGATIONS 
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If collectibility is probable and the vendor has no obligations remaining under the 

sales or licensing agreement after delivering the software, revenue from the software 

licensing fee should be recognized on delivery of the software”. 

 

Detta innebär att intäkten vid renodlad licensförsäljning av programvara skulle redovi-

sas vid leverans under förutsättning att betalning var sannolik.  

 

Om leverantören hade kvarstående åtaganden efter leveransen gällde andra regler: 

 

“SOFTWARE LICENSES WITH OTHER INSIGNIFICANT VENDOR OBLIGATIONS 

.33 If the vendor has insignificant obligations remaining under the sales or licensing 

agreement after delivering the software, revenue from the software licensing fee 

should be recognized on delivery of the software if collectibility is probable. The re-

maining obligations should be accounted for either (a) by accruing the remaining 

costs or (b) by deferring a pro rata portion of revenue and recognizing it either ratably 

as the obligations are fulfilled or on completion of performance. 

 

SOFTWARE LICENSES WITH OTHER SIGNIFICANT VENDOR OBLIGATIONS 

.34 If, in addition to the obligation to deliver the software, the sales or licensing 

agreement includes other significant vendor obligations, the agreement should first be 

examined to determine whether it should be accounted for using contract accounting 

or as a service transaction. For agreements with significant vendor obligations beyond 

delivery of the software that are not accounted for using contract accounting or as 

service transactions, revenue should not be recognized until all of the following condi-

tions are met: 

a.  Delivery has occurred. 

b.  Other remaining vendor obligations are no longer significant. 

c.  Collectibility is probable”. 

 

I tillämpningsföreskrifterna till SOP 91-1 p. 50 angavs beträffande frågan om avtal 

följande: 
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“Signed Contracts 

Some software licenses are evidenced by a written contract signed by the vendor and 

the customer. Even if all other requirements set forth in this SOP for recognition of 

revenue are met, revenue should not be recognized on those licenses until persuasive 

evidence of the agreement exists. Such evidence is usually provided by the signed con-

tract”. 

 

Även om samtliga övriga förutsättningar var uppfyllda för intäktsredovisningen fick en 

affär inte redovisas som en intäkt förrän övertygande bevisning (persuasive evidence) 

förelåg om avtalets existens. Sådan bevisning tillhandahölls normalt genom ett avtal i 

skriftlig form. 

 

I SOP 97-2 förtydligades de två krav för intäktsredovisning som inte uttryckligen an-

givits i SOP 91-1, men ändå ansågs gälla, nämligen att det fanns övertygande bevis-

ning om att ett avtal träffats samt att priset var bestämt. 

 

Kriterierna enligt SOP var alltså avtal, priset bestämt, leverans och betalning sannolik. 

Till SOP- reglerna fanns det ett schema för prövning av om intäkterna uppfyllde kra-

ven. 

 

Kriterier för intäktsredovisning 1997 

 

Det är Konkursboets uppfattning att följande kriterier skulle ha varit uppfyllda för att 

de ifrågasatta intäkterna skulle ha kunnat redovisas: 

 

1. Avtal 

2. Leverans 

3. Priset bestämt eller intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

4. Betalning sannolik 
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Öhrlings delade 1998 denna uppfattning – redovisningen av intäkterna hade skett med 

användande av dessa kriterier. 

 

1. Avtal 

 

Det avtal som givit upphov till intäkten måste innehålla i vart fall följande beståndsde-

lar: 

Parter, 

a) objekt (nyttjanderätter, varor och tjänster), 

b) köp av vara eller tjänst eller upplåtelse av nyttjanderätt samt 

c) ersättning (pris eller licensavgift). 

 

En närmast självklar utgångspunkt för att en intäkt ska få redovisas är att ett avtal verk-

ligen föreligger. Den redovisningsskyldige måste kunna dokumentera att så är fallet. 

Detta krav uppfylls normalt i större affärstransaktioner genom att avtalet är skriftligt. 

Det får anses vara god affärssed att licensavtal och mer omfattande köpeavtal ingås 

skriftligen. De aktuella affärerna var envar på flera miljoner kronor; många över tio 

miljoner. I de amerikanska reglerna för redovisning av programvara (SOP 91 och SOP 

97) anges att övertygande bevisning (persuasive evidence) för att ett avtal föreligger 

måste finnas och att avtalet i normalfallet ska vara skriftligt. I SOP 97-2 (p 15-17 s 5) 

understryks att om leverantören normalt använder sig av skriftliga avtal, krävs alltid ett 

skriftligt avtal för att kunna ta en intäkt även om leverans skett. Ett så kallat letter of 

intent (avsiktsförklaring) från en kund räcker inte. Vidare måste avtalet ha skrivits un-

der av bägge parter före utgången av redovisningsperioden. 

 

Om det köp- eller licensavtal som intäkten härrör från innehåller villkor för att vara 

bindande måste alla väsentliga villkor vara uppfyllda senast när intäkten redovisas. 

Detta kan synas närmast självklart. En aktsam säljare levererar knappast sålda varor 

innan han vet att köparen är bunden eftersom han i så fall utsätter sig för risken att be-

höva kräva tillbaka varorna om bundenhet ej skulle uppkomma.  
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Redovisningen av en intäkt förutsätter vidare att säljaren och köparen respektive li-

censupplåtaren och licenstagaren är identifierbara. Avtalsparterna måste naturligtvis 

även vara rättskapabla och företrädas av behöriga ställföreträdare. Om säljaren i avtalet 

inte är densamma som den som har redovisat intäkten krävs att en fordringsöverlåtelse 

föreligger. Motsvarande gäller om köparen i avtalet inte är identisk med den betal-

ningsskyldige. Gäldenärsbyte måste också godkännas av borgenären. 

 

Vad beträffar köp- eller licensavtalets objekt kan det utgöra ett skäl mot intäktsföring 

att avtalet inte innehåller uppgift om avtalsobjektets art eller mängd, till exempel om 

antalet licenser till det som ska upplåtas inte klart framgår. 

 

Detsamma gäller priset eller licensavgiften som måste framgå av avtalet. Om pris eller 

licensavgift för avtalsobjektet eller avtalsobjektets olika delar ej är klart angivet kan 

det utgöra ett skäl att ifrågasätta intäktsföringen avseende delleverans. Som exempel 

kan nämnas att ett antal olika maskinvaror ska överlåtas och avtalet endast anger ett 

totalpris. 

 

Om avtalet avser samägd egendom kan detta utgöra skäl mot att intäkt redovisas. 

Tveksamhet kan föreligga om det av avtalet eller andra omständigheter inte framgår 

hur ägandet av avtalsobjektet är fördelat mellan samägarna eller det inte är möjligt att 

leverera en andel av den samägda egendomen. 

 

Även om det föreligger många likheter mellan licensavtal och avtal om köp avseende 

till exempel maskinvara så skiljer sig licensavtalet avseende programvara väsentligt 

från köpeavtalet på så sätt att kunden inte förvärvar äganderätten till programvaran 

utan endast får en nyttjanderätt till programvaran. Programvaruleverantören har kvar 

upphovsrätten till programvaran även efter det att kunden förvärvat nyttjanderätten. 

Upphovsrätten ger programvaruleverantören en ensamrätt att framställa exemplar av 

programvaran och att installera och använda programvaran. All installation och an-

vändning kräver således ett medgivande från leverantören. Det är ett sådant tillstånd 

som kunden får genom ett licensavtal. 
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Ett licensavtal innehåller i regel en precisering av licensobjektet, licenstid, antal licen-

ser och vem som har rätt att använda programvaran. 

 

Vid försäljning till kunder i utlandet måste bedömningen av om avtalskriteriet är upp-

fyllt (och av avtalets innehåll) ske med användande av det lands lag som ska tillämpas 

på avtalet i materiellt avseende. Om inte parterna uttryckligen har avtalat om denna 

fråga så får prövningen ske med tillämpning av ev. särskild lagreglering eller allmänna 

principer inom den internationella privaträtten. För köp- och licensavtal till maskin- 

och programvara leder detta till i regel till att säljarens lag ska tillämpas. Att annan än 

svensk lag ska tillämpas betyder inte att den redovisningsskyldige i normalfallet behö-

ver göra någon utredning om innehållet i den aktuella lagen. Endast om det vid en 

normal affärsmässig aktsam prövning av transaktionen, t ex genom att läsa avtalstex-

ten, framstår som tveksamt om ett avtal verkligen träffats eller, om så skett, det inte 

klart framgår av avtalsdokumentationen vad avtalet har för innehåll i de delar som är 

av betydelse för intäktsredovisningen kan det finnas anledning att ta reda på vad den 

utländska rätten har för innehåll för att få ett svar på dessa frågor. 

 

2. Leverans (fullgjort prestationer enligt avtal) 

 

Huvudfrågan vid intäktsredovisningen är när en intäkt kan anses realiserad. Detta be-

stäms som sagt utifrån den så kallade realisationsprincipen. Realisationsprincipen in-

nebär att en intäkt är realiserad när de väsentliga risker och förmåner (eng. risk and 

rewards) som är förknippade med varan, tjänsten eller nyttjanderätten övergår mellan 

parterna. Vid försäljning av varor innebär detta att säljaren har realiserat en intäkt när 

köparen har övertagit risken för varan. Risken övergår i regel när varan levereras. In-

täktsrealisationen sammanfaller således normalt med det civilrättsliga avlämnandet av 

varan. Vid tjänster sker ingen fysisk leverans utan intäkten är realiserad när uppdrags-

tagaren har fullgjort sina prestationer enligt avtalet. Vid bedömningen av om alla vä-

sentliga risker och förmåner övergått på köparen ska man göra en helhetsbedömning 
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av hur avtalsförhållandets risker och förmåner fördelar sig mellan säljaren och köpa-

ren. 

 

För att en intäkt ska få redovisas krävs att leverans har skett av alla objekt som ingår i 

avtalet eller – vid delleverans – av det som ingår i respektive delleverans. Undantag 

från denna regel får göras om det återstår en för köparen obetydlig del av den aktuella 

leveransen. Normalt ska leverans ha skett av alla objekt som ingår i avtalet och väsent-

lig ovisshet inte råda om att kunden kommer att bekräfta leveransen. Undantag från 

principen att allt som avtalats ska ha levererats får göras om en för köparen endast 

obetydlig del av leveransen återstår. I sådant fall måste reservering ske med ett belopp 

motsvarande värdet av den del som återstår att levereras. Det ska understrykas att för 

det fall en för köparen betydande del av det som avtalats återstår att leverera får ford-

ran inte till någon del redovisas som en intäkt. Redovisningen ska alltså ske med ut-

gångspunkt från hur köparen uppfattar situationen – anser köparen att de väsentliga 

riskerna och förmånerna övergått till honom? 

 

Vid delleveranser krävdes således att köparen även efter eventuell leverans av egenut-

vecklad programvara inte ansåg att endast en obetydlig del av den totala leveransen 

återstod. 

 

Leverans av varor till exempel en dator anses, om inte annat avtalats, ha skett när den-

na avlämnats till köparens affärsställe eller annan plats anvisad av köparen. Leverans 

av programvara anses normalt ha skett när en kopia av en fullt funktionsduglig master 

eller ursprunglig kopia av programvaran avlämnats till köparens affärsställe eller an-

nan plats anvisad honom samt kunden fått tillgång till erforderlig kod eller licensnyck-

el. Att kunden faktiskt har öppnat upp licens- eller kodnyckel krävs normalt inte för att 

leverans ska anses ha skett av programvaran. 

 

När det gäller tjänster, till exempel installation och utbildning, krävs att tjänsten fak-

tiskt har utförts för att leverans ska anses ha skett. Om tjänsten ingår som en del av ett 
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avtal om leverans av maskin- eller programvaror och utgör endast en för köparen 

obetydlig del kan dock hela intäkten tas trots att tjänsten inte levererats. 

 

En intäkt kan under vissa förutsättningar redovisas redan vid leverans av en del av det 

som köpts. För detta krävs 

a) att avtalet innebär att delleveranser ska ske, 

b) att allt det som ingår i delleveransen levererats, 

c) att funktionellt samband inte föreligger mellan det som levererats och som åter-

står, 

d) att köparen har accepterat omfattningen (mängd/art) och värdet av det som le-

vererats (betalningsskyldighet har uppkommit) samt 

e) att intäkten för den delleverans som ska intäktsföras kan beräknas på ett tillför-

litligt sätt. 

 

Om parterna har avtalat om så kallat systemleveranser – det vill säga att säljaren ska 

leverera ett funktionsdugligt integrerat system av maskin- och programvara samt även 

ofta installation och utbildning, kan, om avtal om delleveranser inte träffats, intäktsre-

dovisning i enlighet med realisationsprincipen inte ske förrän hela leveransen full-

gjorts. Installation är ofta en så väsentlig del i ett systemleveransavtal, varför undanta-

get för en kvarstående obetydlig del inte kan användas. 

 

Enligt Konkursboet är Leverans- och Underhållsavtalet med IVS att betrakta som ett 

systemleveransavtal. Avtalet liknar i väsentliga avseenden standardavtalet Avtal 90. 

 

3. Priset bestämt / Intäkten ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Om avtalet avser prestationer som ska levereras i ett sammanhang är det oftast inte 

något problem att beräkna intäkten. Intäkten överstämmer i den situationen med det 

fasta totalpris som parterna träffat avtal om. Detta förutsätter dock att det inte återstår 

någon del av leveransen eller finns garantiåtaganden som erfordrar reservering. 
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Om delleveranser är avtalade ska intäkten redovisas till ett belopp motsvarande värdet 

för delleveransen. I normalfallet framgår värdet av uppgift i avtalet om vad priset är för 

respektive delleverans. Om priset för delleveransen inte har avtalats måste värdet av 

delleveransen fastställas på annat sätt, till exempel genom interna kalkyler. För att in-

täkt ska kunna redovisas vid delleverans krävs att köparen har accepterat omfattningen 

(mängd/art) och värdet av det som levererats. Först då har betalningsskyldighet upp-

kommit för köparen. 

 

4. Betalning ska vara sannolik 

 

Vid tidpunkten för leverans gör säljaren normalt en bedömning av om köparen har 

betalningsförmåga och levererar normalt inte till någon som saknar betalningsförmåga. 

Brister i betalningsförmågan är dock främst ett förhållande som oftast visar sig senare 

när betalning ska erläggas. Av detta skäl har betalningsförmågan främst att göra med 

värderingen av kundfordringar. Emellertid föreskriver IAS 18 och RR 11 p 1 att det för 

redovisning av intäkt erfordras att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för 

säljaren är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla denne. Detta betyder att 

det även i samband med intäktsredovisningen måste göras en bedömning av köparens 

betalningsförmåga och sannolikheten för betalning. För att inkomsten ska få intäktsre-

dovisas krävs att bedömningen leder till slutsatsen att det i vart fall är sannolikt att kö-

paren har betalningsförmåga. Om det redan vid intäktsredovisningen föreligger osä-

kerhet beträffande möjligheten att erhålla betalning eller det kvarstår villkor som ska 

uppfyllas för infriande av betalning eller finansiering, så får ingen intäkt redovisas för-

rän osäkerheten undanröjts eller villkoren uppfyllts.  

 

Kravet på att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för säljaren är förknippa-

de med transaktionen kommer att tillfalla denne förutsätter inte endast att det är sanno-

likt att köparen har betalningsförmåga utan i detta ligger också att köparen har betal-

ningsvilja. Om köparen framställer invändningar mot leveransen eller priset, eller utan 

reklamation underlåter att erlägga betalning, kan det bedömas föreligga risk för att 
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säljaren saknar betalningsvilja. Betalning är då inte längre sannolik och intäkten får 

inte redovisas. 

 

Avvikelserna från god redovisningssed vid redovisningen av intäkter och kundford-

ringar, sammanfattning 

 

Under tiden juni – december 1997 redovisades affärerna beträffande 15 Competence 

Centers i strid med lag och god redovisningssed. Av dessa var elva i Clarus och fyra i 

Systems. I Clarus är det centren i Yokohama, Singapore, Taiwan, Bangkok, Irvine, 

Ottawa, Pretoria, Falköping, Kuala Lumpur, Madrid samt Maricopa och i Systems Ar-

vika, Enköping, Örebro samt Trollhättan/Uddevalla. 

 

Totalt uppgår de intäkter som under 1997 är redovisade i strid med lag och god redo-

visningssed i Prosolvia-koncernen till 128 milj. kr (varav 92 milj. kr från Clarus och 36 

milj. kr från Systems), i Clarus till 120 milj. kr samt i Systems till 36 milj. kr. 

 

Totalt felaktiga kundfordringar per den 31 december 1997 var (efter reservering av ej 

levererade varor och eliminering) 130 milj. kr, i Clarus 121 milj. kr och i Systems 36 

milj. kr. I Ottawa var felet enbart att en kundfordran upptogs. Det förelåg således inget 

fel beträffande intäkten. I Bangkok upptogs ingen kundfordran eftersom det ansågs att 

Handelbanken Finans insättning på det spärrade kontot utgjort betalning. 

 

Den övergripande invändningen mot redovisningen av intäkterna i samtliga affärer är 

att inte alla väsentliga risker och förmåner som hänförde sig till de sålda program- och 

maskinvarorna samt tjänsterna övergått på motparten under 1997. Vid bedömningen av 

om alla väsentliga risker och förmåner övergått ska man göra en helhetsbedömning av 

hur avtalsförhållandets risker och förmåner fördelar sig mellan parterna. Prosolvia har 

inte gjort en relevant sådan bedömning. De rättsförhållanden som legat till grund för 

redovisningen har varit mycket komplexa och sammansatta. De har innehållit ett stort 

antal produkter och tjänster som samtliga skulle vara levererade för att Clarus/Systems 

skulle anses ha uppfyllt sina åtaganden och riskerna och förmånerna övergått på mot-
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parten. Normalt ska leverans ha skett av alla objekt som ingår i ett avtal och väsentlig 

ovisshet inte råda om att kunden kommer att bekräfta leveransen. Det var inte sanno-

likt att kunderna ansåg att endast leverans av viss programvara var tillräcklig. 

 

I inget fall har samtliga nödvändiga kriterier för att redovisa intäkterna eller kundford-

ringarna varit uppfyllda under 1997. Sammanfattningsvis har det saknats bindande 

avtal om köp av maskinvara och licensiering av programvara, leverans har inte skett 

eller i allt fall har vid delleverans kriterierna för intäktstagning av denna inte varit upp-

fyllda, vid delleveranser har intäkten för det som levererats inte kunnat beräknas på ett 

tillförlitligt sätt och kunden har i flera fall inte haft förmåga/och eller vilja att betala. 

Slutligen föreligger det i flera center andra väsentliga omständigheter, till exempel 

lämnade finansiella garantier, som inneburit att risker och förmåner inte övergått på 

köparen. 

 

Intäktsredovisningen har varit mycket aggressiv. Intäkterna har tagits för tidigt. Affä-

rerna hade inte kommit så långt att leveranser skulle ha skett under 1997. I många fall 

– kanske samtliga - hade intäkterna kunnat redovisas under 1998. 

 

Faktureringen har i många fall skett av det totala priset för all utrustning till centret 

trots att endast en del levererats. I fakturorna har angivits att de avsåg ett helt komplett 

center. 

 

På grund av dessa fel i redovisningen har delårsrapporterna och årsredovisningarna för 

1997 inte gett en rättvisande bild av respektive koncernbolags och koncernens resultat 

och ställning. Inte heller har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i 

huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 

 

6.1.11 Felaktig och otillräcklig informationsgivning i Prosolvia (enligt god redovis-

ningssed) 
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Enligt lag och god redovisningssed var Prosolvia skyldigt att i delårsrapporter och års-

redovisning lämna information (tilläggsupplysningar) om alla förhållanden som var av 

vikt för bedömningen av bolagets resultat och ställning. Tilläggsupplysningar skulle ha 

lämnats i den utsträckning som krävdes för att läsaren skulle kunna förstå innebörden 

och konsekvenserna av redovisningen. Kraven på tilläggsupplysningar är allmänt sett 

högre i börsbolag än i onoterade bolag. 

 

Prosolvia har under 1997 avvikit från dessa krav. Omständigheterna är i stor utsträck-

ning desamma som gicks igenom under förvaltningen i samband med avvikelserna 

från kraven på informationsgivning enligt noteringsavtalet. 

 

I delårsrapporten för andra kvartalet 1997 lämnades felaktig eller otillräcklig informa-

tion om  

a) ägarförhållandena i IVS, 

b) elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS, och 

c) transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen och IVS och VR-center, 

samt det ekonomiska resultatet av dessa t.o.m. den 30 juni 1997. 

 

I delårsrapporten för tredje kvartalet 1997 lämnades felaktig eller otillräcklig informa-

tion om  

a) ägarförhållandena i IVS, 

b) elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS, och 

c) transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen och IVS och VR-center, 

samt det ekonomiska resultatet av dessa t.o.m. den 30 september 1997. 

 

I bokslutskommunikén den 27 februari 1998 lämnades felaktig eller otillräcklig infor-

mation om 

a) ägarförhållandena i IVS, 

b) elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS,   



  Sid 226 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
c) transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen och IVS och VR-center å 

den andra, samt det ekonomiska resultatet av dessa till och med den 31 decem-

ber 1997, 

d) Industrifondens optionsrätt att sälja samtliga sina aktier i IVS till Dan Lejers-

kär, och 

e) Prosolvias optionsrätt att köpa samtliga Industrifondens aktier i IVS. 

 

I årsredovisningen 1997 lämnades felaktig eller otillräcklig information om  

ägarförhållandena i IVS, 

a) elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS, 

b) transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen och IVS och VR-center, 

samt det ekonomiska resultatet av dessa t.o.m. den 31 december 1997, 

c) Industrifondens optionsrätt att sälja samtliga sina aktier i IVS till Dan Lejers-

kär, och 

d) Prosolvias optionsrätt att köpa samtliga Industrifondens aktier i IVS. 

 

6.2 Öhrlings 
 

6.2.1 Vad sålde Prosolvia? 

 

För att förstå vad Prosolvia sålde måste man följa den historiska utvecklingen. 

 

Clarus 

 

År 1994 kom den första egenutvecklade programvaran. De första VR-centren startades 

år 1995 och1996 och var lokaliserade i Sverige. Prosolvia hade inget ägande i dessa 

center, utan agerade endast leverantör. Lokal part var alltid en offentlig myndighet. De 

första internationella centren startade år 1996 – Detroit, Halden och Dubai. VRC- och 

JV-avtal träffades. År 1997 kom IVS igång och det träffades VRC- och JV-avtal. Pro-
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solvia var leverantör av all utrustning som skulle till centren. IVS skulle överta avtalet 

vad avser ägandet i centren och det fortsatta arbetet med centren när de väl var etable-

rade. 

 

Systems 

 

Företaget påbörjade 1996 utveckling av programvara för lansering under år 1997. För-

säljning skulle ske genom så kallade Partners Programs, det vill säga att starta Compe-

tence Center som skulle marknadsföra PS-Engine samt utbilda kunder och partners. 

 

Prosolvia ansåg att försäljningen av utrustning till centers var att anse som licensför-

säljning, detta eftersom det bakom varje licens låg ett långvarigt och kvalitativt högt-

stående utvecklingsarbete under flera års tid; 100 personer arbetade med produktut-

veckling, varav 30 doktorer eller licentiater och 20 procent av omsättningen avsåg pro-

duktutveckling. 

 

Prosolvias unika erbjudande utgjordes av den teknologi inom VR-teknik som Prosolvi-

as utvecklingsavdelning tagit fram. Prosolvias affär var således mjukvaran. Datorerna 

var bara ett verktyg och såldes utan påslag. Datorerna lämnade inga spår i resultaträk-

ningen. I realiteten köptes hårdvaran in för kundens räkning. 80-85 procent av order-

värdet avsåg mjukvaran. 

 

Prosolvias program utgjorde standardprogram som kunde installeras på standarddato-

rer med hjälp av den installationsbeskrivning som fanns i programvarumanualen. Pro-

gramvaran behövde inte modifieras för kunden, det vill säga att några kundanpass-

ningar av programmen inte behövdes. Prosolvia hade full kontroll över kvarstående 

åtaganden efter mjukvaruleverans och dessa utgjorde ingen väsentlig risk för Prosol-

via. Prosolvia var den enda leverantören som kunden behövde för hård- och mjukvara 

och installation, dvs. turn-key. Begreppet turn-key tillför ingenting utöver vad VRC-

avtalet innehåller i övrigt. Slutsatsen blir alltså att affären i allt väsentlig var en licens-

försäljning, vilket bör styra redovisningen. Affären utgjorde varken en vara eller en 



  Sid 228 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
tjänst, men var mer lik en tjänst än en vara, eftersom affären innebar en upplåtelse av 

en upphovsrätt. 

 

6.2.2 Leveransfrågan 

 

I verkligheten var det så att när ett bindande VRC-avtal ingåtts påbörjades leverans av 

utrustning till centret. Stöd för detta fanns i den generiska implementeringsplanen. 

 

Avseende Leverans- och underhållsavtalet är det ostridigt i målet att IVS-avtalet avsåg 

all utrustning för ett center till IVS (IVS benämns i avtalet som ”Kunden”). Enligt av-

talet anses leveransmottagandet vara ”Den dag då Utrustningen, med undantag för däri 

ingående Utbildningen, mottages av Kunden”. Enligt Leverans- och underhållsavtalet 

skulle alltså leverans ske till IVS. Leverans till IVS har aldrig skett. Leverans har alltid 

skett till lokal part, eller till centret om det har funnits på plats. IVS ville alltså inte ha 

leverans och har följaktligen aldrig skrivit under några leveransgodkännanden eller 

särskilda licensavtal. IVS beställde i praktiken ett halvt center för leverans till lokal 

part, villkorat av att lokal part beställde andra hälften.  

 

Partsbruket har avvikit fundamentalt från Leverans- och underhållsavtalet, eftersom 

det inte var ett helt center utan ett halvt center som levererades och då leverans skedde 

till lokal part och inte till IVS. Skälet var finansieringen. IVS skulle bara finansiera 

halva kostnaden och köpte därför endast hälften av utrustningen. Den andra hälften 

finansieras av lokal part. Detta innebär att det inte kunde vara fråga om leverans av ett 

nyckelfärdigt center till IVS. Som framgår av IVS beställningar innebar affärsmodellen 

att lokal part beställde den andra halvan av centret, en beställning som utgjordes av 

VRC- och JV-avtalen jämte Equipment List. IVS bokförde fakturorna från Clarus som 

skuld. De hade IVS inte gjort om bolaget inte ansett att villkoret för den egna beställ-

ningen, att lokal part hade beställt andra halvan av centret, varit uppfylld. 
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Några andra leveransvillkor med lokal part, utöver vad som framgår av VRC-avtalet, 

fanns inte. Mjukvaruleveransen var naturligtvis en del av Clarus åtagande att leverera 

mjukvara, hårdvara och installation. I den meningen utgjorde mjukvaruleveransen en 

delleverans. Prosolvias leverans rörde standardprogram som kunde användas på andra 

standarddatorer och som hade egna manualer för installation. I den meningen är mjuk-

varuleveransen därför inte att betrakta som en komponent i en integrerad systemleve-

rans. Även standarddatorerna kan användas för annan mjukvara än Prosolvias. 

 

I verkligheten skedde alltså delleverans. Om delleverans inte får ske utgör delleverans 

ett avtalsbrott och kunden är då inte skyldig att ta emot leveransen. Inga reklamationer 

skedde dock. Lokal part hade inga invändningar mot delleveransen av mjukvaran utan 

ville tvärtom ha den så fort som möjligt. När boxen hade gått över till lokal part så gick 

risk och förmåner, enligt RR 11, över till denne. Prosolvia hade då inga risker kvar 

beträffande programvaran och kunden kunde fritt nyttja densamma, förutsatt att kun-

den hämtade hem licensnyckeln, vilken kunden hade rätt att få. 

 

6.2.3 Uppläts nyttjanderätt till Prosolvias program? 

 

Konkursboet menar att det inte fanns något licensavtal och därför kunde ingen licens-

intäkt bokföras. Det finns i detta avseende en motsättning mellan VRC-avtalen och 

Equipment Lists.  Prosolvia ansåg självklart att kunden erhöll licensrättigheter. Det var 

det som Prosolvia sålde och fick betalt för. I och med leverans fick kunden rätt att få 

licensnycklar, det vill säga att kunden hade tillgång till licensnycklar. 

 

Flera center, CSIR, Taiwan och Yokohama, startades år 1998 och mjukvaruleverans 

skedde år 1997. Inte i något fall upprättades särskilda licensavtal. Varken licensgivaren 

eller licenstagaren ifrågasatte att centren erhållit nyttjanderätt till mjukvaran. 

 



  Sid 230 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
6.2.4 God redovisningssed 1997 

 

Utgångspunkten är den redovisningsprincip som framgår av Prosolvias årsredovisning 

och börsprospekt: ”Licensintäkter – I de fall installations- och underhållskostnader 

ingår i licensintäkten reserveras beräknade kostnader härför. Intäkter från sålda licen-

ser redovisas vid leverans.” Redovisningsprincipen återfinns i årsredovisningen för 

1996. Den var alltså inte ny 1997. 

 

År 1997 saknades rekommendationer från Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och 

FAR hur intäkter skulle redovisas. Det som fanns att falla tillbaka på var den ”faktiskt 

förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”.  

År 1997 var gränserna för acceptabel redovisning oklara och det fanns inte endast ett 

rätt sätt att redovisa på. Avtalen kan inte ensamt ligga till grund för att bestämma hur 

redovisning ska ske. Framförallt måste den affärsmässiga kontexten beaktas. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående att om osäkerhet råder ska en intäkt inte tas 

med och menar att en osäkerhet inte automatiskt leder till att någon intäkt inte kan tas.  

En prövning med rimlig affärsmässig bedömning måste göras i fråga om vad osäkerhe-

ten innebär. Öhrlings vitsordar att, när det gällde bedömningen av när en intäkt var 

konstaterad, eller realiserad, saknades det i Sverige år 1997 en inhemsk samlad norm-

givning. Öhrlings bestrider dock Konkursboets påstående att innehållet i IAS 18 och 

senare RR 11 de facto var god redovisningssed i Sverige redan år 1997. Öhrlings me-

nar att den relevanta frågan är om Prosolvias redovisning stred mot en faktiskt före-

kommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Varken 

IBS, IFS eller Intentia, bolag som i detta avseende var jämförliga med Prosolvia, redo-

visade intäkt senare än vid tidpunkten då kunden fick tillgång till programvaran. Instal-

lation, drift och acceptans utgjorde således irrelevanta moment. 

 

Det finns inget krav på att avtal ska vara skriftliga. Att avtal föreligger kan framgå på 

annat sätt genom omständigheter som t.ex. leveransdokument, korrespondens, betal-



  Sid 231 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
ning och godkännande från kund. Om det framgår att avtal föreligger är det ett avtal 

hursomhelst och intäkt kan därmed tas. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att det, för det fall det köp- eller licens-

avtal som intäkten härrör från innehåller villkor för att vara bindande, måste alla vä-

sentliga villkor vara uppfyllda senast när intäkten redovisas. Det är fråga om en be-

dömning att villkoren kommer att uppfyllas. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att redovisningen av en intäkt vidare förutsätter 

att säljaren och köparen respektive licensupplåtaren och licenstagaren är identifierbara, 

så menar Öhrlings att licenstagaren inte behöver vara identifierad när VRC-avtalet 

ingås så länge licensen hanteras inom ramen för VRC- och JV-avtalen. Det kan vara 

lokal part, IVS eller VRC-bolaget. 

 

Öhrlings vitsordar Konkursboets påstående om att, för det fall säljaren i avtalet inte är 

densamma som den som har redovisat intäkten, krävs att en fordringsöverlåtelse före-

ligger. En sådan överlåtelse har formlöst skett från Prosolvia till Clarus. Prosolvia har 

inte tagit intäkten i strid med Clarus. Öhrlings bestrider däremot Konkursboets påstå-

ende att motsvarande gäller om köparen i avtalet inte är identisk med den betalnings-

skyldige och att gäldenärsbyte också måste godkännas av borgenären. Borgenären är 

inte skyldig att godkänna ett gäldenärsbyte, men kan så göra om han vill. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående att, om pris eller licensavgift för avtalsob-

jektet eller avtalsobjektets olika delar ej är klart angivet, så kan det utgöra ett skäl att 

ifrågasätta intäktsföringen avseende delleverans. Öhrlings menar att Prosolvia visste 

värdet av varje delleverans. När man jämför den Equipment list som ligger som mall 

till affärsplanen för Virtual Reality Centers med Equipment list i digital form framgår 

att man av den sistnämnda kan se priset för de enskilda komponenterna och inte endast 

en klumpsumma. Även Öhrlings hade kontroll på de dolda kolumnerna då de fanns 

med i revisionsakten, till stöd för Öhrlings att kontrollera att kvarstående åtaganden var 

rätt beräknade. 
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Öhrlings bestrider vidare Konkursboets påstående att, för att en intäkt ska få redovisas, 

krävs att leverans har skett av alla objekt som ingår i avtalet eller - vid delleverans - av 

det som ingår i respektive delleverans och att undantag från denna regel får göras om 

det återstår en för köparen obetydlig del av den aktuella leveransen. Stöd för en sådan 

syn saknas i exempelvis RR 11. Öhrlings bestrider också Konkursboets påstående att 

leverans normalt ska ha skett av alla objekt som ingår i avtalet och väsentlig ovisshet 

inte råda om att kunden kommer att bekräfta leveransen. Öhrlings menar att det över-

huvudtaget inte finns något krav på att kunden kan förväntas bekräfta leveransen för att 

intäktstagning ska få ske.  

 

När det gäller Konkursboets påstående om att undantag från principen att allt som av-

talats ska ha levererats får göras om en för köparen endast obetydlig del av leveransen 

återstår, så menar Öhrlings att köparens inställning är irrelevant. Säljaren måste göra 

sin egen bedömning av avtalet, jfr RR 6 p. 8. Öhrlings bestrider även Konkursboets 

påstående att det vid delleveranser således krävdes att köparen även efter eventuell 

leverans av egenutvecklad programvara inte ansåg att endast en obetydlig del av den 

totala leveransen återstod. Köparens bedömningar styrde inte säljarens intäktsredovis-

ning.  

 

Öhrlings bestrider också Konkursboet påstående om vilka förutsättningar som krävs 

för att delleveranser ska få intäktsföras. Öhrlings menar att det inte finns något stöd i 

RR 11 för Konkursboets påstående Då gällande uttalande från Bokföringsnämnden, 

BFN U 89:6, innehåller andra kriterier för intäktstagning för delleverans: ”Om delleve-

ranserna däremot avser produkter som avses kombineras på visst sätt, exempelvis 

byggelement, har säljaren inte fullgjort avtalet förrän samtliga leveranser ägt rum. Hu-

vudprincipen är då att resultatavräkningen ska vänta till slutleverans. Resultatavräk-

ning kan dock även i detta fall göras vid delleverans. Valet av redovisningsprincip är 

graden av osäkerhet av avtalets totala utfall. Om detta kan bedömas med hög grad av 

säkerhet får resultatavräkning göras per delleverans.” Successiv vinstavräkning var, 

enligt RR 11, huvudregeln vid delleverans. 
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Öhrlings vitsordar i och för sig Konkursboets påstående att installation ofta är en vä-

sentlig del i ett systemleveransavtal, varför undantaget för en kvarstående obetydlig del 

inte kan användas. Öhrlings menar dock att VRC- och JV-avtalen inte är några system-

leveransavtal enligt Konkursboets definition. Om tjänster kvarstår som installation får 

successiv vinstavräkning tillämpas. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att, för att intäkt ska kunna redovisas 

vid delleverans, krävs att köparen har accepterat omfattningen (mängd/art) och värdet 

av det som levererats och att först då har betalningsskyldighet uppkommit för köparen. 

Öhrlings menar att det överhuvudtaget inte finns något krav på att köparen ska ha ac-

cepterat det som levererats, däremot att köparen inte har avgett välgrundad reklama-

tion. Ogrundade reklamationer utgör inte hinder för intäktstagning. Öhrlings bestrider 

även Konkursboets påstående om att ingen intäkt redovisas förrän osäkerheten undan-

röjts eller villkoren uppfyllts, om det redan vid intäktsredovisningen föreligger osäker-

het beträffande möjligheten att erhålla betalning eller det kvarstår villkor som ska upp-

fyllas för infriande av betalning eller finansiering. Öhrlings menar att en bedömning 

måste göras i vilken utsträckning betalning är sannolik och om det är sannolikt att vill-

koren kommer att uppfyllas. Varje osäkerhet leder inte till att man ska underlåta att ta 

en intäkt, utan man måste se till den eventuella konsekvensen. 

 

Öhrlings bestrider också Konkursboets påstående om att det kan bedömas föreligga 

risk för att säljaren saknar betalningsvilja om köparen framställer invändningar mot 

leveransen eller priset, eller utan reklamation underlåter att erlägga betalning, varför 

betalning då inte längre är sannolik och intäkten inte får redovisas. Öhrlings menar att 

en bedömning självklart måste göras. 

 

Sammantaget menar Öhrlings att om man tar avstamp i RR 11, som inte gällde 1997, 

ser man att den delar upp intäktsflödet i tre kategorier: Varor, tjänster och andra nytt-

janden av ett företags egendom. Licenser hamnar under den tredje kategorin. Det som 

sägs om varor gäller således inte för licenser. Tjänster har relevans vad avser att bedö-
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ma installationsmomenten, men där är dock huvudprincipen successiv vinstavräkning 

(RR 11 p. 20). Kravet är att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla leverantören. 
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7 VRC BANGKOK 

 

7.1 Konkursboet 

 

7.1.1 Bakgrund 

 

Clarus planerade att öppna två VR-center i Bangkok; ett hos Assumption University 

och ett hos NECTEC. Assumption University kallades Assumption Business Admini-

stration College och förkortades ABAC. ABAC var ett väletablerat universitet i Bang-

kok. NECTEC är en förkortning för the National Electronics and Computer Technolo-

gy Center. NECTEC var en statlig organisation som löd under the National Science 

and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Science and Technol-

ogy. Dess väsentliga roll var att bedriva och stödja utvecklingen av elektronik och da-

tateknologi samt att fungera som en länk mellan forskning och industri. 

  

Den 12 mars 1997 träffade Clarus två avtal med NECTEC och ABAC om att etablera 

VR-center i Bangkok, Thailand. Avtalen innehåller i allt väsentligt identiska villkor 

och bilagor, till exempel utrustningslistor. 

 

ABAC-centret levererades och installerades under 1997. All utrustning till centret fak-

turerades av Clarus och intäktsfördes i 1997. Full betalning för utrustningen erhölls. 

Däremot kom det andra VR-centret med NECTEC aldrig att etableras. 

 

7.1.2 VRC-avtal mellan Clarus och NECTEC 

 

Syftet med VR-centeravtalet med NECTEC var att parterna skulle etablera och driva 

ett VR-center i Bangkok. Inom 30 dagar från avtalets ingående skulle Clarus tillhanda-

hålla en uppstartningsplan med angivande av de åtgärder som skulle vidtas i upps-
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tartsskedet. Efter det verksamheten kommit igång i centret skulle Clarus bland annat 

svara för dokumentation avseende konceptet och utbildning, leverans av nyckelfärdig 

maskin- och programvara till centret, tillhandahållande av uppgraderingar, utbild-

ningsmaterial samt marknadsföring. Clarus skulle tillhandahålla utrustningen till cent-

ret, inklusive maskinvara, programvara och kringutrustning, det vill säga en nyckelfär-

dig leverans. Alla garantier skulle överföras från Clarus till centret. 

 

Parterna åtog sig att med hälften vardera garantera utgifterna för utrustningen till cent-

ret. Om försäljningsprognosen för 1998 understeg 300 000 USD hade båda parter rätt 

att begära att VR-centret skulle stängas. Om centret stängdes skulle Clarus överta an-

svaret för all utrustning samt alla rörliga kostnader, lokalkostnader och kostnader för 

utrustning.  

 

Till VRC-avtalet var bifogat en ”Equipment Investment Plan” enligt vilken Prosolvia 

och en inte namngiven part (troligen NECTEC) skulle finansiera 50 procent vardera av 

utrustningen eller 1 036 311 USD. 

 

Programvaran Oxygen finns inte upptagen i utrustningslistan. Utrustningen är inte 

uppdelad mellan parterna. Vidare framgår inte av listan vad priset per delkomponent 

var. En så kallad ”revenue plan” över beräknade intäkter och kostnader i centret för de 

tre första åren var bilagd avtalet. VRC-avtalet med NECTEC var avsevärt kortare än 

ett sedvanligt VRC-avtal.  

 

Någon leverans av den egenutvecklade programvaran skedde inte. NECTEC fakture-

rades av Clarus, den 27 mars 1997, 1 036 311 USD avseende ett helt VR-center. 

NECTEC som var en statlig organisation backade emellertid ur samarbetet med Clarus 

och kom att ersättas av Inter Far East Engineering Public Co (IFEC) som tilltänkt lokal 

part till centret. 
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7.1.3 JV-avtal mellan IVS, IFEC och S.E.A Consultants (Thailand) Co., Ltd. 

 

Den 23 maj 1997 träffades ett JV-avtal mellan IVS, IFEC och S.E.A Consultants 

(Thailand) Co., Ltd (SEA). Avtalet är ovanligt eftersom det är tre avtalsparter. IFEC är 

den huvudsakliga lokala parten, medan S.E.A. enligt avtalet främst skulle bidra med 

kompetens avseende utvecklingen av relationer mellan Thailand och Skandinavien.  

 

Det fastslås att Clarus besitter expertis inom programutveckling och etablering samt 

drift av utbildningscenter för Virtual Reality Teknologi, så kallad VR-centers. Syftet 

med avtalet var att bilda ett Joint Venture som skulle driva flera VR-center i Thailand 

och i regionen. Som bakgrund anges att IVS (troligen avsågs Clarus) träffat två avtal 

om etablering av VR-center i Thailand och att IVS (Clarus) överlåter samtliga rättighe-

ter och skyldigheter avseende dessa avtal till det JV-bolag (”the Company”) som skulle 

bildas av parterna. Intill dess JV-bolaget bildats skulle IVS och IFEC direkt ha de rät-

tigheter och skyldigheter som följer av de nämnda två avtalen, i proportion till deras 

ägarandel i det blivande JV-bolaget. 

 

JV-bolagets firma skulle vara IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. Den verksamhet som 

JV-bolaget skulle bedriva avsåg dels driften av VR-center, dels distribution av Clarus 

programvaror som återförsäljare. För denna senare verksamhet skulle ett återförsäljar-

avtal upprättas. Konkursboet vet inte om så skedde. En affärsplan skulle biläggas avta-

let, men har inte återfunnits. Aktierna i JV-bolaget skulle ägas med 49 procent, av IVS, 

IFEC 49 procent och SEA 2 procent. 

 

Ändringar i avtalet skulle ske skriftligen. Avtalet innehåller en så kallad ”Entire Agre-

ement” - klausul som innebär att det skriftliga avtalet utgör hela avtalet mellan parter-

na, och att det därutöver inte finns några gällande villkor eller förpliktelser. Det stad-

gas uttryckligen att inga rättigheter till Clarus programvara eller andra immateriella 

rättigheter skulle övergå till IFEC eller till någon annan genom JV-avtalet. Vidare sägs 

att IFEC inte skulle få någon licens till upphovsrätt, patent eller andra immateriella 
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rättigheter genom avtalet. Alla rättigheter till program som utvecklades vid VR-centret 

skulle ägas av JV-bolaget. Avtalet innehåller inga bestämmelser rörande köp av ma-

skinvara. Avtalet undertecknades för IVS räkning av Dan Lejerskär och för IFEC av 

Narong Taychachaiwong. Till avtalet fanns inte bilagd någon utrustningslista. 

 

7.1.4 Leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och IFEC 

 

Den 23 maj respektive den 23 juni 1997 träffades ett leasingavtal mellan Handelsban-

ken Finans och IFEC. Genom avtalet leasade Handelsbanken Finans utrustning till 

IFEC. Utrustningslistan innehåller exakt samma typ och mängd av utrustning (till ex-

empel licenser) som i utrustningslistan till JV-avtalet med NECTEC. Inte heller i den-

na utrustningslista ingår programvaran Oxygen. Det fanns inte angivet något pris för 

utrustningen, vare sig totalt eller avseende delkomponenterna. 

 

I leasingavtalet angavs värdet på den av IFEC leasade utrustningen till 1 219 189 USD. 

Samma dag som Handelsbanken Finans undertecknade leasingavtalet ändrade de vissa 

fel i utrustningslistan och den nya listan skickades ut genom brev till IFEC den 23 juni 

1997. I den nya utrustningslistan var utrustningen uppdelad mellan IFEC och Clarus 

(troligen skulle det ha varit IVS eller IVS Far East Co., Ltd istället för Clarus). 

 

Priset i utrustningslistan var nu totalt 2 255 501 USD varav IFEC skulle finansiera 

1 219 189 USD och Clarus 1 036 311 USD. I övrigt var listan identisk med den tidiga-

re. Alltjämt var programvaran Oxygen inte med. Integration och installation av utrust-

ningen, liksom utbildning och träning, ingick i samtliga utrustningslistor. 

 

Leverantör av den leasade utrustningen var Clarus. Leasingavtalet innehöll ett antal 

olika villkor som samtliga skulle uppfyllas för att avtalet skulle vara gällande. IFEC 

skulle överlämna en så kallad legal opinion i vilken bekräftades att leasingavtalet var 

giltigt och verkställbart mot IFEC. Leasingavtalet var även villkorat av att Exportkre-

ditnämnden garanterade IFEC:s skyldigheter enligt leasingavtalet. Av leasingavtalet 
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framgick att samtliga tidigare ingångna avtal om köp avseende utrustningen måste ha 

upphört före leverans av utrustningen. Vidare stadgades att leveransgodkännande skul-

le undertecknas av leasetagaren. 

 

7.1.5 Leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och IVS Prosolvia Far East Co., 
Ltd. 
 

Den 20 juni 1997 utställde Narong Taychachaiwong i egenskap av managing director 

för IFEC en fullmakt för Dan Lejerskär “to approve and sign all matters relating to 

leasing agreements on behalf of the joint venture”. 

 

Som nämnts ovan var avsikten att verksamheten i centret skulle bedrivas i ett bolag 

med firman IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. Den 23 juni 1997 träffades leasingavtal 

mellan Handelsbanken Finans och IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. (leasingavtal nr 

10629002) avseende den del av utrustningen som enligt utrustningslistan skulle finan-

sieras av Clarus. Inköpspriset var 1 036 311 USD. Dan Lejerskär företrädde ensam 

IVS Prosolvia Far East Co., Ltd, vid ingåendet av leasingavtalet. IVS Prosolvia Far 

East Co., Ltd var inte bildat vid denna tidpunkt och kom heller aldrig att bildas.  

 

Leverantör av den utrustning som leasingavtalet gällde var Clarus. Leasingavtalet var 

kopplat till leasingavtalet med IFEC. Den leasade utrustningen skulle tillsammans med 

den utrustning som omfattades av Handelsbanken Finans leasingavtal med IFEC utgö-

ra en enhet kallad ett VRC. Leasingavtalet var villkorat av att leasingavtalet med IFEC 

var giltigt och att Handelsbanken Finans erhöll en så kallad legal opinion som visade 

att IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. var bundet av leasingavtalet. Även detta leasingav-

tal förutsatte att alla tidigare köpeavtal avseende den leasade utrustningen hade upphört 

att gälla. 

 

Bilagt till leasingavtalet låg en utrustningslista med ett totalpris på 2 255 501 USD. 

IFEC skulle finansiera 1 219 189 USD och Clarus 1 036 311 USD. Listan saknade 
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uppgift om pris per enhet/delkomponent. Den innehöll exakt samma utrustning och 

totalpris som utrustningslistan till leasingavtalet med IFEC. 

 

7.1.6 Handelsbanken Finans beställning till Clarus avseende den del av utrustning-

en som omfattades av leasingavtalet med IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. 

 

Den 23 juni 1997 lämnade Handelsbanken Finans en beställning (nr 10629002) till 

Clarus avseende den del av utrustningen som omfattades av leasingavtalet med IVS 

Prosolvia Far East Co., Ltd. Priset var 1 036 311 USD. Utrustningen skulle levereras 

till IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. Om den leasade utrustningen hade levererats före 

undertecknandet av beställningen så gällde inte beställningen 

 

Beställningen var även villkorad av att samtliga tidigare avtal om köp av utrustningen 

upphört att gälla. Betalning enligt avtalet skulle ske först när Handelsbanken Finans 

mottagit ett leveransgodkännande (”Certificate of Delivery and Acceptance”). Den 

utrustningslista som var bilagd beställningen saknade uppgift om pris per en-

het/delkomponent. Samma dag, den 23 juni 1997, undertecknade Dan Lejerskär på 

IVS Prosolvia Far East Co., Ltd:s vägnar en leveransbekräftelse (”Certificate of Deli-

very and Acceptance”) avseende den leasade utrustningen (leasingavtal 10629002). 

Dan Lejerskär intygade därmed att den utrustning som Handelsbanken Finans förvär-

vat enligt beställningen hade levererats till det icke-existerande bolaget IVS Prosolvia 

Far East Co., Ltd i Bangkok. 

 

7.1.7 Handelsbanken Finans beställning till Clarus avseende den del av utrustning-

en som omfattades av leasingavtalet med IFEC 

 

Den 24 juni 1997 lämnade Handelsbanken Finans en beställning (nr 10617001) till 

Clarus avseende den utrustning som omfattades av leasingavtalet med IFEC. Priset var 

1 219 189 USD. 
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Om den leasade utrustningen hade levererats till IFEC före undertecknandet av beställ-

ningen så gällde inte beställningen. Beställningen var även villkorad av att samtliga 

tidigare avtal om köp av utrustningen upphört att gälla. Betalning enligt avtalet skulle 

ske först när Handelsbanken Finans mottagit ett leveransgodkännande (”Certificate of 

Delivery and Acceptance”) från IFEC. Den utrustningslista som var bilagd beställning-

en var identisk med den som fogats till leasingavtalet med IFEC. Beställningen under-

tecknades av Dan Lejerskär för Clarus räkning. Samma dag – den 24 juni 1997 – skrev 

Dan Lejerskär på IFEC:s vägnar på en bekräftelse (”Certificate of Delivery and Accep-

tance”) att utrustningen enligt den bilagda utrustningslistan (leasingavtal/beställning nr 

10617001) hade levererats. 

 

7.1.8 Clarus och Prosolvias garanti och borgen för IFEC:s skyldigheter enligt lea-

singavtalet (nr 10617001) med Handelsbanken Finans 

 

Den 23 juni 1997 ställde Clarus en garanti för IFEC:s skyldigheter enligt leasingavtalet 

(nr 10617001) med Handelsbanken Finans. Clarus garanterade därigenom IFEC:s 

skyldigheter mot Handelsbanken Finans i den mån Handelsbanken Finans fordran ej 

ersattes av Exportkreditnämnden. Garantin undertecknades av Dan Lejerskär. 

 

I separat borgen samma dag förband sig Prosolvia att svara för Clarus förpliktelser 

enligt garantin gentemot Handelsbanken Finans. Borgen var begränsad till 243 838 

USD. Även borgensförbindelsen undertecknades av Dan Lejerskär. 

 

7.1.9 Fakturering och betalning till spärrat konto 

 

I brev den 24 juni 1997 meddelade Handelsbanken Finans att samtliga deras beställ-

ningar till Clarus var gällande först sedan leasetagarens åtaganden mot finansbolaget 

säkerställts på ett för finansbolaget godtagbart sätt. Om det var ett villkor för leasing-
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avtalets giltighet att finansbolaget skulle erhålla en så kallad legal opinion skulle betal-

ningen ske till ett konto hos Handelsbanken som var spärrat till förmån för finansbola-

get. Medlen på det spärrade kontot skulle frigöras först efter det att legal opinion och 

all ”annan formalia kring leasingavtalet är korrekt”. 

 

Den 25 juni 1997 fakturerade Clarus Handelsbanken Finans ett belopp om 1 219 189 

USD för den del av utrustningen som IFEC skulle finansiera. Fakturatexten löd: ”Es-

tablish a university based virtual reality research and training center in Bangkok, 

adapted from the virtual reality research and training centers in Sweden by Prosolvia”. 

Den 25 juni 1997 fakturerade Clarus Handelsbanken Finans även för IVS Prosolvia 

Far East Co., Ltd:s del av utrustningen. Fakturabeloppet uppgick till 1 036 311 USD. 

Fakturatexten var densamma som på fakturan till Handelsbanken Finans avseende 

IFECs del. Båda fakturorna saknade uppgift om pris per enhet/delkomponent. I faktu-

rorna hänvisas till en ”Equipment Investment Plan”, men ingen sådan finns bilagd de 

fakturor som finns i Konkursboets material. 

 

I juli 1997 erlade Handelsbanken Finans de fakturerade beloppen till ett spärrat konto 

hos Handelsbanken som var pantförskrivet till Handelsbanken Finans i avvaktan på att 

villkoren i leasingavtalen och i beställningarna skulle uppfyllas. Samtidigt som faktu-

rering skedde till Handelsbanken Finans krediterade Clarus fakturan till NECTEC. 

 

7.1.10 Villkoren i leasingavtalen uppfylldes inte 

 

Den 18 augusti 1997 skickade den thailändska advokatbyrån Boonchoo & Blumenthal 

ett brev till Handelsbanken Finans rörande den så kallade legal opinion som man blivit 

ombedd att utfärda rörande finansbolagets leasingavtal med IFEC. Boonchoo & Blu-

menthal konstaterade att för att IFEC skulle vara bundna vid en rättshandling krävdes 

att två styrelseledamöter hade undertecknat handlingen. Eftersom leasingavtalet endast 

hade undertecknats av en styrelseledamot, Narong Taychachaiwong, var avtalet inte 

bindande för IFEC. Vidare noterades att IFEC höll på att omstrukturera aktieägandet, 
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och att styrelsen inte kunde befullmäktiga Narong Taychachaiwong att ensam företrä-

da bolaget innan denna omstrukturering hade slutförts. Advokatbyrån kunde därför inte 

utfärda någon legal opinion i vilken det bekräftades att IFEC var bundna vid leasingav-

talet. 

 

I ett odaterat fax till Narong Taychachaiwong, som skickats någon gång efter den 16 

september 1997, noterade Dan Lejerskär att diskussionen rörande Narong Taychacha-

iwongs rätt att teckna firma hade skapat vissa trovärdighetsproblem för Prosolvia i 

relationen med Handelsbanken Finans. Vidare skrev Dan Lejerskär att Clarus var posi-

tiva till IFEC:s önskan att omförhandla JV-avtalet enligt en ny struktur som bifogades 

faxet. Den nya strukturen skulle innebära att IFEC sålde 25 procent av sitt ägande i 

IVS Prosolvia Far East Co., Ltd till ABAC. Denna omstrukturering genomfördes emel-

lertid inte. 

 

Den 22 september 1997 utfärdades en handling i vilken det bekräftades att Narong 

Taychachaiwong hade rätt att företräda IFEC ”on the portion which we obligated in the 

joint-venture with Prosolvia AB to set up VR Centre, sales and marketing in Thai-

land”. Handlingen var undertecknad av Narong Taychachaiwong tillsammans med 

Piranart Chokwatana. Konkursboet vet inte om fullmakten var bindande för IFEC. 

 

I brev den 19 december 1997 till IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. med adress c/o Dan 

Lejerskär, Prosolvia, meddelade Handelsbanken Finans att finansbolaget inte ansåg sig 

bunden av leasingavtalen nr 10629001 (avseende ABAC-centret) och nr 10629002 

(avseeende IFEC-centret) mellan Handelsbanken Finans och IVS Prosolvia Far East 

Co., Ltd. eftersom bolaget inte var bildat. Dan Lejerskär bekräftade att avtalen inte var 

gällande. 

 

Handelsbanken Finans skrev vidare att: ”We understand from Prosolvia AB and Inte-

ractive Visual Simulation International AB that they wish to restructure the aforemen-

tioned lease agreements between us.” 
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7.1.11 Leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och IVS 

 

Den 30 december 1997 träffade Handelsbanken Finans ett nytt leasingavtal (nr 

10628010) avseende den del av utrustningen i IFEC – centret som tidigare ingick i det 

aldrig gällande leasingavtalet nr 10629002 med IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. Lea-

setagare var nu istället IVS. Leasingavtalet var villkorat av att leasingavtalet nr 

10617001 med IFEC var gällande. Någon ny beställning lämnades inte till Clarus. Inte 

heller utfärdade Clarus någon ny faktura till Handelsbanken Finans.  

 

7.1.12 Avräkning av leasingavtalen 

 

Köpeskillingen för den utrustning som ursprungligen leasats till IVS Far East Co., Ltd 

och som satts in på det spärrade kontot hos Handelsbanken friställdes inte. Möjligen 

skedde överföring från ett spärrat konto i Clarus namn till ett spärrat konto i IVS namn. 

 

Den 28 januari 1998 meddelade Stéphane Chavanne från Handelsbanken Finans i brev 

till Roger Cederberg på IVS, med kopia till Magnus Svernlöv, att finansbolaget inte 

ansåg att leasingavtalet med IFEC gällde eftersom man inte erhållit någon legal opini-

on som visade att IFEC var bundet av avtalet. Handelsbanken Finans meddelade vidare 

att finansbolagets beställning till Clarus av utrustningen inte längre gällde samt att det 

belopp som utbetalats till det spärrade kontot inte skulle friställas. 

 

Stéphane Chavanne skrev vidare: ”I samtal med dig har jag förstått att ni av andra skäl 

håller på att avsluta ert samarbete med IFEC och att utrustningen inom snar framtid 

kommer att flyttas till annan samarbetspart. Jag föreslår därför att vi meddelar EKN 

ovanstående och att vi inväntar tills utrustningen flyttats (om detta inte dröjer alltför 

länge) innan vi gör en slutgiltig avräkning mellan Prosolvia Clarus, er och oss.” 
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Eftersom leasingavtalet med IFEC inte var gällande var Handelsbanken Finans inte 

heller bundet av det nya leasingavtalet med IVS (nr 10628010) eftersom det leasingav-

talet var villkorat av att leasingavtalet (nr 10617001) med IFEC var gällande. 

 

Clarus faktura till Handelsbanken Finans avseende utrustningen enligt leasingavtalet 

med IFEC krediterades den 31 mars 1998. Konkursboet har inte kunnat fastställa hu-

ruvida även den andra delen av affären – det vill säga den del som ursprungligen lea-

sades till IVS Far East Co., Ltd och senare till IVS - krediterats. 

 

Den köpeskilling som Handelsbanken Finans betalat till det spärrade kontot friställdes 

aldrig till Clarus. Tvärtom har Handelsbanken Finans under 1997 och 1998 haft spärr-

medel som motsvarade i stort hela deras risk i leasingavtalen. I september 1998 med-

delade Handelsbanken Finans att en slutlig avräkning av leasingavtalen avseende 

IFEC-centret skulle kosta Clarus 1 167 448 USD (avseende IFECs del) och IVS 

893 204 USD (avseende IVS del) samt att hela beloppet utom 26 542 USD skulle tas 

från de spärrmedel som finansbolaget hade på Clarus och IVS konton. 

 

7.1.13 VRC- och JV-avtal med Investment AB InKina 

 

Under hösten 1997 förde Prosolvia diskussioner med bolaget InKina om att starta ett 

VR- center i Beijing, Kina. Mellan InKina och Prosolvia träffades i november 1997 

standardmässiga VRC- och JV-avtal avseende etablering av ett VRC i Beijing, Kina. 

Avsikten var att bilda ett JV-bolag som skulle driva VR-centret i Beijing. 

 

Inom 45 dagar från avtalets ingående skulle Clarus tillhandahålla en uppstartningsplan 

med angivande av de åtgärder som skulle vidtagas i uppstartsskedet. Under den opera-

tiva fasen av centret var Clarus bland annat ansvarigt för dokumentation avseende 

konceptet och utbildning, leverans av nyckelfärdig maskin- och programvara till cent-

ret, tillhandahållande av uppgraderingar, utbildningsmaterial samt marknadsföring. 
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Parterna åtog sig att garantera betalning enligt leasingavtal avseende utrustningen till 

centret med fördelningen 51 procent Prosolvia och 49 procent InKina. VRC- avtalet 

innefattade inget köpåtagande från InKinas sida och det framgick uttryckligen att inga 

immaterialrättigheter eller licens till programvara skulle övergå genom avtalet. Till 

VRC-avtalet finns fogat en utrustningslista. Totalpriset var 2 079 675 USD. Priset var 

inte uppdelat på de olika komponenterna. Vare sig utrustningen eller priset var uppde-

lat mellan parterna. 

 

I JV-avtalet, som träffades samtidigt med VRC-avtalet, angavs att avsikten var att eta-

blera ett eller flera VR-center i Beijing och att alla rättigheter och skyldigheter enligt 

de VR-centeravtal som ingås skulle överföras till JV-bolaget. JV-bolaget skulle vara 

ett svenskt aktiebolag. Aktierna i JV-bolaget skulle ägas med 49 procent av InKina och 

med 51 procent av Prosolvia. Ändringar till avtalet skulle ske skriftligen. Avtalet inne-

håller en så kallad ”Entire Agreement” - klausul som innebär att det skriftliga avtalet 

utgör hela avtalet mellan parterna, och att det därutöver inte finns några gällande vill-

kor eller förpliktelser.  

 

Det stadgas uttryckligen att inga rättigheter till Clarus programvara eller andra immate-

riella rättigheter skulle övergå till InKina eller till någon annan genom JV-avtalet. Vi-

dare sägs att inga licenser till upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter 

upplåts genom avtalet. Det finns ingen utrustningslista bilagd till avtalet. Avtalet inne-

håller inga bestämmelser rörande köp av maskinvara.  

 

Den 23 december fakturerades InKina 1 039 838 USD avseende hälften av VR-centret 

i Beijing. En faktura på samma belopp utfärdades av Clarus till IVS den 31 december 

1997. Fakturorna avsåg enligt texten ett VR-center i Beijing.  Beloppet på vardera fak-

turan motsvarade hälften av det totala priset enligt utrustningslistan till VRC-avtalet. 

Fakturorna krediterades emellertid per den 31 december 1997 och intäkterna fanns inte 

med i bokslutet eller årsredovisningen för 1997.  
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Den 23 december 1997 skickade Clarus med DHL ”product information” till ett med 

Investment AB InKina närstående bolag – Chinese Consulting.  

 

Avtalen mellan Prosolvia och InKina innehåller ingen överlåtelse av IFEC:s rättigheter 

eller skyldigheter enligt JV-avtalet med Prosolvia till InKina. Centret i Bangkok om-

nämns överhuvudtaget inte i InKina - avtalen. Utrustningen till IFEC – centret skiljer 

sig också väsentligen från den som skulle ingå i centret i Beijing. Även priset skiljde 

sig åt. I Bangkok var priset 2 255 501 USD och i Bejing 2 079 675 USD. IFEC skulle i 

Bangkok svara för finansiering av 1 219 189 USD och InKina för 1 039 838 USD. Den 

31 mars 1998 fakturerades InKina USD 1 036 311 för etableringen av ett VR-center i 

Beijing, Kina. 

 

Enligt Konkursboets uppfattning var InKina – affären en helt separat transaktion utan 

varje samband med affären med IFEC – centret i Bangkok. Det saknades allt rimligt 

fog för att tro att InKina skulle ersätta IFEC som lokal part i Bangkok eller ta över den 

programvara som levererats dit. 

 

7.1.14 Redovisningen 

 

Inledning 

 

Intäkter från försäljning till IFEC-centret redovisades i delårsrapporterna för andra och 

tredje kvartalet samt bokslutet och årsredovisningen för 1997. I delårsrapporten för 

andra kvartalet 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisningen som intäkt , efter 

reservering för ej levererade produkter och tjänster med 3,1 milj. kr, totalt 14,3 milj. kr  

avseende Handelsbanken Finans. Ingen eliminering skedde.  Kundfordran om 17,4 

milj. kr togs upp. 
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I delårsrapporten för tredje kvartalet 1997 redovisade Prosolvia, efter reservering för ej 

levererade produkter och tjänster med 3,1 milj. kr och eliminering med 3,4 milj. kr, i 

koncernredovisningen som intäkt totalt 10,9 milj. kr avseende Handelsbanken Finans.  

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt, efter reserve-

ring för ej levererade produkter med 1,3 milj. kr samt eliminering med 3,4 milj. kr, 

avseende Handelsbanken Finans.  

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en, efter reservering av ej levererade produkter samt eliminering, som intäkt avseende 

Handelsbanken Finans totalt 12,7 milj. kr fördelat med 8,75 milj. kr (IFEC) och 3,95 

milj. kr (IVS Prosolvia Far East Co., Ltd). Eliminering skedde med 3,4 milj. kr. Ingen 

kundfordran togs upp eftersom Handelsbanken Finans hade erlagt betalning till det 

spärrade kontot. 

 

Felaktig intäktsredovisning – Handelsbanken Finans / IFEC 

 

Intäkten beträffande Handelsbanken Finans avseende leasingavtalet med IFEC skulle 

ej ha redovisats i delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 1997 eller i bokslutet 

och årsredovisningen 1997 av följande skäl: 

 

Envar av bristerna räcker för att redovisning inte skulle ha skett. 

 

Alla väsentliga risker och förmåner som hänförde sig till de sålda program- och ma-

skinvarorna samt tjänsterna övergick inte på köparen under 1997.  

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades ej under 1997. 

 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för IFEC eller annan att köpa eller licen-

siera VRC-utrustning. Inte heller skedde någon licensöverlåtelse eller upplåtelse av 

maskin- eller programvara eller tjänster genom VRC- eller JV-avtalen.  
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Clarus var inte part i JV-avtalet med IFEC. 

 

Handelsbanken Finans beställning till Clarus (10617001) avsåg utrustning som skulle 

leasas av IFEC. Leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IFEC (10617001) 

blev aldrig gällande eftersom någon legal opinion inte erhölls. Beställningen var där-

med inte heller gällande. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.A. Leverans skedde inte under 1997 

 

Ingen del av utrustningen levererades under 1997. 

 

2.B. Delleverans intäktsfördes felaktigt 

 

Konkursboet bestrider att programvaran skulle ha levererats under våren 1997. Även 

om programvaran skulle ha levererats så kunde intäkten från denna inte redovisas ef-

tersom delleveranser inte var avtalade. 

 

Normalt ska leverans ha skett av alla objekt som ingår i avtalet och väsentlig ovisshet 

inte råda om att kunden kommer att bekräfta leveransen. Undantag från principen att 

allt som avtalats ska ha levererats får göras om en för köparen endast obetydlig del av 

leveransen återstår. I sådant fall måste reservering ske med ett belopp motsvarande 

värdet av den del som återstår att levereras. Det ska understrykas att för det fall en för 

köparen betydande del av det som avtalats återstår att leverera får fordran inte till nå-

gon del redovisas som en intäkt. 

 

Även efter eventuell leverans av den egenutvecklade programvaran var det inte sanno-

likt att IFEC ansåg att endast en obetydlig del av den totala leveransen återstod.  Avta-
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len och fakturan omfattade ett helt center. Det var därför inte sannolikt, eller förelåg i 

vart fall väsentlig risk för, att Clarus slutligen skulle få betalt för delleveransen. 

 

3. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Fakturan samt utrustningslistorna som var bilagda leasingavtalet och beställningen 

saknade uppgift om pris per enhet/delkomponent. Intäkten för det som levererats kun-

de därför inte beräknas på ett tillförligt sätt. 

 

4. De väsentliga riskerna och förmånerna överflyttades ej på köparen 

 

Handelsbanken Finans erlade de fakturerade beloppen till ett spärrat konto i avvaktan 

på att villkoren i leasingavtalet och i beställningen skulle uppfyllas. Villkoren uppfyll-

des inte och Handelsbanken Finans tillgodogjorde sig medlen. Det var inte sannolikt 

att villkoren skulle uppfyllas och Clarus få betalt. 

 

Clarus garanterade IFEC:s skyldigheter enligt leasingavtalet med Handelsbanken Fi-

nans och Prosolvia förband sig att svara för Clarus skuld enligt garantin gentemot 

Handelsbanken Finans. 

 

Clarus och dess moderbolag Prosolvia hade därmed även efter eventuell leverans och 

betalning kvar en väsentlig ekonomisk risk i affären med IFEC. 

 

Felaktig intäktsredovisning – Handelsbanken Finans / IVS Prosolvia Far East Co., 

Ltd. 

 

Intäkten beträffande fakturan till Handelsbanken Finans avseende leasingavtalet med 

IVS Prosolvia Far East Co., Ltd och senare IVS skulle inte ha redovisats i delårsrap-

porterna för andra och tredje kvartalet 1997 eller i bokslutet och årsredovisningen 1997 

av följande skäl: 
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Envar av bristerna räcker för att intäkten inte skulle ha redovisats.  

 

Alla väsentliga risker och förmåner som hänförde sig till de sålda program- och ma-

skinvarorna samt tjänsterna övergick inte på köparen under 1997. 

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades ej under 1997 

JV-avtalet innebar inget åtagande för IVS, IVS Prosolvia Far East Co., Ltd eller annan 

att köpa eller licensiera VRC-utrustning. Inte heller skedde någon licensöverlåtelse 

eller upplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom JV-avtalet. 

 

Clarus var inte part i JV-avtalet. 

 

Handelsbanken Finans beställning till Clarus (10629002) avsåg utrustning som skulle 

leasas av IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. IVS Prosolvia Far East Co., Ltd bildades 

aldrig och något leasingavtal kom därmed aldrig till stånd. Beställningen var därmed 

inte gällande. 

 

Leasingavtalet med IVS Prosolvia Far East Co., Ltd undertecknades av Dan Lejerskär 

med stöd av en fullmakt utfärdad av Narong Taychachaiwong för IFEC:s räkning. Na-

rong Taychachaiwong var ej behörig att ensam företräda IFEC. 

 

Det leasingavtal (10628010) med IVS som i december 1997 ersatte det ej gällande 

leasingavtalet med IVS Prosolvia Far East Co., Ltd var villkorat av att leasingavtalet 

(10617001) med IFEC var giltigt. 

 

Leasingavtalet med IFEC var i sin tur villkorat av att Handelsbanken Finans erhöll en 

legal opinion som visade att leasingavtalet med IFEC var giltigt och bindande för 

IFEC. Ingen sådan opinion erhölls. Leasingavtalet med IFEC var därför inte gällande. 

Därmed var inte heller Handelsbanken Finans leasingavtal med IVS och beställningen 

till Clarus (10629002) gällande. 
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2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.A. Leverans skedde inte under 1997 

Leverans skedde inte under 1997. 

 

2.B. Delleverans intäktsfördes felaktigt 

Öhrling påstår att programvaran men inte maskinvaran levererades till NECTEC på 

våren 1997. Även om programvaran levererats så kunde intäkten från denna inte redo-

visas eftersom delleveranser inte var avtalade. 

 

I leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus stadgades att särskilda avtal 

om delleveranser krävdes. 

 

Även efter eventuell leverans av den egenutvecklade programvaran var det inte sanno-

likt att IVS ansåg att endast en obetydlig del av den totala leveransen återstod. Avtalen 

och fakturan omfattade ett helt center. Leverans- och underhållsavtalet var ett system-

leveransavtal Det var därför inte sannolikt att Clarus slutligen skulle få betalt för delle-

veransen. 

 

3. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

Fakturan samt utrustningslistorna som var bilagda leasingavtalet och beställningarna 

saknade uppgift om pris per enhet/delkomponent. Intäkten för det som levererats kun-

de därför inte beräknas på ett tillförligt sätt. 

 

4. De väsentliga riskerna och förmånerna överflyttades ej på köparen 

Handelsbanken Finans erlade de fakturerade beloppen till ett spärrat konto i avvaktan 

på att villkoren i leasingavtalet och i beställningen skulle uppfyllas. Villkoren uppfyll-

des ej under 1997 och Handelsbanken Finans tillgodogjorde sig medlen. Det var inte 

sannolikt att villkoren skulle uppfyllas och Clarus få betalt. 

 



  Sid 253 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
7.1.17 Intäkten avseende försäljningen till InKina 

 

Det fanns inget redovisningsmässigt samband mellan affärerna i Bangkok och InKina. 

InKina-affären var en helt separat transaktion utan varje samband med affären med 

IFEC-centret i Bangkok. Kriterierna för intäktsredovisning var inte uppfyllda under 

1997, vare sig i Bangkok eller Beijing. 

 

Av de skäl som anges nedan övergick inte de väsentliga riskerna och förmånerna till de 

sålda program- och maskinvarorna samt tjänsterna på InKina under 1997 och det var 

inte sannolikt att de ekonomiska fördelarna med avtalet med InKina skulle tillfalla Cla-

rus. 

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades ej under 1997 

VRC- och JV - avtalen innebar inget åtagande för InKina eller annan att köpa eller 

licensiera maskin- eller programvara eller tjänster. Inte heller skedde någon överlåtelse 

eller upplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom avtalen eller något 

annat avtal. Om avtalen skulle anses innebära köp och / eller licensiering så skulle det-

ta ske genom ett Joint Venture ägt av JV-bolaget och en lokal partner. JV–bolaget var 

inte bildat under 1997 och kom heller aldrig att bildas. Det fanns inte heller någon lo-

kal partner. Clarus som fakturerade InKina var inte avtalspart i VRC– eller JV-avtalen. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.1. Leverans skedde inte under 1997 

Konkursboet bestrider att leverans av egenutvecklad programvara har ägt rum. 

 

2.2 Delleverans intäktsfördes felaktigt  

Även om den egenutvecklade programvaran hade levererats så kunde intäkten från 

denna inte redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och det inte var sannolikt 

att InKina ansåg att endast en obetydlig del av den totala leveransen återstod. 
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Normalt ska leverans ha skett av alla objekt som ingår i avtalet och väsentlig ovisshet 

inte råda om att kunden kommer att bekräfta leveransen. Undantag från principen att 

allt som avtalats ska ha levererats får göras om en för köparen endast obetydlig del av 

leveransen återstår. I sådant fall måste reservering ske med ett belopp motsvarande 

värdet av den del som återstår att levereras. Det ska understrykas att för det fall en för 

köparen betydande del av det som avtalats återstår att leverera får fordran inte till nå-

gon del redovisas som en intäkt. 

 

VRC- och JV- avtalen omfattade ett helt center. Även i fakturan angavs att den omfat-

tade ett helt center. Fakturabeloppet motsvarade hälften av all utrustning till ett center 

och inte endast de programvaror som påstås ha levererats. 

 

3. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

Öhrlings påstår att det internt inom Clarus fanns uppgifter för varje center som visade 

hur det totala priset fördelade sig på varje delkomponent. Konkursboet bestrider inte 

att sådana uppgifter fanns, men det är inte tillräckligt för att det ska anses att intäkten 

för delleveransen kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. För det krävdes att kunden i 

allt fall hade fått uppgift om vad priset var för det som hade levererats utan att fram-

ställa invändning. 

 

Priset för den egenutvecklade programvaran hade inte överenskommits med InKina. 

Såväl fakturan som den utrustningslista som var bilagd VRC- avtalet saknade uppgift 

om pris per enhet/delkomponent. InKina hade såvitt känt inte fått någon uppgift om 

hur det totala priset fördelade sig på de olika enheterna/delkomponenterna. Intäkten för 

det som levererats kunde därför inte beräknas på ett tillförligt sätt. 

 

4. Betalning var inte sannolik 

 

InKina saknade förmåga att självt betala för utrustningen. Inte heller var finansieringen 

ordnad på annat sätt. 
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7.2 Öhrlings 

 

7.2.1 Allmänt om VRC Bangkok 

 

Öhrlings vitsordar att redovisningen har gått till på det sätt som Konkursboet påstått. 

Öhrlings menar emellertid att intäktsföring har skett motsvarande vad som har levere-

rats, att reservering har skett för kvarstående åtaganden och att eliminering har skett i 

Q3 och årsbokslut. 

 

Sridhar Sunkhad startade etableringen av VRC Bangkok. Arbetet inleddes under 1996.  

NECTEC:s uppgift var att stödja utvecklingen inom dataområdet i Thailand. I mars 

1997 ingick Clarus och NECTEC ett VRC-avtal. Som bilaga till VRC-avtalet fanns en 

Equipment-list. 

 

Clarus egenutvecklade mjukvara levererades och installerades hos NECTEC, där cent-

ret initialt skulle ligga. Lokalen togs över av IFEC, varvid programvaran togs över. 

Clarus beställde även erforderlig hårdvara till centret, men den kom att förvaras i Gö-

teborg på kundens begäran. VRC-avtalet med NECTEC avviker från senare ingångna 

VRC-avtal genom att inget VRC-bolag skulle bildas. Parter var endast Clarus och lo-

kal part. Centret var ingen juridisk person utan en samarbetsform. Lokal part köpte 

halva utrustningen till centret och Clarus sköt till den andra hälften. 

 

I samband med Dan Lejerskärs besök i Thailand i maj 1997 träffade Prosolvia avtal 

med IFEC. IFEC var ett börsbolag och Narong Taychachaiwong var dess VD. Den 23 

maj 1997 ingick Interactive Visual Simulation AB, IFEC och SEA Consultants Com-

pany Ltd ett avtal benämnt Joint Venture Agreement. Samma dag övertog IFEC NEC-

TEC:s skyldigheter enligt VRC-avtalet. Genom JV-avtalet beställde IVS Prosolvia Far 

East andra halvan av centrets egendom. Intill dess IVS Prosolvia Far East bildats ålåg 
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det parterna i JV-avtalet att svara för IVS Prosolvia Far Easts skyldigheter. Detta 

framgår inte tydligt av JV-avtalet, men väl av de ingångna leasingavtalen. Den i JV-

avtalet avtalade strukturen framgår tydligt av bilagan till det fax Dan Lejerskär skicka-

de till Narong Taychachaiwong i september 1997. 

 

Genom JV-avtalet hade således IFEC övertagit NECTEC:s skyldigheter som lokal part 

(att ta emot leverans, ordna lokaler, ordna med kontakter och anställa VD etcetera). 

IFEC hade i och för sig förmåga att betala sin del av utrustningen, men valde att lösa 

sin finansiering i detta fall genom leasing. Leasinglösningen fick som konsekvens att 

en ny part kom in i bilden som ägare av leaseutrustning och som leasegivare av denna. 

 

IVS fick sin slutliga struktur i juni 1997, och ett av de VRC-avtal som IVS övertog 

såvitt avser ägande och fortsatt drift var VRC Bangkok. IVS Prosolvia Far East var 

under bildande och dess åtaganden garanterades av IVS och IFEC. IVS Prosolvia Far 

East hade också i och för sig förmåga att betala sin del av utrustningen, men valde ock-

så att lösa sin finansiering i detta fall genom leasing. 

 

Den 23 maj 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VRC Bangkok. Köpare var 

IFEC och IVS Prosolvia Far East under bildande. Samtliga parter kunde förväntas be-

tala för sin del av utrustningen. Clarus visste vid varje tidpunkt värdet av det som leve-

rerats och värdet av det som återstod. 

 

7.2.2 Finansieringen - IVS:s leasinglösning 

 

En ny juridisk person behövdes i Bangkok - IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. Detta 

bolag fanns inte men var, som nämnts, under bildande. Bolaget skulle bildas av Na-

rong Taychachaiwong. Handelsbanken Finans visste att bolaget inte fanns när leasing-

avtalen träffades sommaren 1997. Redan i maj startade arbetet med framtagande av 

leasingavtal. Den 20 juni 1997 erhöll Dan Lejerskär fullmakt från IFEC att företräda 
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IVS Prosolvia Far East. Syftet med fullmakten var att Dan Lejerskär skulle kunna före-

träda bolaget under bildande. 

 

Det leasingavtal IVS Prosolvia Far East Co., Ltd (under bildande) och Handelsbanken 

Finans träffade den 23 juni 1997 avsåg hälften av VRC Bangkoks egendom. Detta 

framgår av den till leasingavtalet bilagda utrustningslistan. Dan Lejerskär befann sig i 

Stockholm och kallades till banken för att underteckna avtalet för IVS Prosolvia Far 

East Co Ltd:s räkning. Den 23 juni 1997 beställde Handelsbanken Finans IVS Prosol-

via Far East Co Ltd:s del av VRC Bangkoks egendom (order no 106129002). Bilagt 

beställningen finns en så kallad Equipment-list i vilken VRC Bangkoks egendom är 

uppdelad mellan IVS Prosolvia Far East Co Ltd och IFEC. 

 

Beställningens ”General terms and conditions” ska förstås på följande sätt: 

- att när detta avtal börjar gälla upphör tidigare avtal, men villkoren i tidigare av-

tal blir del av detta avtal, så att VRC-avtalet flyttas in i Handelsbanken Finans 

beställning, 

- att egendom ska vara ”brand new” utgör inte ett villkor för att avtalet ska träda 

i kraft utan utgör endast en möjlighet för leasegivaren, Handelsbanken Finans, 

att övervältra felansvar på leverantören, 

- om leverans har skett före det att orden gavs, ägde Handelsbanken Finans rätt 

att frånträda avtalet. I detta fall valde Handelsbanken Finans att inte utöva den-

na rätt. Handelsbanken Finans visste vid avtalets träffande att leverans hade 

skett. 

 

Det förhållandet att Handelsbanken Finans beställde egendom från Clarus medförde 

inte att IVS Prosolvia Far East Co Ltd:s skyldighet att köpa VRC-utrustning upphörde, 

dock att IVS Prosolvia Far East Co Ltd på detta sätt finansierade sitt köp externt. Det 

rörde sig om ett säkerhetsarrangemang. 

 

Den 23 juni 1997 utställde IVS Prosolvia Far East Co Ltd en handling rubricerad “Cer-

tificate of Delivery and Acceptance”. Detta var samma dag som Handelsbanken Finans 
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lämnade sin order. Handelsbanken Finans visste om att leverans hade skett före ordern. 

Hårdvaran fanns i Göteborg på köparens uppmaning. Risken hade gått över på köpa-

rens sida, men det rörde sig inte om leverans i redovisningsteknisk mening. (Rätt upp-

fattat? jfr. sid 77 Ö framställning Bangkok /DK) 

 

I juli 1997 betalade Handelsbanken Finans IVS Prosolvia Far East Co Ltd:s del till 

Clarus. I enlighet med brev från Handelsbanken Finans till Clarus daterat den 24 juni 

1997 betalades medlen till ett konto, som tillhörde Clarus men vars medel hade pant-

förskrivits till Handelsbanken i avvaktan på man erhållit en att legal opinion utvisande 

att leasingavtalet var bindande och att övrig formalia kring leasingavtalet var korrekt. 

 

Den 25 juni 1997 fakturerade Clarus Handelsbanken Finans. Fakturanumret var 

710147 och fakturan angav följande: ”Establish a university based virtual reality re-

search an d training center in Bangkok, adapted from the virtual reality training centers 

in Sweden by Prosolvia”. Fakturabeloppet var 1 036 311 USD, det belopp som åter-

fanns i den Equipment-List som var bilagd till Leasingavtalet. Den 12 november 1997 

fakturerade Handelsbanken Finans IVS Prosolvia Far East Co Ltd den första leasing-

avgiften. Rimligen ansåg Handelsbanken Finans vid denna tidpunkt att leasingavtalet 

med IVS Prosolvia Far East Co Ltd var gällande. 

 

Den 18 december 1997 initierade Prosolvia en diskussion om Bangkok-centret med 

Handelsbanken Finans. IVS Prosolvia Far East Co Ltds del av leasingen skulle släppas 

från det pantsatta avtalet om nytt leasingavtal träffades. Detta framgår av ett brev från 

den 18 december 1997 från Magnus Svernlöv till Stéphane Chavanne: ”På spärrkonto 

finns 100% insatt. I enlighet med vad vi kom överens om igår så ska HB släppa 75% 

av dessa medel. Förutsättningen är att leasarna övertas från det ej bildade IVS Far East 

av IVS AB. Vi uppfattar att det ligger på HB ansvar att ta fram nödvändiga papper för 

att IVS ska kunna skriva på och pengarna ska kunna släppas före den 31/12 1997.” och 

”Från spärrkontot släpps: 

- 100% av medel från ABAC VR-Center 

- 50 % av medel från IFEC VR-Center 
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- 100 % av medel från Minnesota VR-Center” 

 

Det är korrekt att Handelsbanken Finans den 19 december 1997 skrev till IVS Prosol-

via Far East Co Ltd avseende dels leasingavtalet beträffande ett annat VR-center i 

Thailand, ABAC, dels leasingavtalet beträffande IFEC. Handelsbanken Finans konsta-

terade att IVS Prosolvia Far East Co Ltd inte hade bildats och således var det Handels-

banken Finans uppfattning att leasingavtalet inte gällde. 

 

Den 29 respektive 30 december 1997 träffades ett nytt leasingavtal (avtal nr 10628010) 

mellan Handelsbanken Finans och Interactive Visual Simulation International AB 

istället för IVS Prosolvia Far East Co Ltd. Roger Cederberg undertecknade detta avtal 

eftersom han ansåg att det fanns en skyldighet att etablera ett center i Bangkok. Han-

delsbanken Finans ägde redan utrustningen och behövde inte köpa den igen. Därför 

behövdes ingen beställning till Clarus samt faktura från Clarus till Handelsbanken Fi-

nans. Handelsbanken Finans eftergav i anslutning härtill sitt krav på att spärrade medel 

skulle vara insatta på konto pantförskrivet till Handelsbanken Finans och medlen fri-

ställdes.  

 

Handelsbanken Finans forstsatte att fakturera leasingavgifter under avtalet, vilket 

framgår av en uppställning som var bifogad ett fax från Stéphane Chavanne till Mag-

nus Svernlöv och Roger Cederberg den 15 september 1998. Det fanns inga utomståen-

de belopp på leasingen, så i vart fall fram till juli 1998 var avtalet tillräckligt bindande 

för att Handelsbanken Finans skulle kunna fakturera och få betalt. 

 

 

7.2.3 Finansieringen - IFEC:s leasinglösning 

 

Dan Lejerskär var på besök i Thailand under maj 1997. Han hade då med sig leasing-

avtal för undertecknande av IFEC. IFEC och Handelsbanken Finans träffade ett Lea-
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sing Agreement den 23 maj 1997, Avtal nr 10617001. Leasingavtalet avser hälften av 

VRC Bangkoks egendom. Detta framgår av bilagd utrustningslista. 

 

Den 23 juni 1997 skrev Handelsbanken Finans till IFEC till Narong Taychachaiwong 

att de måste byta ut Equipment-list på grund av att den var felaktig. Det fanns flera 

olika Equipment-list. Bilagt brevet fanns en Equipment-list i vilken VRC Bangkoks 

egendom var uppdelad mellan Clarus och IFEC och det anges att IFEC ska betala 1 

219 189 USD för centrets egendom. 

 

De borgenshandlingar som ingåtts utgör efterborgen för Exportkreditnämnden, EKN, 

och beloppsbegränsad borgen avseende efterborgen. Clarus har tecknat efterborgen 

såvitt avser EKN-garantin och Prosolvia utställde en beloppsbegränsad borgen avseen-

de Clarus efterborgen. Dessa åtaganden påverkade inte intäktstagningen rörande affä-

ren. 

 

Den 24 juni 1997 beställde Handelsbanken Finans IFEC:s del av VRC Bangkoks 

egendom (order no 10617001). Bilagt beställningen finns en så kallad Equipment-list i 

vilken VRC Bangkoks egendom är uppdelad mellan IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. 

och IFEC och det anges att IFEC ska betala USD 1 219 189 för centrets egendom. Det 

förhållandet att Handelsbanken Finans beställde egendom från Clarus medförde inte att 

IFEC:s skyldighet att köpa VRC-utrustning upphörde. Dock att IFEC på detta sätt fi-

nansierade sitt köp externt. 

 

Den 24 juni 1997 utställde IFEC en handling rubricerad Certificate of Delivery and 

Acceptance. Denna handling undertecknades samma dag som ordern, vilket visar att 

leveransvillkoret eftergavs av Handelsbanken Finans. 

 

I juli 1997 betalade Handelsbanken Finans IFEC:s del till Clarus. I enlighet med brev 

från Handelsbanken Finans till Clarus daterat den 24 juni 1997 betalades medlen till ett 

konto som tillhörde Clarus men vars medel hade pantförskrivits till Handelsbanken 
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Finans i avvaktan på att legal opinion erhållits, utvisande att leasingavtalet var bindan-

de för IFEC och att övrig formalia kring leasingavtalet var korrekt. 

 

Det belopp Clarus den 25 juni 1997 fakturerade Handelsbanken Finans var det belopp 

som återfinns i den Equipment-list som var bilagd till Leasingavtalet.  

 

Den 18 augusti 1997 meddelade de thailändska juristerna till Handelsbanken Finans att 

legal opinion inte kunnat tas fram rörande leasingavtalet. Efter att Prosolvia den 16 

september begärt en fullmakt utställdes den 22 september 1997 en ny fullmakt vari 

bekräftades Narong Taychachaiwongs behörighet att företräda IFEC.  

 

I det tidigare nämnda brevet av den 18 december 1997 från Magnus Svernlöv till 

Stéphane Chavanne, diskuterades IFEC-centret med Handelsbanken Finans. Frågan 

om legal opinion var alltjämt aktuell: ”Återstående på spärrkontot: 

50 % av medel från IFEC VR-Center. Släpps då vi är 100% konfidenta med centret 

och har kunnat få säkerställt bevis om att Narong har firmateckningsrätt. Till dess ga-

ranterar Prosolvia betalningarna från IFEC och spärrade medel släpps i takt med att 

leasebetalningarna kommer från IFEC (eller Prosolvia Clarus).” 

 

Under den här perioden hade diskussioner initierats av Roger Cederberg, som tyckte 

att två center i Bangkok var ett för mycket. Han ville utnyttja det leasingutrymme som 

fanns hos Handelsbanken Finans till ett annat center – det som kom att bli InKina. Det 

blev därför tal om ett flytt av ett center.  

 

Av det brev den 28 januari 1998 som Handelsbanken Finans skrev till IVS med anled-

ning av förfrågan från EKN om Handelsbanken Finans leasingavtal med IFEC framgår 

att Handelsbanken Finans lät leasingen med IFEC ligga kvar för att kunna möjliggöra 

överföring av leasingavtalet på ny part. Frågan vid årsskiftet 1997/98 var närmast om 

Clarus inom rimlig tid kunde tänkas anvisa en ny leasingtagare till Handelsbanken 

Finans. Det är i detta skede Clarus affär med InKina blir av betydelse. Om det var rim-

ligt att anta att den affären skulle kunna genomföras var det godtagbart att inte reserve-
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ra för en återbetalning till Handelsbanken Finans avseende IFEC. Tanken på att flytta 

centret kom från Roger Cederberg och med detta avsåg han att leasingavtalet skulle 

överföras till ett nystartat center. Det är uppenbart att panten släpptes såvitt avser IVS 

del av leasen. Det var istället spärrmedel från IVS som säkerställde leasen. Det kan 

konstateras att Handelsbanken lät leasingavtalet gälla långt fram i 1998. 

 

7.2.4 Ny leasetagare 

 

Den 19 november 1997 ingick Prosolvia och InKina ett VRC-avtal. Avtalet innehåller 

villkor om styrelsegodkännande. Villkoret kom att vara uppfyllt per den 31 december 

1997. Som bilaga till VRC-avtalet fanns en Equipment-list, vilken alltid medtog licen-

ser till Clarus mjukvara. Samma dag ingick Prosolvia och InKina ett JV-avtal. Avtalet 

innehöll villkor om styrelsegodkännande. Villkoret kom att vara uppfyllt per den 31 

december 1997. Av JV-avtalet framgår:  

- “whereas, Prosolvia and Inkina has the intention to secure and sign one or sev-

eral virtual reality center contracts in Beijing, and Prosolvia hereby commits, 

and Inkina agrees to accept that all rights and obligations to these contracts will 

be transferred to the “JV company””. Villkoret har till syfte att förvissa sig om 

att fram till dess att ett JV-bolag bildas så ska respektive part svara för att köpa 

andra delen av centret. 

- ”whereas, the parties commit to initiate the establishment of the first center by 

november 1997, of which 49 % will be transferred to the local partner”. 

 

I mitten av december 1997 besökte InKinas verkställande direktör, Carl Caldenius, 

Prosolvia. Under slutet av 1997 tillfördes InKina medel genom en emission. Härefter 

godkände InKinas styrelse avtalen och VRC Beijing skulle således etableras. I ett brev 

daterat den 22 december 1997 bekräftade Carl Caldenius efter besöket hos Prosolvia 

bl.a. att styrelsen i InKina hade godkänt avtalen och bifogade ”Bankintyg” på 7,5 milj. 

kr. Den 23 december 1997 delleverade Prosolvia sin mjukvara till lokal part, som hade 

beställt densamma.  
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InKina ville fullfölja bildandet av center och det naturliga var att ta över existerande 

leasingarrangemang hos Handelsbanken Finans. Den 5 februari 1998 skrev Carl Cal-

denius på InKina till Michael Jacobsson och Marlene Häggström på Prosolvia: ”Sökte 

Er under veckan men förstår att Ni var i Sydamerika. Har tillställt Dan Lejerskär en 

kopia av bankintyg för vår emission i enlighet med tidigare löfte. Föreslår att vi tar upp 

följande frågor: 1) Kort press release beträffande vårt samarbete, 2) Leasing kontrakt 

(förslag emotses), 3) Bildande av bolag i Kina, 4) Namn på personer som ingår i JV-

bolaget och firmatecknare.”  

 

Handelsbanken och InKina förde diskussioner, vilket framgår av ett protokoll från sty-

relsemötet den 3 mars 1998: ”Beijing: Handelsbanken och InKina har telefonkonferens 

dagen efter styrelsemötet.” InKina var dock motvilliga till all ställa nödvändiga säker-

heter för sin leasingdel. Kontakter togs därför på ordförandenivå mellan bolagen. Den 

18 mars 1998 refererar Barbro Johnsson (Magnus Svernlövs sekreterare), i ett e-mail 

till Dan Lejerskär, Claes Hammars samtal med Tom Wachtmeister angående InKina: 

”Slutsatsen av samtalet är att Claes gjorde väldigt tydligt för Tom att Prosolvia inte 

kommer att ge några mjuka lån till InKina utan de måste skaka fram det kapital som 

behövs om Prosolvia ska vara villiga att gå vidare. Tom skulle prata med Caldenius 

och förhoppningsvis betona allvaret i situationen. Han konfirmerade för övrigt att de 

inte har några pengar som räcker till att säkra de 8 miljoner vi pratar om. Slutsats: Vi 

bör  

1/ ta kontakt med Inkina igen och göra klart att de får en tid på sig att försöka hitta de 

säkerheter som behövs 

2/fundera internt på om vi är villiga att gå vidare med Kina med en begränsad vinst 

från InKina genom att efterskänka en del av de belopp som överenskommits och spara 

det om det är så att de inte kan komma upp med garantier, vilket är ganska troligt just 

nu 

3/ kontakta Roger naturligtvis för att diskutera situationen också”. 
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Till slut var det uppenbart all InKina själva skulle få svara för sin del, med eller utan 

leasing. Den 31 mars 1998 fakturerades InKina sin del av centret. Den 6 april 1998 

meddelade Carl Caldenius bland annat att han hade varit i kontakt med Handelsbanken 

i Göteborg beträffande leasing och att bett om en offert från Handelbanken.  

 

7.2.5 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av af-

fären 

 

IFEC-delen 

 

VRC- och JV-avtalen jämte Equipment-list innebar ett åtagande för IFEC att köpa 

VRC-utrustning och att licensiera Prosolvias program. IFEC tog över NECTEC:s 

skyldigheter enligt VRC-avtalet med NECTEC, vilket bland annat framgår av JV-

avtalets tredje ”whereas-sats” samt det förhållandet att IFEC löste sitt åtagande, att 

köpa 50 procent av centret, genom leasing. 

 

Att Clarus inte formellt var part i JV-avtalet saknar betydelse. Legal opinion lämnades 

visserligen inte, men Narong Taychachaiwongs hade behörighet, i allt fall tillsammans 

med Piranart Chokwatana. Handelsbanken Finans har i verkligheten levt efter leasing-

avtalet, och tillämpat det som bindande, till september 1998 och fakturerat IFEC under 

tiden fram till dess. IFEC:s köp och åtagande gentemot Prosolvia gällde hursomhelst, 

även om leasingarrangemanget av något skäl skulle ha blivit overksamt. 

 

Leverans skedde till NECTEC av Prosolvias egenutvecklade program. Dessa program 

installerades på NECTEC:s egna datorer i NECTEC:s egna lokaler. NECTEC bad Pro-

solvia hålla inne på leveransen av hårdvara tills vidare. Samma sak gjorde senare IFEC 

och IVS. Hårdvaran stod avskiljd på pall hos Clarus i Göteborg. Reservering har skett 

för återstående kostnader. Delleverans var avtalad och det var till och med väldigt na-

turligt med hänsyn till att man så snabbt som möjligt ville komma igång med det cen-

ter som man hade avtalat om att bilda. 
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Leveransstatus vid utgången av kvartal två 1997 var att Cad Real Time Link, Clarus 

EON, Clarus Interactive VR samt Clarus Drive var installerat hos kund. Utrustningen i 

övrigt var inköpt och packad, men förvarades på kundens begäran avskilt i Göteborg. 

Den fakturerade försäljningen uppgick till 17,4 milj. kr, med en reservering om 3,1 

milj. kr, vilket gav en nettoomsättning om 14,3 milj. kr. Leveransstatus vid utgången 

av kvartal tre 1997 var oförändrad, men i redovisningen skedde en eliminering om 3,4 

milj. kr, vilket gav en nettoomsättning om 10,9 milj. kr. Även vid årsbokslutet var le-

veransstatus oförändrad i förhållande till utgången av kvartal två. I redovisningen hade 

reserveringen nu minskats till 1,3 milj. kr, vilket gav en nettoomsättning om 12,7 milj. 

kr. 

 

Prosolvia kunde beräkna intäkten. Priset var framräknat på detaljerade prisuppgifter – 

komponent för komponent. Det var också sannolikt att Handelsbanken Finans skulle 

släppa spärren. Enligt Öhrlings uppfattning var efterborgen för statliga EKN irrelevant. 

 

IVS-delen 

 

De argument som Öhrlings framfört IFEC-delen gäller även i den här delen. Handels-

banken Finans visste att IVS Prosolvia Far East Co Ltd var under bildande, och under 

tiden fram till dess IVS tog över leasingavtalet band leasingavtalet med IVS Prosolvia 

Far East Co Ltd dess bolagsmän, IVS och IFEC, jfr JV-avtalet tredje whereas-satsen. 

Leasingavtalet med IFEC gällde till september 1998. Handelsbanken Finans fakturera-

de leasingavgifterna till dess. IVS:s grundläggande köp gällde hursomhelst, även om 

leasingarrangemanget av något skäl skulle komma att bli overksamt. Varken IVS eller 

IFEC:s åtaganden har varit villkorade av att de kunde finansiera sina köp genom lea-

sing. 

 

En intäktsgill leverans har skett. IVS och Clarus har alldeles uppenbarligen åsidosatt 

Leverans- och underhållsavtalet. Clarus fick betalt för delleveransen. Clarus kunde 

beräkna intäkten. Spärren släpptes. 
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8 VRC SINGAPORE 

 

8.1 Konkursboet 

 

8.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Clarus planerade att utöver Bangkok öppna ytterligare VR-center i Sydostasien, nämli-

gen i Singapore och i Kuala Lumpur i Malaysia. Prosolvia hade kommit i kontakt med 

Rolf Bodh som var verksam med att hjälpa svenska företag med etablering och affärs-

utveckling i Singapore och Malaysia sedan mitten av 1980-talet. På våren och somma-

ren 1997 besökte Rolf Bodh Prosolvias kontor i Göteborg. Dan Lejerskär och Michael 

Jacobsson besökte också Rolf Bodh i Kuala Lumpur vid flera tillfällen. 

 

Rolf Bodh var verksam i både Singapore och Malaysia; i Singapore genom Business & 

Technology Pte Ltd. (B&T) och i Kuala Lumpur genom RMB Technologies SDN. 

BHD. (RMB). I Singapore hade Prosolvia även kontakter med två andra potentiella 

samarbetsparter förutom B&T; National Supercomputing Research Center (NSRC) 

och ST Simulation Systems Pte Ltd, (ST). 

 

Dessa diskussioner ledde till att Prosolvia i augusti 1997 träffade följande avtal:  

1. VRC– och JV– avtal med B&T 

2. VRC–avtal med ST 

3. Memorandum of Understanding med NSRC 

Av texten i avtalen med ST och NSRC framgår inte att avtalen på något sätt skulle 

vara kopplade till de övriga. 

 

Av dessa tre affärsrelationer var det bara den med B&T som kom att leda till en affärs-

händelse som redovisades som intäkt hos Clarus och Prosolvia. 
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8.1.2 VRC-avtal med B&T  

 

Den 19 augusti 1997 träffades ett VRC- och JV-avtal mellan Prosolvia och B&T. Bak-

grunden till VRC-avtalet var  

1. att Prosolvia hade expertis rörande etablering av VR-center, 

2. att B&T hade kunskap om den lokala marknaden i Singapore och Sydostasien, 

samt 

3. att parterna skulle bilda ett Joint Venture som skulle etablera och marknadsföra 

ett eller flera centers för forskning och utbildning inom Virtual Reality i Singa-

pore. 

 

Syftet med avtalet var att reglera Prosolvias och B&T:s åtaganden i samband med eta-

bleringen av ett VR-center i Singapore. VR-centret skulle ägas av ett Joint Venture 

som skulle bildas i enlighet med vad som sades i JV-avtalet. Senare skulle 49 procent 

av ägandet i centren överföras till en s.k. lokal partner. 

 

Enligt JV-avtalet skulle Joint Venturet vara ett privat s.k. ”limited” bolag, närmast 

motsvarande ett svenskt aktiebolag, med säte i Singapore. Fortsättningsvis kallas där-

för Joint Venturet för ”JV-bolaget”. JV-bolaget skulle ägas med 75 procent av Prosol-

via och med 25 procent av B&T. 

 

”Lokal partner” definierades i VRC-avtalet som en Singaporiansk juridisk person som 

skulle träffa avtal med JV-bolaget i avsikt att vara delägare i ett center. Det var alltså 

inte B&T som skulle vara lokal partner. B&T var avtalspart och definierades i ingres-

sen till avtalet.  

 

I Singapore var således tanken att centret slutligen skulle ägas med 51 procent av JV-

bolaget och med 49 procent av en lokal partner. Strukturen var identisk med den som 

hade överenskommits i avtalet med InKina för centret i Beijing. 
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Inom 60 dagar från avtalets ingående skulle en marknadsföringsplan tas fram av JV-

bolaget och den lokale partnern. Inom 45 dagar från avtalets ingående skulle JV-

bolaget överlämna en plan till den lokala partnern med angivande av de åtgärder som 

skulle vidtagas i uppstarten av centret. JV-bolaget och den lokale partnern skulle sedan 

inom 60 dagar från avtalets ingående komma överens om en affärsplan. Under den 

operativa fasen av centrets verksamhet skulle Prosolvia bl.a. svara för dokumentation 

av konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, nyckelfärdig leverans av 

program- och maskinvara till centret, dokumentation för utbildning, samt identifiering 

och installation av uppgraderingar av programvara. JV-bolaget och den lokale partnern 

skulle gemensamt svara för marknadsföring, beslut om ytterligare utrustning och re-

surser samt administration av projektavtal. 

 

Förutom att vara delägare i JV-bolaget skulle B&T bidra med kunskap om och intro-

duktioner till den lokala marknaden. Vidare skulle B&T ställa en garanti för hälften av 

kostnaderna för leasing av utrustningen till VR-centret i utrustningslistan. Den andra 

hälften av kostnaderna skulle garanteras av Prosolvia. Garantierna skulle ställas inom 

trettio dagar från avtalets ingående. 

 

Till VRC-avtalet finns fogat en utrustningslista som Appendix A. Enligt utrustningslis-

tan var totalpriset för utrustningen 2 072 622 USD. Längst ned i listan anges de belopp 

som Prosolvia och den lokale partnern skulle garantera finansieringen av enligt p 4.1 i 

avtalet (hälften av USD 2 072 622 = USD 1 036 311). Utrustningen i listan var inte 

uppdelad mellan Prosolvia och den lokale partnern. B&T nämndes inte. I listan angavs 

inte något pris för de olika enheterna eller delkomponenterna. 

 

På sedvanligt sätt stadgades att VRC-avtalet inte innebar att någon överlåtelse eller 

upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvias programvara skedde; vare sig till 

B&T eller någon annan. Avtalet innehöll inte heller något åtagande för någon att köpa 

maskinvara eller tjänster eller att licensiera programvara. Avtalet skulle granskas av 

parternas jurister och eventuella ändringar skulle ske inom 21 dagar. VRC-avtalet re-

glerades av singaporiansk rätt. 
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8.1.3 JV-avtal med B&T 

 

Samtidigt med VRC-avtalet träffade Prosolvia och B&T den 19 augusti 1997 även ett 

JV-avtalt. I inledningen till avtalet upprepas att Prosolvia hade expertis rörande pro-

gramvaru-utveckling samt av etablering och drift av utbildningscenter för Virtual Rea-

lity teknik. 

 

Vidare sägs  

1. att Prosolvia hade för avsikt att etablera ett distributionsnätverk i Singapore och 

att bilda ett JV-bolag för etablering och drift av ett eller flera VR-center, 

2. att B&T hade expertis rörande utvecklingen av relationer mellan Skandinavien 

och Asien, 

3. att B&T hade tillgång till ett omfattande nätverk av potentiella samarbetspart-

ners och kunder till Prosolvias programvara och VR- centers, 

4. att B&T besatt expertis om lokala marknadsvillkor och hade ett nätverk för dis-

tribution, samt 

5. att parterna åtog sig att i september 1997 inleda etableringen av det första cent-

ret, av vilket 49 procent skulle överlåtas till en lokal part. 

 

JV-bolaget skulle bildas snarast möjligt. Aktierna i JV-bolaget skulle ägas till 75 pro-

cent av Prosolvia och till 25 procent av B&T. Aktiekapital skulle vara 2 milj. USD. 

Prosolvia skulle således erlägga 1,5 milj. USD och B&T 500 000 USD av aktiekapita-

let. Även i JV-avtalet stadgas uttryckligen att avtalet inte innebar någon överlåtelse 

eller upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvias programvara till B&T eller 

någon annan. Vidare sägs att inga licenser till upphovsrätt, patent eller andra immateri-

ella rättigheter upplåts genom avtalet. 
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Avtalet innehåller inget åtagande för någon att köpa maskinvara eller tjänster eller att 

licensiera programvara. Ingen Equipment list var bilagd till avtalet och det skulle heller 

inte finnas med någon sådan utrustningslista enligt bilageföreteckningen. 

 

Ändringar i avtalet skulle ske skriftligen. Avtalet innehåller även en s.k. ”Entire Agre-

ement”-klausul som innebär att avtalet innehåller allt som överenskommits och att det 

inte finns några andra överenskommelser mellan parterna, vare sig skriftliga eller 

muntliga, utöver vad som uttryckligen stadgas i de skriftliga JV-, VRC- och Sekretess-

avtalen. Avtalet innehåller i övrigt standardmässiga bestämmelser om bl. a. överlåtelse 

av aktier, bolagsstämma, styrelse, företagsledning, revisorer, uppsägning samt option 

att köpa aktier. 

 

På samma sätt som VRC-avtalet skulle JV-avtalet granskas av parternas jurister och 

eventuella ändringar skulle tas upp inom 21 dagar från avtalstidpunkten. Även JV-

avtalet reglerades av singaporiansk rätt. 

 

Som framgått var det ett omfattande samarbete med en rad olika aktiviteter som skulle 

utföras av parterna i avsikt att starta upp och senare genom det särskilda JV-bolaget 

bedriva verksamheten i centret. Detta samarbete kom dock aldrig att resultera i något 

mer än en påstådd leverans av ett antal CD rom skivor. 

 

8.1.4 Memorandum of Understanding med NSRC 

 

En av de tilltänkta lokala parterna i Singapore var NSRC; ett forskningsinstitut som 

var kopplat till National University i Singapore. Den 14 augusti 1997 träffade Prosol-

via och NSRC ett s.k. Memorandum of Understanding eller avsiktsförklaring. I av-

siktsförklaringen anges att parterna avsåg att föra förhandlingar med mål att inom 90 

dagar träffa avtal om etablering av ett VR-center i Singapore. Förhandlingarna resulte-

rade dock aldrig i att parterna kom överens om att etablera något center eller att NSRC 

skulle gå in som lokal partner i det center som B&T skulle vara med i. 
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8.1.5 VRC-avtal med ST 

 

Cirka två veckor efter avtalen med B&T och NSRC, den 29 augusti 1997, träffade Pro-

solvia ett VRC- avtal med en annan eventuell lokal part, ST. ST var dotterbolag till 

Singapore Technologies Industrial Corporation Ltd, som var ett teknologibaserat kon-

glomerat vars aktier var noterade på börsen i Singapore. Syftet med VRC-avtalet var 

att reglera Prosolvias och STs åtaganden i samband med etableringen, driften och 

marknadsföringen av ett VR-center i Singapore. Avtalsvillkoren var de som normalt 

ingick i VRC-avtalen. Avtalet resulterade inte i att ST gick in som part eller intressent i 

något VR-center.  

 

8.1.6 IVS beslutar att starta center i Singapore 

 

På styrelsemöte den 15 september 1997 beslutade styrelsen i IVS att starta ett center i 

Singapore. Samtidigt överlät Prosolvia AB sina rättigheter och skyldigheter enligt 

VRC- och JV-avtalen med B&T till IVS.  

 

8.1.7 Finansiering av verksamheten i VR-centret 

 

Avsikten var att VR-centret slutligen skulle ägas med 51 procent av JV-bolaget och 

med 49 procent av en lokal partner. B&T skulle vara delägare i JV-bolaget, men skulle 

inte vara lokal partner. JV-bolaget skulle i sin tur ägas till 75 procent av IVS och till 25 

procent av B&T. Aktiekapitalet skulle vara 2 milj. USD. IVS skulle således erlägga 

1,5 milj. USD och B&T 500 000 USD i aktiekapital. 

 

Enligt utrustningslistan till VRC-avtalet var priset för den maskin- och programvara 

som skulle användas i VR-centret 2 072 622 USD. Var och en av parterna i VRC-
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avtalet (IVS och B&T) skulle ställa en garanti för hälften av kostnaderna för leasing av 

utrustningen till VR-centret i utrustningslistan och vardera parten skulle således garan-

tera leasingfinansiering om 1 036 311 USD. Enligt avtalet var således IVS totala finan-

sieringsåtagande ca 2,5 milj. USD och B&T:s 1,5 milj. USD.  

 

Eftersom center-verksamheten skulle ägas och drivas av JV-bolaget och en lokal part-

ner gemensamt med andelarna 51/49, så var dock det egentliga behovet av finansiering 

från B&T och IVS lägre. Aktiekapitalet i JV-bolaget (2 milj. USD) kunde i allt fall 

delvis användas för att finansiera eller garantera inköpen av maskin- och programvara 

till centret. 

 

Under hösten 1997 fördes diskussioner med NSRC och ST om att de skulle gå in som 

lokal partner, men dessa diskussioner blev resultatlösa. Samtidigt diskuterades finansi-

eringen direkt mellan B&T och IVS. Rolf Bodh och B&T saknade möjligheter att på 

egen hand finansiera sin andel av aktiekapitalet och leasinggarantin. 

 

Förhandlingar fördes med Handelsbanken Finans om att leasingfinansiera inköpet av 

utrustningen till centret. Prosolvia och IVS hade sedan tidigare ett leasingsamarbete 

med Handelsbanken Finans där finansbolaget hade säkerhet i koncernens konton i 

banken. För att leasingfinansiera den hälftenandel av utrustningen som B&T skulle 

garantera krävde finansbolaget att säkerheter ställdes. Dan Lejerskär och Rolf Bodh 

förde diskussioner om finansieringen och kom överens om ett förslag som sammanfat-

tades av Dan Lejerskär i ett telefax till Rolf Bodh den 1 oktober 1997. 

 

Av meddelandet framgår att det överenskommits att B&T skulle finansiera aktiekapita-

let i JV-bolaget om 500 000 USD som skulle användas som säkerhet för B&Ts del av 

utrustningen samt ställa en begränsad borgen om ca 150 000 USD motsvarande 7,5 

procent av utrustningens totala värde. B&Ts totala finansieringsåtagande skulle således 

uppgå till 650 000 USD, varav 500 000 USD i aktiekapital och 150 000 USD i borgen. 

Utrustningen skulle användas som säkerhet för de 350 000 USD som resterade upp till 
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B&Ts totala åtagande att garantera leasingen om ca 1 000 000 USD. Dan Lejerskär 

påstod att Handelsbanken var positiva till ”krediten”. 

 

Omkring en vecka senare - den 9 oktober 1997 – bekräftade Dan Lejerskär att B&Ts 

leasinggaranti var villkorad av att Prosolvia öppnade ett VR-center i Singapore inom 

nio månader. Om så inte skedde åtog sig Prosolvia att flytta utrustningen till en annan 

plats, hitta en ny lokal partner samt utge viss ersättning till Handelsbanken Finans. 

Som tydligt framgår av brevet hade B&T endast åtagit sig att garantera leasingen (”gu-

arantee the leasing”) och inte att själva köpa eller licensiera utrustningen. 

 

B&T kom aldrig slutligen överens med Handelsbanken Finans eller något annat lea-

singbolag om leasingfinansiering. JV-bolaget blev heller aldrig bildat. B&T kunde inte 

klara finansieringen av sin del av aktiekapitalet. Ingen lokal partner var beredd att gå in 

i centret. Trots detta så tog Clarus intäkter från en påstådd leverans av programvara 

med ett värde om ca 16 000 000 kr till B&T i september 1997. 

 

8.1.8 Påstådd leverans av programvara och utkast till licensavtal 

 

Det finns en fraktsedel som visar att Clarus den 22 september 1997 skickade en för-

sändelse med DHL till Rolf Bodhs bolag RMB i Kuala Lumpur, Malaysia.Enligt frakt-

sedeln innehöll försändelsen till RMB produktinformation ”Product info.”. Vikten var 

0,5 kg. Samma dag – den 22 september 1997 – skrev Marie Truija på Clarus försälj-

ningsavdelning ett brev till RMB. Enligt brevet så fanns det bilagt ”Prosolvia Clarus 

Product CD” och tre skriftliga dokument: ”License Request Form”, ”Customer Infor-

mation Form” och ”Software License Agreement”. Brevet saknar adressat, men det 

kan på goda grunder antas att det var ställt till RMB eftersom RMB var angivet som 

licenstagare i de bilagda handlingarna ”License Request Form” och ”Software License 

Agreement”. 
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För att kunna använda programmen krävdes att kunden fick en licens. Denna erhölls 

genom att kunden fyllde i uppgifterna i ”License Request Form” och ”Customer In-

formation Form” samt undertecknade ”Software License Agreement” och faxade in 

handlingarna till Clarus. Det finns ingen bevisning som visar att leverans av program-

vara skett till B&T; vare sig direkt eller till RMB i Malaysia. Rolf Bodh kunde i brott-

målet inte dra sig till minnes att någon programvara hade levererats. För att leverans 

inte skett talar även det förhållandet att vare sig B&T eller RMB undertecknade och 

skickade in ”License Request Form”, ”Customer Information Form” eller ”Software 

License Agreement” till Clarus. Inga licensnycklar eller koder till programmen hämta-

des ut av B&T eller RMB under 1997. Om programmen verkligen hade levererats så 

skulle B&T rimligen ha hämtat hem licensen. 

 

Man kan fråga sig varför Clarus skulle ha levererat programvaror värda ca 16 milj. kr 

till B&T den 22 september 1997. Som framgår av VRC-avtalet skulle centret drivas av 

JV-bolaget och en lokal partner. Den 22 september fanns det inget JV-bolag och ingen 

lokal partner. B&T skulle enligt VRC- och JV-avtalen endast vara delägare i JV-

bolaget och inte köpa några programvaror eller driva något center. Även om det nu 

skulle vara som Öhrlings påstår att B&T genom VRC-avtalet faktiskt förbundit sig att 

själva köpa halva utrustningen till centret så visste Dan Lejerskär att B&T saknade 

finansiella resurser att betala för utrustningen. Varför skulle då Clarus leverera? Ingen 

normalt aktsam säljare vill leverera varor för 16  milj. kr till en kund som man vet eller 

misstänker inte kan betala. 

 

8.1.9 Leasingavtal med och beställningar av Handelsbanken Finans avseende IVS 

del av utrustningen 

 

I VRC-avtalet mellan IVS (som kom att ersätta Prosolvia som part i avtalet) och B&T 

stod det att var och en av parterna skulle ställa en garanti för hälften av kostnaderna för 

leasing av utrustningen till VR-centret i utrustningslistan. Enligt utrustningslistan var 
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totalpriset för utrustningen 2 072 622 USD. Vardera parten skulle således garantera 

leasingfinansiering av utrustning för 1 036 311 USD. 

 

Prosolvia och IVS hade sedan tidigare ett samarbete med Handelsbanken Finans om 

leasingfinansiering av utrustning till VR-centren. Den 24 september 1997 lämnade 

Handelsbanken Finans en beställning till Clarus avseende utrustning för ett pris om 

1 036 311 USD som enligt beställningen hade leasats av IVS. Leasingavtalet har inte 

kunnat återfinnas, vare sig inom ramen för brottmålet eller i detta mål. Att det dock 

fanns ett leasingavtal stöds av att Handelsbanken Finans faktiskt lämnade en beställ-

ning och i denna hänvisade till ett leasingavtal. Det får antas att Handelsbanken Finans 

inte skulle beställa utrustning om det inte fanns ett leasingavtal. 

 

I beställningen sades det att den avser den utrustning som upptagits under rubriken 

”IVS AB” i utrustningslistan. I utrusningslistan till beställningen fanns det emellertid 

inte någon kolumn för IVS. IVS var inte ens omnämnda i utrustningslistan. Det totala 

priset 2 072 622 USD, dvs. detsamma som i VRC-avtalet, är i utrustningslistan uppde-

lat mellan Prosolvia och en icke namngiven lokal partner. Utrustningslista var identisk 

med utrustningslistan till VRC-avtalet mellan B&T och IVS. 

 

Det lämnades ytterligare en beställning från Handelsbanken Finans till Clarus avseen-

de den del av utrustningen som IVS skulle garantera finansieringen av. Beställningarna 

har samma ordernummer. Denna beställning är undertecknad av Dan Lejerskär för 

Clarus räkning fem dagar efter den första dvs. den 29 september 1997. Sannolikt var 

det så att den andra beställningen, daterad av Clarus den 29 september, ersatte den för-

sta från den 24 september. 

 

Förutom datumet för Dan Lejerskärs underskrift och de bilagda utrustningslistorna var 

beställningarna i identiska. Utrustningslistan till beställningen daterad den 29 sepem-

ber skiljer sig från beställningen den 24 september i följande avseenden; 

1. Maskinvaran ”Maximum Impact” och tjänsterna installation och integration har 

tillkommit. 
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2. Prosolvia har ersatts av IVS när det gäller fördelningen av totalpriset. 

3. ”Local Partner” har ersatts av B&T. 

4. Två kolumner har tillagts i vilka utrustningen fördelats mellan B&T och IVS. 

Någon uppgift om priset för de olika enheterna eller delkomponenterna (maskin- och 

programvaror och tjänster) finns inte i någon av beställningarna eller utrustningslistor-

na. 

 

Avtalsvillkoren i de två beställningarna var identiska. Giltigheten var beroende av att 

tidigare avtal om köp av VRC-utrustningen upphörde att gälla före leverans. Vidare 

var beställningen giltig endast om de särskilda villkoren i leasingavtalet mellan IVS 

och Handelsbanken Finans uppfylldes. Om så inte skett inom en månad efter leasing-

avtalets ingående hade Handelsbanken Finans rätt att häva beställningen. 

 

Leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IVS har som sagt inte återfunnits. 

Det kan dock antas att villkoren i leasingavtalet överensstämde i allt väsentligt med de 

övriga leasingavtal som träffades under denna tid mellan Handelsbanken Finans och 

IVS avseende VR-center. Villkoren i dessa var i stort identiska. Jämförelse kan t ex 

göras med leasingavtalen mellan Handelsbanken Finans och IVS avseende utrustning-

en till VR-centren i Bangkok (IFEC), Kuala Lumpur, Malaysia, och Ottawa. 

 

I såväl Bangkok som Kuala Lumpur samt Ottawa träffades två leasingavtal vars giltig-

het var beroende och villkorade av varandra. För att leasingavtalet avseende den ena 

hälften av utrustningen skulle vara giltigt krävdes att Handelsbanken Finans träffade 

ett bindande leasingavtal även avseende den andra hälften av utrustningen. Om Han-

delsbanken Finans hade rätt att säga upp det ena leasingavtalet så medförde detta även 

en rätt att säga upp det andra. I avtalen angavs att utrustningen som leasades genom de 

två leasingavtalen skulle utgöra en enhet – ett Virtual Reality Center. 

 

Sannolikt innehöll leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IVS avseende 

VRC Singapore samma typ av villkor som i Bangkok, Ottawa och Kuala Lumpur, dvs. 

att avtalet för sin giltighet krävde att Handelsbanken Finans träffade ett bindande lea-
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singavtal även med B&T avseende den andra hälften av utrustningen. I Bangkok, Kua-

la Lumpur och Ottawa skulle leasingavgifterna börja debiteras först efter det att ett 

leveransgodkännande lämnats avseende all utrustning. Sannolikt fanns det samma be-

stämmelse i leasingavtalet i Singapore. 

 

Beställningen i Singapore var även villkorad av att någon leverans av utrustningen till 

IVS inte skett före det att ett bindande köpeavtal träffats mellan Clarus och Handels-

banken Finans. Öhrlings hävdar att leverans av den egenutvecklade programvaran ägde 

rum den 22 september 1997, dvs. innan beställningen lämnades. Förutom att det fram-

står som affärsmässigt märkligt att leverans av programvara värd ca 16  milj. kr skulle 

ha skett innan en beställning hade lämnats av köparen Handelsbanken Finans, så skulle 

uppgiften om leveransdag, om den var riktig, inneburit att Handelsbankens Finans be-

ställning inte var gällande eftersom leverans hade skett innan ett bindande köpeavtal 

förelåg. 

 

Enligt beställningen skulle betalning ske 30 dagar efter det att Handelsbanken Finans 

erhållit ett leveransgodkännande (”Certificate of Delivery and Acceptance”) under-

tecknat av IVS efter fullgjord leverans av all utrustning. Handelsbanken Finans be-

ställning avsåg också all den utrustning i utrustningslistan (maskin- och programvara 

samt tjänster) som skulle leasas av IVS, dvs. inte enbart programvarorna Oxygen och 

EON. Handelsbanken Finans ansåg inte att delleveranser var avtalade och hade inte för 

avsikt att finansiera en leverans av endast vissa av programvarorna. Detta stöds av 

villkoren i beställningarna och av Stéphane Chavanne. 

 

8.1.10 Fakturering till Handelsbanken Finans avseende den del av utrustningen 

som skulle leasas av IVS 

 

Samma dag som den justerade beställningen lämnades den 29 september 1997 skicka-

de Clarus en faktura till Handelsbanken Finans på 1 036 311 USD, motsvarande det 

totala priset på all den utrustning som enligt listan skulle leasingfinansieras av IVS. 
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Fakturatexten löd: ”According to order 10628006. Establish a university based virtual 

reality research and training center in Singapore, adapted from the virtual reality train-

ing centers in Sweden by Prosolvia. IVS International AB 1.00”. Fakturan omfattade 

således enligt texten ett helt VR-center och beloppet motsvarade halva priset för all 

program- och maskinvara till centret. Det som påstås ha levererats var dock endast 

programvarorna Oxygen och EON. Fakturan saknade uppgift om pris per enhet eller de 

olika delkomponenterna. Enligt beställningen skulle fakturan innehålla specifikation av 

varje levererad delkomponent med uppgift om leveransdag men fakturan innehöll inte 

dessa uppgifter. 

 

I fakturan angavs betalningsterminen till 30 dagar. Enligt beställningen skulle betal-

ning ske 30 dagar efter det att Handelsbanken Finans mottagit leveransgodkännande 

från IVS avseende all utrustning. Som visats ansåg IVS VD Roger Cederberg att leve-

rans skett först vid s.k. effektiv leverans enligt Leverans- och underhållsavtalet, vilket 

normalt var efter installation och godkännande av kunden. Något leveransgodkännande 

lämnades aldrig och betalning erlades inte heller. Trots alla dessa oklarheter redovisa-

des fakturan som intäkt i Prosolvias delårsrapport för tredje kvartalet 1997 (avseende 

tiden 1 januari - 30 september 1997) och den fanns även med bland intäkterna för 1997 

i årsredovisningen. 

 

8.1.11 Fakturering till Handelsbanken Finans avseende den del av utrustningen 

som skulle leasas av B&T 

 

Samma dag den 29 september 1997 utställde Clarus ytterligare en faktura till Handels-

banken Finans på samma belopp 1 036 311 USD avseende den andra hälften av utrust-

ningen, dvs. den del som B&T enligt VRC-avtalet skulle garantera finansieringskost-

naden för. Fakturan hänvisade till samma ordernummer och fakturatexten var i allt 

väsentligt densamma förutom att hänvisning skedde till B&T istället för IVS. Betal-

ningstiden var 45 dagar. När det gäller denna faktura förefaller det inte finnas någon 
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särskild beställning från Handelsbanken Finans. Något leasingavtal har inte heller 

kommit fram. Trots detta och alla andra oklarheter i affären redovisades även denna 

faktura som intäkt i Prosolvias delårsrapport för tredje kvartalet 1997 (per den 30 sep-

tember 1997). 

 

Fakturan avseende B&T:s del av utrustningen krediterades sedan av Clarus den 29 

december 1997. Krediteringen tyder på att det var fel att fakturera eftersom fakturan 

annars skulle ha bokats som en kundförlust. 

 

8.1.12 Fakturering till B&T 

 

Efter att ha krediterat Handelsbanken Finans för B&T:s del av utrustningen fakturerade 

Clarus istället dagen efter, den 30 december 1997, samma belopp 1 036 311 USD till 

B&T. 

 

Fakturatexten innehöll som alltid: ”Establish a university based virtual reality research 

and training center in Singapore” och “VR center: 1.00.” Ordernumret (10628006) var 

den beställning som avsåg IVS hälftendel av utrustningen. Även fakturan till B&T 

saknade uppgift om pris per enhet eller delkomponent. Fakturan togs upp som intäkt i 

Clarus och Prosolvias årsredovisningar för 1997. 

 

8.1.13 Inget VR-center kom till stånd i Singapore 

 

Det kom aldrig att etableras något VR-center i Singapore. Rolf Bodh och Prosolviabo-

lagen lyckades inte hitta någon lokal partner som ville bli delägare i VR-centret. Vare 

sig NSRC eller ST var beredda att gå in som lokal partner. B&T hade inte de finansiel-

la resurser som krävdes för att gå in som delägare i JV-bolaget eller för att svara för 

hälften av leasingfinansieringen av utrustningen. Det planerade JV-bolaget bildades 

inte.  
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När det gäller fakturan till Handelsbanken Finans avseende den del som skulle leasas 

av IVS uppfylldes inte villkoren i leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och 

IVS. Inget leasingavtal träffades mellan Handelsbanken Finans och B&T. Beställning-

en kom därför inte att gälla.  

 

Inga maskin- eller programvaror levererades till Singapore. Om nu programvarorna 

EON och Oxygen skulle ha levererats som Öhrlings påstår så hade de i allt fall inte 

installerats och integrerats med övrig programvara och maskinvara. Det utfärdades 

heller aldrig något leveransgodkännande. 

 

Roger Cederberg skrev regelbundet rapporter till styrelsen i IVS avseende läget i de 

olika centren. I rapporten från den 17 november 1997 konstaterades att leasingavtal 

och beställning av utrustning skulle förberedas. Målsättningen var att centret skulle 

installeras under december. 

 

Även Magnus Svernlöv skrev en promemoria om läget i Singapore. Den 9 december 

1997 noterade Magnus Svernlöv att centret inte var leveransgodkänt, att Rolf Bodh 

hade dragit sig ur, samt att säkerheten till Handelsbanken Finans inte var klar. För att 

undvika intäktsförlust i kvartal fyra krävdes enligt Magnus Svernlöv leveransgodkän-

nande av IVS och lokal partner, samt att säkerhetsfrågan löstes och att ett lånelöfte 

erhölls. 

 

I Roger Cederbergs rapport från den 27 januari 1998 noterades att förhandlingarna 

med NRSC inte var klara. De fakturor som redovisades som intäkter under 1997 beta-

lades inte av Handelsbanken Finans eller B&T. 

 

Som svar på saldoförfrågan den 17 februari 1998 meddelade Rolf Bodh att ett eventu-

ellt avtal eller en affär förutsatte lånefinansiering i bank (”This deal is still subject to 

loan arrangements by certain banks”). I sitt svar på saldoförfrågan den 8 maj 1998 upp-

repade Rolf Bodh för B&Ts räkning att affären inte var klar i avvaktan på finansiering 
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(”This deal has not been closed. Discussions with local partners for financing are 

ongoing.”). Denna senare saldoförfrågan gjordes i och för sig efter den i målet relevan-

ta tidpunkten för redovisningen och revisionen för 1997, men den är ändå av betydelse 

eftersom Rolf Bodh i maj upprepade att affären inte var klar av samma skäl, dvs. att 

finansieringen inte var löst. 

 

Den 27 maj 1998 noterade Roger Cederberg i sin rapport till styrelsen i IVS att utrust-

ningen inte var installerad, att förhandlingarna med NRSC och ST inte gått i lås samt 

att nya förhandlingar skulle inledas. Inga betalningar erhölls för fakturorna och den 30 

juni 1998 bokförde Clarus fordringarna på Handelsbanken Finans och B&T som kund-

förluster. 

 

8.1.14 Koncernredovisningen i Prosolvia avseende Singapore 

 

Intäkter från försäljning till centret i Singapore redovisades i delårsrapporten för tredje 

kvartalet samt i bokslutet och årsredovisningen för 1997. I delårsrapporten för tredje 

kvartalet 1997 redovisade Prosolvia, efter eliminering om 3,7 milj. kr och reservering 

om 2,3 milj. kr, i koncernredovisningen som intäkt totalt 9,7 milj. kr avseende Han-

delsbanken Finans. Kundfordringar om totalt 15,7 milj. kr togs upp. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en, efter en reservering avseende ej levererade produkter och tjänster med 2,3 milj. kr 

samt eliminering med 3,4 milj. kr, som intäkt avseende Handelsbanken Finans och 

B&T totalt 10,5 milj. kr. Kundfordringarna uppgick till 15,9 milj. kr. 
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8.1.15 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans beträffande 

den del av utrustningen som skulle leasas av IVS  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans avseende den 

del av utrustningen som skulle leasas av IVS skulle inte ha redovisats i delårsrapporten 

för tredje kvartalet 1997 eller i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de 

skäl som anges nedan, de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON 

och Oxygen eller all utrustning till VR-centret inte övergick på Handelsbanken Finans 

eller IVS under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med 

transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlit-

ligt sätt. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 
 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för Handelsbanken Finans eller IVS att 

köpa eller licensiera maskin- eller programvara eller tjänster. Inte heller skedde någon 

överlåtelse eller licensupplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom 

VRC- eller JV-avtalet eller något annat avtal. 

 

Clarus, som tog intäkten från programvarorna EON och Oxygen, var inte part i VRC- 

och JV-avtalen. 

 

Handelsbanken Finans beställning var villkorad av att leverans inte skett dessförinnan. 

Enligt Öhrlings skedde leverans av programvaran innan beställningen gjordes. Beställ-

ningen var i så fall inte gällande. 

 

Handelsbanken Finans beställning till Clarus avsåg utrustning (program- och maskin-

varor samt tjänster) som skulle leasas av IVS. Beställningen var villkorad av att de 

särskilda villkoren i leasingavtalet med IVS uppfylldes. Ett av dessa villkor var att ett 



  Sid 283 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
leasingavtal träffades med B&T avseende den andra hälften av utrustningen. Detta 

villkor uppfylldes inte och beställningen blev därmed inte gällande. 

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997.   

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde ingen intäkt redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och det inte 

var sannolikt att Handelsbanken Finans eller IVS ansåg att efter det att EON och Oxy-

gen hade levererats återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. 

 

VRC- och JV-avtalen avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och 

programvaror skulle integreras och installeras. Handelsbanken Finans beställning om-

fattade all den utrustning som skulle leasas av IVS (maskin- och programvaror samt 

tjänster). Fakturan omfattade all den utrustning som skulle leasas av IVS (maskin- och 

programvaror samt tjänster). Vidare var Handelsbanken Finans betalningsskyldighet 

villkorad av att IVS undertecknade ett leveransgodkännande efter fullgjord leverans av 

all utrustning till VR-centret. IVS undertecknade inte någotleveransgodkännande. IVS 

VD Roger Cederberg ansåg också att leveransen av ett VR-center inte var fullgjord 

förrän all utrustning hade levererats och installerats. Slutligen ansåg Handelsbanken 

Finans inte att delleveranser var avtalade. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och 

Oxygen. Fakturan samt utrustningslistan till Handelsbanken Finans beställning sakna-
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de uppgift om priset för EON och Oxygen. Intäkten för programvarorna EON och Ox-

ygen kunde därför inte beräknas på ett tillförligt sätt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans beträffande 

den del av utrustningen som skulle leasas av B&T skulle inte ha redovisats i delårs-

rapporten för tredje kvartalet  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans beträffande den 

del av utrustningen som skulle leasas av B&T skulle inte ha redovisats i delårsrappor-

ten för tredje kvartalet 1997, av de skäl som anges nedan, de väsentliga riskerna och 

förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på Handelsbanken 

Finans eller B&T under 1997 och det inte var  sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 

 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för Handelsbanken Finans eller B&T att 

köpa eller licensiera maskin- eller programvaror eller tjänster. Inte heller skedde någon 

överlåtelse eller licensupplåtelse av maskin- eller programvaror eller tjänster genom 

VRC- eller JV-avtalet eller något annat avtal. 

 

Clarus, som tog intäkten från programvarorna EON och Oxygen, var inte part i VRC- 

och JV-avtalen. 

 

Handelsbanken Finans lämnade ingen beställning till Clarus avseende den del av ut-

rustningen som skulle leasas av B&T. 

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997.   
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3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror 

var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

kunde ingen intäkt redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och det inte var 

sannolikt att Handelsbanken Finans eller B&T ansåg att efter det att EON och Oxygen 

hade levererats återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. 

 

VRC- och JV-avtalen avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och 

programvaror skulle integreras och installeras. Fakturabeloppet motsvarade hälften av 

det totala priset för VRC-utrustningen. Handelsbanken Finans ansåg inte att delleve-

ranser var avtalade. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och 

Oxygen. Samtliga utrustningslistor och fakturan saknade uppgift om priset för EON 

och Oxygen. Intäkten för programvarorna EON och Oxygen kunde därför inte beräk-

nas på ett tillförligt sätt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till B&T 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till B&T skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på B&T 

under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 
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VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för B&T att köpa eller licensiera VRC-

utrustning. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupplåtelse av maskin- eller 

programvaror eller tjänster till B&T genom VRC- eller JV-avtalet eller något annat 

avtal. 

 

Clarus, som tog intäkten från programvarorna EON och Oxygen, var inte part i VRC- 

och JV-avtalen. 

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror 

var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde intäkten från detta inte redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och 

det inte var sannolikt att B&T ansåg att efter leverans av EON och Oxygen återstod 

endast en obetydlig del av den totala leveransen. 

 

VRC- och JV-avtalen avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och 

programvaror skulle integreras och installeras. Fakturabeloppet motsvarade emellertid 

hälften av det totala priset för VRC-utrustningen och omfattade således all den utrust-

ning som B&T skulle garantera leasingfinasiering av och inte endast programvaran 

EON och Oxygen. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Inget särskilt pris hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och 

Oxygen. Utrustningslistorna och fakturan saknade uppgift om priset för EON och Ox-
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ygen. Intäkten för programvarorna EON och Oxygen kunde därför inte beräknas på ett 

tillförligt sätt. 

 

5. Betalning var inte sannolik. 

 

B&T saknade förmåga och vilja att betala. Betalning var beroende av finansiering som 

inte var sannolik. 

 

8.2 Öhrlings 

 

8.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Fram till och med andra kvartalet 1997 hade utländska VR-center startats i Liege, 

Bangkok (två stycken), Dubai och Halden. Under tredje kvartalet påbörjandes etable-

ringen av center i Ottawa, Minneapolis, Blacksburg, Philadelphia och Singapore. Kon-

kursboet ifrågasätter endast redovisningen av tre av dessa tio center. 

 

VRC Singapore framförhandlades av Srindar Sunkhad och Michael Jacobsson med 

start före sommaren 1997. Motpart var Rolf Bodh, som tidigare var teknisk attaché i 

Tokyo. Rolf Bodh fick kontakt med Prosolvia genom Göteborgs näringslivssekretariat. 

Prosolvias planer i Singapore var att starta ett eller flera VR-center samt att föra in 

ägandet av dessa VR-centers till ett JV-bolag ägt till 75 procent av Prosolvia och 25 

procent av ett bolag ägt av Rolf Bodh, B&T. 

 

Den 19 augusti 1997 ingick Prosolvia och B&T ett VRC-avtal. Bilagt detta avtal fanns 

en Equipment-list, som medtog licenser till Prosolvias egenutvecklade mjukvara. Av-

talets giltighet var inte beroende av några villkor, till exempel finansieringsvillkor. 

Genom avtalet köpte Prosolvia och B&T utrustningen till centret i enlighet med vad 

som framgår av utrustningslistan. Genom parternas överenskommelse om Equipment-
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list hade centret tillförsäkrats licensrättigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en 

skyldighet att tillse att lokal part/centret snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till 

erforderliga licensnycklar när dessa begärdes. I verkligheten kom därmed kombinatio-

nen av Equipment-list och VRC- och/eller JV-avtal att utgöra upplåtelse av licens till 

Clarus mjukvara. 

 

Samma dag, den 19 augusti 1997, ingick Prosolvia och B&T ett Joint Venture Agree-

ment. Inte heller detta avtal var beroende av villkor, till exempel finansieringsvillkor. 

 

Det är riktigt att IVS den 15 september 1997 beslutade att ”ta in” centret så att det blev 

ett IVS-center. 

 

Slutmålet var att etablera flera VR-center i Singapore med JV-bolaget IVS Singapore 

som delägare, vilket framgår av JV-avtalet. Målet skulle uppnås genom att det skulle 

etableras ett center så snart som möjligt, vilket också framgår av JV-avtalet. Egendo-

men till det första centret skulle köpas av Prosolvia och B&T, något som framgår av 

VRC-avtalet.  IVS tog sedan över Prosolvias andel i centret. Som framgår av VRC-

avtalet skulle centrets egendom ägas av JV-bolaget när detta hade bildats. Av JV-

avtalet följer att parterna “agrees to accept that all rights and obligations to these con-

tracts will be transferred to the ’JV company’”.  

 

Eftersom avsikten var att JV-bolaget skulle starta och äga flera center behövde detta 

bolag kapitaliseras. Aktiekapitalet om 2 milj. USD skulle inte komma att räcka till det 

antal center som parterna avsåg att etablera. Därför överenskoms att 49 procent av det 

första centret, dvs. det mellan IVS och B&T, skulle överföras till ytterligare en lokal 

part. Formerna för denna överlåtelse hade inte bestämts, men avsikten var att på detta 

sätt tillföra JV-bolaget mer kapital för att starta center. Detta framgår av både VRC- 

och JV-avtalet. 

 

Efter IVS beslut den 15 september 1997 om att ”ta in” centret levererade Clarus den 22 

september 1997 exemplar av Clarus egenutvecklade mjukvara till B&T, som hade be-
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ställt densamma. B&T invände inte häremot. Något förbud mot delleverans fanns ald-

rig. Tvärtom var delleverans naturligt med hänsyn till syftet med ett center och dessut-

om nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installation. Att det på 

DHL-kvittot anges ”Product info” som beskrivning på det som levererats innebär i 

själva verket att det var Prosolvias egenutvecklade mjukvara som levererades. Prosol-

via var vid tidpunkten av den uppfattningen att leverans hade skett under kvartal tre. 

Den 22 september 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VR-centret i Singapore. 

Köpare var B&T och IVS. Båda parter kunde förväntas betala för sin del av utrust-

ningen. Köpet var inte villkorat av köparens finansiering. Clarus visste vid varje tid-

punkt värdet av det som levererats och vad som återstod. 

 

Den 24 september 1997 beställde Handelsbanken Finans IVS del, dvs. 50 procent, av 

VRC Singapores egendom. Bilagt beställningen fanns en s.k. Equipment-list i vilken 

VRC Singapores egendom var uppdelad mellan IVS och B&T och det angavs att re-

spektive part skulle betala för centrets egendom. Det förhållandet att Handelsbanken 

Finans beställde egendom från Clarus medförde inte att IVS skyldighet att köpa VRC-

utrustning upphörde. Det var endast ett sätt för IVS att finansiera sitt köp. 

 

I delårsbokslutet per den 30 september 1997 fanns alltså en faktura på Handelsbanken 

Finans avseende IVS del. På motsvarande sätt fanns i delårsbokslutet per den 30 sep-

tember 1997 en faktura på Handelsbanken Finans avseende B&T. 

 

Leasingavtalet mellan IVS och Handelsbanken Finans har inte kunnat återfinnas. Inga 

leasinghandlingar mellan Handelsbanken Finans och B&T har kunnat återfinnas. Men 

Öhrlings påstår att B&T ingick leasingavtal.  

 

Handelsbanken Finans krävde säkerhet av B&T. Diskussioner uppkom mellan Rolf 

Bodh och banken hur leasingavtalet såvitt avser B&T skulle säkerställas. Diskussio-

nerna resulterade i att B&T fick använda sina aktier i JV-bolaget om 500 000 USD 

som säkerhet. Därutöver skulle Rolf Bodh ställa ut en personlig borgen. Prosolvia, 

genom Dan Lejerskär, bekräftade denna överenskommelse via telefax till Rolf Bodh 
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den 1 oktober 1997: ”Bäste Rolf! Hänvisande till dagens samtal återkommer jag här-

med skriftligen. Jag vill konfirmera vår överenskommelse som innebär ett begränsat 

säkerställande från din sida bestående av:  

1. 500 000 USD i form av aktiekapital i Joint Venturet som ska användas som säkerhet 

för din del av utrustningen.  

2. Ett begränsat borgensåtagande som uppgår till maximalt 7,5 % av utrustningens 

totala värde dvs ca 150 000 USD.  

3. Utrustningen kommer att användas som återstående säkerställande för de 350 000 

USD.  

Kompletterande dokument för att genomföra ovanstående konstruktion tas fram av 

Handelsbanken i Göteborg. Handelsbanken i Singapore har bekräftat att man är positiv 

till krediten och att vi kommer att få ett formellt beslut utifrån dessa förutsättningar 

senast onsdag nästa vecka.” 

 

Trots Prosolvias överenskommelse med Rolf Bodh om finansieringen hos Handels-

banken Finans drog sig Rolf Bodh ur denna finansieringsöverenskommelse. Han ville 

lösa finansieringen på annat sätt. Prosolvia fakturerade då B&T, eftersom bolaget var 

köpare av utrustningen och affären inte var villkorad av finansiering. Rolf Bodh ville 

emellertid fullfölja affären. Clarus fakturerade därför den 30 december 1997 B&T och 

den tidigare fakturan krediterades. Fakturabeloppet var 1 036 311 USD, dvs. det be-

lopp som återfinns i den Equipment List som var bilagd till VRC-avtalet. 

 

Den 27 januari 1998 beskrev Roger Cederberg centrets status på följande sätt: ”Part-

ner: B & T är partner i ett joint venture (75/25). Detta joint venture startar ett VR cen-

ter. 49% av ägandet i VRC överföre till en ny partner, NSRC (National Science and 

Research Center). Utrustning: 2.072.622. Financiellt åtagande: Prosolvia AB står för 

75% av aktiekapital i joint venture och garanterar 50% av leasing på 2 MUSD. Ansva-

rig: Rolf Bodh (ersätts i samband med att centret startas). Exit: Centret Kommer att 

vara aktiebolag. Kommentarer: Joint Venture avtalen (tecknade 97-08-19) ska ses som 

ett ramverk för att det ska vara möjligt att agera snabbt i Singapore samt att minska 

den ekonomiska exponeringen. I samband med start av VR center överförs avtalen till 



  Sid 291 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
IVS. Projektförslag: Geografiska modeller för försvaret, träningssystem för maskiner, 

3D Internet. Kommentarer: 

Avsluta förhandlingarna med NRSC.” 

 

 

Öhrlings skickade den 17 februari 1998 en saldoförfrågan till B&T. På försättsbladet 

angavs ”Request for confirmation of balance for Prosolvia Clarus AB”. Omfrågat be-

lopp var 1 036 311 USD. Rolf Bodhs anmärkning på saldoförfrågan – ”This deal is 

still subject to loan arrangements by certain banks” – var felaktig och irrelevant. Avta-

let var inte villkorat av ingående av låneavtal. Av svaret på saldoförfrågan framgår att 

Rolf Bodh inte reklamerade mot fakturan för B&T:s räkning, att han inte angav varken 

att B&T inte skulle ha erhållit leverans, att B&T inte skulle acceptera delleverans eller 

att B&T inte skulle vara betalningsansvarigt. 

 

8.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets påståenden avseende redovisningen av 

affären 

 

Intäkten och kundfordran beträffande fakturan till Handelsbanken Finans avseende 

den del av utrustningen som skulle leasas av IVS 

 

När det gäller frågan om Konkursboets påstående om att bindande avtal om köp eller 

licens inte träffades under 1997 menar Öhrlings att det som bilaga till VRC-avtalet 

fanns en Equipment-list som medtog licenser till Clarus mjukvara. Beslut hade fattats 

att VRC Singapore skulle vara ett IVS-center. Det fanns därför bindande avtal. 

 

Beträffande Konkursboets påstående om att Clarus, som tog intäkten från programva-

rorna EON och Oxygen, inte var part i VRC- och JV-avtalen, så menar Öhrlings att det 

var uppenbart för alla vid den här tidpunkten att Clarus var leverantör. 
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I fråga om Konkursboets påstående, att Handelsbanken Finans beställning var villko-

rad av att leverans inte skett dessförinnan och att det i det fall leverans av programva-

ran skedde innan beställningen gjordes var beställningen i så fall inte gällande, menar 

Öhrlings att köp redan hade skett genom Equipment-list m.m. Leasingavtalet berörde 

frågan om finansiering. Leverans skedde enligt Prosolvia den 22 september 1997. För-

tida leverans gav Handelsbanken Finans rätt till uppsägning av avtalet, men någon så-

dan uppsägning har såvitt känt inte skett. 

 

Konkursboets påstående om koppling mellan leasingavtalen bestrids. Det förekom 

”enbenta” leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och IVS. 

 

Som framgått ovan menar Öhrlings att leverans enligt Prosolvia skedde den 22 sep-

tember 1997. 

 

När det gäller Konkursboets påstående om att förutsättningar för att redovisa en intäkt 

för delleverans inte var uppfyllda menar Öhrlings att leverans skedde den 22 septem-

ber 1997 och att det är irrelevant om Handelsbanken Finans eller IVS ansåg att efter 

det att EON och Oxygen hade levererats återstod endast en obetydlig del av den totala 

leveransen. Vad som kan vara relevant är med vilken säkerhet avtalets totala utfall 

kunde bedömas och/eller om arbetet enligt kontraktet hade fortskridit tillräckligt. Pro-

solvia kunde bedöma utfallen med hög grad av säkerhet och Prosolvia ansåg att kon-

traktet hade fortskridit tillräckligt. 83 procent av värdet hade levererats och resterande 

del av leveransen var förutsägbar vad avser kostnad och faktiskt resultat. Även om 

VRC- och JV-avtalen avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och 

programvaror skulle integreras och installeras får delleverans vinstavräknas successivt. 

Avtal om delleverans fanns. Delleveranser måste i och för sig inte vara avtalade för att 

vinsträkning vid delleverans (eller successivt) får ske. Under alla förhållanden har det 

aldrig funnits något förbud mot delleverans. Kunden måste heller inte ha fått uppgift 

om priset för det som hade levererats för att Clarus skulle kunna beräkna intäkten. 
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Öhrlings menar också att ett leveransgodkännande saknar självständig betydelse. Av-

görande är endast om slutresultatet kan bedömas med hög grad av säkerhet. 

 

Intäkten och kundfordran beträffande fakturan till Handelsbanken Finans avseende 

den del av utrustningen som skulle leasas av B&T och redovisningen av dessa poster i 

delårsrapporten för tredje kvartalet 

 

Som framgått ovan menar Öhrlings att det till VRC-avtalet fanns en Equipment-list 

som alltid medtog licenser till Clarus mjukvara. Det var vidare uppenbart för alla vid 

den här tidpunkten att Clarus var leverantör. Öhrlings inställning är också att Handels-

banken Finans lämnade en beställning till Clarus avseende den avseende den del av 

utrustningen som skulle leasas av B&T. Leasingavtal fanns. Öhrlings menar, som an-

förts ovan, att leverans skedde den 22 september 1997. När det gäller Konkursboets 

påstående om att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa 

programvaror inte var uppfyllda, så hänvisar Öhrlings till vad som sagts ovan. Öhr-

lings menar slutligen att kunden inte måste ha fått uppgift om priset för det som hade 

levererats för att Clarus skulle kunna beräkna intäkten. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till B&T 

 

När det gäller Konkursboets påstående om att bindande avtal om köp eller licens inte 

träffades under 1997 har Öhrlings motsvarande invändning som anförts ovan. Det gäll-

er även påståndet avseende frågan om Clarus vart part i VRC- och JV-avtalen och om 

leverans har skett. Öhrlings har även motsvarande inställning som anförts ovan i fråga 

om intäkt från delleverans fick intäktsföras. Det gäller också påståendet om att intäkten 

inte kunde beräknas på tillförlitligt sätt. Att fakturabeloppet motsvarade hälften av det 

totala priset för VRC-utrustningen och inte endast programvarorna EON och Oxygen 

var naturligt mot bakgrund av att B&T skulle köpa just ett halvt center. Fakturan sak-

nar i och för sig betydelse för frågan om intäktsföring av det som hade levererats. Öhr-

lings bestrider påståendet om att betalning inte var sannolik. B&T hade såväl betal-

ningsvilja som betalningsförmåga.   
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9 VRC KUALA LUMPUR 

 

9.1 Konkursboet 

 

9.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Clarus planerade att utöver Bangkok öppna ytterligare VR-center i Sydostasien, nämli-

gen i Singapore och i Kuala Lumpur i Malaysia. Prosolvia hade kommit i kontakt med 

Rolf Bodh som sedan mitten av 1980-talet var verksam med att hjälpa svenska företag 

med etablering och affärsutveckling i Singapore och Malaysia. Rolf Bodh hjälpte till 

att hitta den tilltänkta samarbetspartnern i Kuala Lumpur, Rosara Sdn Bhd (Rosara). 

Ägaren till Rosara hette Razif Abdullah. 

 

Diskussionerna ledde till att följande avtal träffades med Rosara: 

a) ”Memorandum of Understanding” 

b) VRC-avtal 

c) JV-avtal 

d) Tillägg till JV-avtal 

e) Återförsäljaravtal avseende Prosolvias programvaror 

 

Avtalspart från Prosolviakoncernens sida i dessa avtal var moderbolaget förutom i 

”Memorandum of Understanding” som träffades av Clarus. Senare överläts JV- och 

VRC-avtalen till IVS. 

 

Som vanligt undertecknades avtalen av Dan Lejerskär ensam. Som vi visade under 

förvaltningen har inte dessa avtal eller avtalen i något annat center granskats eller be-

handlats i styrelsen i Prosolvia. 
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9.1.2 Memorandum of Understanding med Rosara 

 

Den 1 juli 1997 träffade Clarus och Rosara ett s.k. Memorandum of Understanding 

eller avsiktsförklaring. 

 

I avsiktsförklaringen anges att parterna avsåg att föra förhandlingar med mål att inom 

90 dagar träffa avtal om etablering av ett eller flera VR-center i Malaysia. I bilaga A 

till avsiktsförklaringen angavs de huvudsakliga punkterna som skulle ingå i det kom-

mande slutliga avtalet. Bland dessa fanns bl.a. att Clarus skulle svara för ”turn-key 

delivery of software and hardware for the center”. 

 

Förhandlingarna resulterade i att Prosolvia och Rosara den 7 september 1997 träffade 

VRC- och JV-avtal samt ett särskilt separat avtal om vad som skulle hända i det fall 

nödvändiga tillstånd till verksamheten inte erhölls i Malaysia. 

 

9.1.3 VRC-avtal med Rosara 

 

VRC-avtalet var standardmässigt utformat med i huvudsak samma innehåll och struk-

tur som de VRC-avtal vi redan gått igenom under den allmänna delen kring VRC-

avtalen och under Bangkok och Singapore. 

 

Bakgrunden till VRC-avtalet var: 

- att Prosolvia hade expertis rörande etablering och drift av VR-center, 

- att Rosara hade kunskap om den lokala marknaden i Malaysia, samt 

- att parterna skulle bilda ett Joint Venture som skulle etablera och marknadsföra 

ett eller flera centers för forskning och utbildning inom Virtual Reality i Mala-

ysia. 

 

Syftet med avtalet var att reglera Prosolvias och Rosaras åtaganden i samband med 

etableringen av ett VR-center i Malaysia. VR-centret skulle initialt ägas av parterna 
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gemensamt i ett s.k. Joint Venture. Parterna skulle snarast bilda ett särskilt JV-bolag i 

Malaysia till vilket verksamheten med alla tillgångar och skulder skulle överlåtas. JV-

bolaget skulle ägas med 51 procent av Prosolvia och med 49 procent av Rosara. 

 

”Lokal partner” definierades i VRC-avtalet som en malaysisk enhet som skulle träffa 

avtal med JV-bolaget i avsikt att vara delägare i ett center. Det var alltså inte Rosara 

som skulle vara lokal partner. Rosara var avtalspart och definierades i ingressen till 

avtalet. Det angavs inte i avtalet hur stor andel som den lokala partnern skulle äga i 

centret. 

 

Inom 60 dagar från avtalets ingående skulle en marknadsföringsplan tas fram av Pro-

solvia och Rosara. Under tiden fram till bildandet av JV-bolaget skulle VR-centret 

skötas gemensamt av parterna och efter bildandet skulle VR-centret skötas av JV-

bolaget. 

 

Inom 30 dagar från avtalets ingående skulle Prosolvia överlämna en plan till Rosara 

med angivande av de åtgärder som skulle vidtas i uppstartningsskedet. Prosolvia och 

Rosara skulle sedan inom 60 dagar från avtalets ingående komma överens om en af-

färsplan. Parterna kom aldrig överens om någon affärsplan eller implementationsplan 

under 1997. Diskussioner om affärsplanen fördes så sent som i mars 1998. 

 

Under den operativa fasen av centrets verksamhet skulle Prosolvia bl. a. svara för do-

kumentation avseende konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, 

nyckelfärdig leverans (”turn-key delivery”) av program- och maskinvara till centret, 

identifiering och installation av uppgraderingar av programvara, samt dokumentation 

för utbildning. Prosolvia och Rosara skulle gemensamt svara för marknadsföring, be-

slut om ytterligare utrustning och resurser samt administration av projektavtal. Förut-

om att vara delägare i JV-bolaget var Rosaras roll i samarbetet att bidra med kunskap 

om och introduktioner till den lokala marknaden. 
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När det gäller hur centret skulle finansiera anskaffningen av utrustningen från Prosol-

via var överenskommelsen i Kuala Lumpur något annorlunda än i t.ex. Singapore. I 

Kuala Lumpur skulle parterna tillhandahålla det kapital som erfordrades för att centret 

skulle köpa utrustningen. Prosolvia skulle svara för 51 procent och Rosara för 49 pro-

cent. Kapitalet skulle tillhandahållas inom trettio dagar från avtalets ingående. 

 

I VRC-avtalet hänvisas till en utrustningslista som Appendix A. Någon utrustningslista 

har dock inte återfunnits. Sannolikt innehöll utrustningslistan samma utrustning som 

den som var bilagd till Handelsbanken Finans beställning, men utan att utrustningen 

hade delats upp mellan parterna. Förhållandena var likartade i Bangkok och Singapore. 

I de första utrustningslistorna var utrustningen inte uppdelad mellan parterna. 

 

På samma sätt som i alla andra VRC–avtal stadgades att det inte innebar någon överlå-

telse eller upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvias programvara; vare sig 

till Rosara eller någon annan. VRC-avtalet reglerades av Malaysisk rätt. 

 

9.1.4 JV-avtal med Rosara 

 

Samtidigt med VRC-avtalet träffade Prosolvia och Rosara den 7 september 1997 även 

ett JV-avtal. I inledningen av avtalet upprepas att Prosolvia var experter på programva-

ruutveckling samt etablering och drift av utbildningscenter för Virtual Reality-teknik. 

 

Vidare sägs: 

a) att Prosolvia hade för avsikt att etablera ett distributionsnätverk i Malaysia och 

att bilda ett JV-bolag för etablering och drift av ett eller flera VR-center, 

b) att Prosolvia och Rosara har ingått avtal om att etablera VR-center i Malaysia 

och att alla till VR-centret hörande tillgångar och skyldigheter ska överlåtas till 

JV-bolaget, 

c) att Prosolvia hade etablerat kontakter och identifierat ett antal potentiella kun-

der och samarbetspartners för VR-centers, samt 
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d) att Rosara hade tillgång till ett omfattande nätverk av potentiella samarbets-

partners och kunder till Prosolvias programvara och VR-centers. 

 

Parterna åtog sig att snarast möjligt bilda JV-bolaget. Aktierna i JV-bolaget skulle ägas 

till 51 procent av Prosolvia och till 49 procent av Rosara. Aktiekapitalet skulle vara 1 

milj. USD. 

 

Även i JV-avtalet stadgas uttryckligen att avtalet inte innebär någon överlåtelse eller 

upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvias programvara till Rosara eller nå-

gon annan. Vidare sägs att inga licenser till upphovsrätt, patent eller andra immateriel-

la rättigheter upplåts genom avtalet. Avtalet innehåller inget åtagande för någon att 

köpa maskinvara eller tjänster eller att licensiera programvara. Ingen utrustningslista 

var bilagd till avtalet. 

 

Ändringar i avtalet skulle ske skriftligen. Avtalet innehåller en s.k. ”Entire Agree-

ment”-klausul som innebär att avtalet innehåller allt som överenskommits mellan par-

terna och att det inte fanns några andra överenskommelser mellan parterna, vare sig 

skriftliga eller muntliga, utöver vad som uttryckligen stadgades i de skriftliga JV- och 

VRC-avtalen. Avtalet innehåller i övrigt bestämmelser om bl.a. överlåtelse av aktier, 

bolagsstämma, styrelse, företagsledning, revisorer, uppsägning samt option att köpa 

aktier. Även JV-avtalet reglerades av Malaysisk rätt. 

 

9.1.5 Tillägg till JV-avtalet 

 

Samtidigt med VRC- och JV-avtalen upprättades ett dokument mellan Prosolvia och 

Rosara där det stadgades att om nödvändiga tillstånd till verksamheten inte erhölls i 

Malaysia, skulle parterna istället bedriva ett projektsamarbete enligt villkoren i JV-

avtalet. 
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9.1.6 Överlåtelse av VRC- och JV- avtalen 

 

Enligt ett odaterat avtal, som troligen träffades i december 1997, överlät Prosolvia sina 

rättigheter och skyldigheter enligt VRC- och JV-avtalen med Rosara till IVS som alltså 

blev avtalspart. 

 

9.1.7 Finansiering av utrustningen och verksamheten i VR-centret 

 

Som framgått ovan var avsikten att verksamheten i Kuala Lumpur skulle bedrivas i ett 

särskilt bildat s.k. JV-bolag där aktierna skulle ägas till 51 procent av Prosolvia och 49 

procent av Rosara. Aktiekapitalet i JV-bolaget skulle vara 1 milj. USD. IVS skulle 

således erlägga 510 000 USD och Rosara 490 000 USD i aktiekapital. 

 

I VRC–avtalet stod det att parterna skulle tillhandahålla (”provide”) 51 respektive 49 

procent av det kapital om ca 2 milj. USD som erfordrades för förvärvet av utrustningen 

till VR-centret.  

 

Eftersom en investering i utrustning krävde godkännande av Malaysias centralbank 

diskuterade parterna att leasa utrustningen och att IVS respektive Rosara skulle garan-

tera en leasingfinansiering på ca 1 milj. USD vardera. Rosaras företrädare Razif Ab-

dullah var dock inte överens med Dan Lejerskär om hur finansieringen skulle ske. 

 

Den 24 september 1997 undertecknade Roger Cederberg och Dan Lejerskär för IVS 

räkning ett leasingavtal med Handelsbanken Finans. Av kopian framgår inte att Han-

delsbanken Finans undertecknat avtalet, men Konkursboet utgår ifrån att så skedde 

eftersom Handelsbanken Finans faktiskt lämnat en beställning till Clarus avseende den 

leasade utrustningen med samma nummer som leasingavtalet. Genom avtalet leasade 

Handelsbanken Finans utrustning till IVS enligt en specifikation i en bilaga som san-

nolikt var identisk med den utrustningslista som fanns bilagd till beställningen. I den 

utrustningslistan fanns inget pris per enhet/delkomponent. I leasingavtalet angavs vär-
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det på den utrustning som skulle leasas av IVS till 1 057 037 USD, vilket stämmer 

med 51 procent av totalpriset i utrustningslistan. 

 

Leasingavtalet innehöll ett antal olika villkor som samtliga skulle uppfyllas för att av-

talet skulle vara gällande. De tre viktigaste villkoren var följande: 

a) Ett bindande köpeavtal träffades mellan Handelsbanken Finans och Clarus; 

b) Handelsbanken Finans erhöll tillfredsställande säkerheter för IVS förpliktelser 

enligt leasingavtalet; 

c) Leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och Rosara var bindande och 

verkställbart mot Rosara. 

 

Avsikten var att ett leasingavtal skulle träffas även mellan Handelsbanken Finans och 

Rosara avseende den andra delen av utrustningen. Den utrustning som leasades i avta-

let med IVS skulle tillsammans med utrustningen som leasades av Rosara utgöra en 

enhet – ett Virtual Reality Center. Om Handelsbanken Finans hade rätt att säga upp det 

ena leasingavtalet så medförde detta även en rätt att säga upp det andra. Leasingavgif-

terna skulle börja debiteras först efter det att leasetagaren, IVS, hade godkänt leveran-

sen av all utrustning. 

 

9.1.8 Beställning från Handelsbanken Finans avseende IVS del av utrustningen 

 

Samtidigt med leasingavtalet lämnade Handelsbanken Finans den 24 september 1998 

en beställning till Clarus. Till beställningen fanns en utrustningslista och beställningen 

avser den utrustning som upptagits under rubriken ”IVS AB” i utrustningslistan och 

som skulle leasas av IVS. Det totala priset 2 072 622 USD var i utrustningslistan upp-

delat mellan IVS och Rosara med 1 057 037 på IVS och 1 015 585 på Rosara. Någon 

uppgift om priset för de olika enheterna eller delkomponenterna fanns inte i beställ-

ningen eller utrustningslistan. 
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Villkoren i beställningen var de sedvanliga. Beställningens giltighet var villkorad av 

att tidigare avtal om köp av utrustningen upphört att gälla. Därutöver krävdes att de 

särskilda villkoren i leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IVS uppfylldes. 

Om villkoren i leasingavtalet inte var uppfyllda inom en månad efter dess ingående 

hade Handelsbanken Finans rätt att häva beställningen. Beställningen var även villko-

rad av att någon leverans av utrustningen till IVS inte skett före det att ett bindande 

köpeavtal träffats mellan Clarus och Handelsbanken Finans. Öhrlings hävdar att leve-

rans av programvarorna EON och Oxygen ägde rum den 22 september 1997, dvs. in-

nan beställningen lämnades. Om uppgiften om leveransen är riktig så innebär det att 

Handelsbanken Finans beställning inte var gällande eftersom leverans hade skett innan 

ett bindande köpeavtal förelåg. 

 

Enligt beställningen skulle betalning ske 30 dagar efter det att Handelsbanken Finans 

erhållit ett leveransgodkännande undertecknat av IVS efter fullgjord leverans av all 

utrustning. Handelsbanken Finans beställning avsåg all den utrustning i utrustningslis-

tan - maskin- och programvara samt tjänster - som skulle leasas av IVS; dvs. inte en-

bart programvarorna Oxygen och EON. Handelsbanken Finans ansåg inte att delleve-

ranser var avtalade och hade inte för avsikt att finansiera en leverans av endast en del 

av programvaran. Detta stöds av villkoren i beställningarna.  

 

9.1.9 Diskussioner om leasingavtal avseende den andra delen av utrustningen  

 

Som framgått ovan var det Prosolvias avsikt att finansiera inköpen av utrustningen till 

VR-centret genom leasing hos Handelsbanken Finans. Samma dag som leasingavtalet 

med IVS skrevs under och den villkorade beställningen lämnades, den 24 september 

1997, skickade Dan Lejerskär och Roger Cederberg över ett leasingavtal avseende 

även denna del av utrustningen till Razif Abdullah för underskrift.  

 

Razif Abdullah reagerade mycket negativt när han fick reda på att del av utrustningen 

redan hade beställts. Han meddelade Dan Lejerskär att det var orimligt att förvänta sig 
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att Rosara inom kort skulle godkänna ett leasingavtal. Något leasingavtal mellan Han-

delsbanken Finans och Rosara kom inte heller att träffas.  

 

9.1.10 Påstådd leverans av programvara 

 

Öhrlings gör i målet gällande att programvarorna EON och Oxygen levererades till 

Rosara den 22 september 1997. I målet finns en fraktsedel som visar att Clarus den 22 

september 1997 skickade en försändelse med DHL till Rosara i Kuala Lumpur, Malay-

sia. Enligt fraktsedeln innehöll försändelsen till Rosara produktinformation (”Product 

info”). Vikten var 0,5 kg. Öhrlings påstår att försändelsen hade samma innehåll som 

den som skedde till Madrid (jämför avsnitt 14.1.8 nedan). Vikten på den försändelsen 

var emellertid drygt 3 kg. 

 

Inga licensnycklar eller koder till programmen hämtades ut av Rosara under 1997. Om 

programmen verkligen hade levererats och Rosara var intresserat av leverans så skulle 

Rosara rimligen ha hämtat hem nycklarna eller koderna så att de kunde börja använda 

programvarorna. Det var ju enligt Öhrlings väsentligt att den lokala samarbetspartnern 

kom igång och började använda programmen omedelbart. Det finns dock inte en enda 

av de samarbetspartners som påstås ha mottagit leverans av programvarorna under 

1997 som varit intresserade av att hämta nycklar eller koder till programmen. 

 

Av Razif Abdullahs brev av den 3 oktober framgår att han reagerade mycket kraftfullt 

på att en beställning redan hade lämnats. Om leverans av programvaran redan hade 

skett borde detta rimligtvis ha omnämnts av Razif Abdullah i brevet. Det finns inte 

någonstans i korrespondensen med Rosara ens omnämnt att leverans av EON och Ox-

ygen skett under 1997. 

 

Öhrlings påstår att det var naturligt att leverera programvarorna omgående eftersom 

det var viktigt att komma igång med verksamheten. Öhrlings påstår också att enligt en 

s.k. implementationsplan som fanns bilagd till affärsplanen för respektive center så 
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skulle programvarorna levereras omgående efter det att VRC- avtalet hade träffats. Det 

bestrids att affärsplanerna hade denna innebörd. I den affärsplan som skulle tas fram 

för centret i Kuala Lumpur skulle de tjänster som skulle tillhandahållas till centret an-

ges. Dessa var bl.a. personal, kursplaner och support. Det sägs inte att tidpunkten för 

leveransen av utrustningen skulle anges i affärsplanen. 

 

I Kuala Lumpur kom parterna inte överens om någon affärsplan och därmed inte heller 

någon implementationsplan under 1997. Och om det nu var så att leveranstidpunkterna 

skulle regleras i affärsplanen och implementationsplanen – varför skedde i så fall leve-

rans innan det ens fanns någon plan? I bilagan till avsiktsförklaringen från 1 juli 1997 

fanns en tidplan. Av denna framgår att en affärsplan ska tas fram och att bolaget sedan 

ska bildas varefter beställning av utrustningen ska ske. Därefter skulle installation ske. 

I tidplanen nämns överhuvudtaget inte någon tidig delleverans av programvaror. I 

Kuala Lumpur skulle Prosolvia ta fram ett utkast till affärsplan inom 30 dagar från 

avtalets träffande, dvs. senast den 7 oktober. Parterna skulle sedan komma överens om 

den slutliga affärsplanen inom 60 dagar från avtalsdagen, dvs. senast den 6 november. 

 

Den 30 september 1997 skrev Dan Lejerskär till Razif Abdullah att nästa steg i proces-

sen, efter det att avtalen och de finansiella åtagandena från vardera parten hade bekräf-

tats, var att ta fram en affärsplan. Av brevet framgår även att det tre veckor efter avta-

lens undertecknande pågick förhandlingar om ändringar och förtydliganden i avtalen. 

Prosolvia tog fram ett utkast till affärsplan, som Rosara lämnade ett antal kommentarer 

till. I brevet av den 3 oktober 1997 påpekade Razif Abdullah för Dan Lejerskär att Ro-

sara behövde få en bättre förståelse för Joint Venturets inriktning och den underliggan-

de affärsplanen. Sridhar Sunkad på Prosolvia svarade på Razif Abdullahs specifika 

frågor och synpunkter och angav bl.a. att utkastet till affärsplan skulle anpassas till 

lokala förhållanden. 

 

Razif Abdullah framförde i sitt svar den 20 oktober 1997 att han önskade att tid för 

genomgång av affärsplanen skulle avsättas vid mötet den 23 oktober med Dan Lejers-

kär och Roger Cederberg. Av ett e-mail den 8 april 1998 från Rosara till Prosolvia 
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framgår att parterna inte ens i april hade lyckats enas om affärsplanen samt att Rosara 

vid den tidpunkten vägrade att ta emot leveransen av utrustningen. Någon leverans 

skedde inte under 1997.  

 

I sina rapporter till styrelsen i IVS behandlade Roger Cederberg även Kuala Lumpur. I 

rapporten till mötet den 17 november 1997 noterade Roger Cederberg att leasingavtal 

och beställning av utrustning skulle förberedas. Målsättningen var att installera centret 

under december/januari. 

 

I rapporten till mötet den 27 januari 1998 sägs att utrustningen ska levereras i januari. I 

februari 1998 hade emellertid ännu ingen leverans skett. Den var nu uppskjuten till 

mars 1998. I rapporten från maj 1998 konstaterar Roger Cederberg att utrustningen 

hade levererats, men fastnat i tullen eftersom partnern inte ville ta emot den. Att leve-

ranserna inte ägde rum under 1997 framgår även av brev från Rosara till Roger Ceder-

berg och Dan Lejerskär i januari respektive mars 1998. 

 

9.1.11 Fakturering till Handelsbanken Finans avseende den del av utrustningen 

som skulle leasas av IVS 

 

Trots att villkoren för beställningens giltighet inte hade uppfyllts fakturerade Clarus 

den 29 september 1997 Handelsbanken Finans 1 057 037 USD motsvarande det totala 

priset för all den utrustning som enligt utrustningslistan skulle finansieras av IVS. Fak-

turatexten löd: ”According to order 10628005. Establish a university based virtual real-

ity research and training center in Kuala Lumpur, Malaysia, adapted from the virtual 

reality training centers in Sweden by Prosolvia. IVS International AB 1.00”. Fakturan 

omfattade således enligt texten ett helt VR-center och beloppet motsvarade 51 procent 

av priset för alla program- och maskinvaror till centret. Det som påstås hade levererats 

var dock endast programvarorna Oxygen och EON. 
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Fakturan saknade uppgift om pris per enhet eller de olika delkomponenterna. Enligt 

Handelsbanken Finans beställning skulle varje delkomponent anges med uppgift om 

leveransdag, men fakturan innehöll inte dessa uppgifter. I fakturan angavs betalnings-

terminen till 30 dagar. Inte heller i detta avseende återspeglade fakturan vad som avta-

lats. Enligt beställningen skulle betalning ske 30 dagar efter det att Handelsbanken 

Finans mottagit leveransgodkännande från IVS. Något leveransgodkännande lämnades 

aldrig och betalning erlades inte heller. 

 

Trots alla dessa oklarheter redovisades fakturan som intäkt i Prosolvias delårsrapport 

för tredje kvartalet 1997, per den 30 september 1997, och den fanns även med bland 

intäkterna för 1997 i årsredovisningen. I samband med genomgången av kundfordring-

ar i koncernen på våren 1998 krediterades fakturan tillsammans med en rad andra fel-

aktiga fakturor till olika VR- center och Centers of Excellence. 

 

9.1.12 Fakturering avseende den andra delen av utrustningen 

 

Enligt VRC-avtalet var det VR-centret som skulle köpa in utrustningen. IVS och Rosa-

ra skulle tillhandahålla kapitalet för inköpen. Ursprungligen försökte Prosolvia/IVS få 

Handelsbanken Finans att leasa all utrustning, men detta gick inte att genomföra. Inga 

bindande leasingavtal kom till stånd. Rosara skrev aldrig på något leasingavtal. Istället 

för att fakturera Handelsbanken Finans fakturerade Clarus den 29 september 1997 Ro-

sara 1 015 585 USD avseende den andra delen av utrustningen. En kreditfaktura på 

samma belopp utfärdades samma dag, men den bokfördes inte förrän efter utgången av 

september 1997. Fakturan till Rosara fanns således med som en intäkt och kundfordran 

i delårsrapporten för tredje kvartalet 1997. Fakturatexten löd:”According to order 

10628005. Establish a university based virtual reality research and training center in 

Kuala Lumpur, Malaysia, adapted from the virtual reality training centers in Sweden 

by Prosolvia. Rosara 1.00”. Ordernumret var det som gällde för Handelsbanken Finans 

beställning av den utrustning som skulle leasas av IVS. 
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Fakturan omfattade enligt texten ett helt VR-center och beloppet motsvarade 49 pro-

cent av priset för all program– och maskinvaror samt tjänster till centret. Det som på-

stås ha levererats var dock endast programvarorna Oxygen och EON. Fakturan sakna-

de uppgift om pris per enhet eller de olika delkomponenterna. 

 

Den 28 november 1997 utställde Clarus ytterligare en faktura på samma belopp, 

1 015 585 USD, men nu till Razif Abdullah personligen. Fakturatexten var identisk 

med den i fakturan till Rosara. Det är oklart varför fakturan till Razif Abdullah utfär-

dades. Abdullah hade inte personligen träffat något avtal med Prosolvia, Clarus eller 

IVS rörande VR-centret i Kuala Lumpur. VRC- och JV-avtalen hade träffats med Ro-

sara. Fakturan till Razif Abdullah innehöll en onormalt lång betalningstid på fem år. 

Betalning skulle ske halvårsvis vid tio tillfällen med 123 028 USD per betalningstill-

fälle. Första betalningen skulle ske först sex månader efter leverans. 

 

Trots alla dessa oklarheter redovisades fakturan som intäkt i Prosolvias bokslut och 

årsredovisning för 1997. Även denna faktura bokades bort under 1998.  

 

9.1.13 Bankgaranti utställd av Swiss Bank Co för Rosaras förpliktelser mot Prosol-

via 

 

Den 12 december 1997 utställde Swiss Bank Co en bankgaranti som säkerhet för Ro-

saras förpliktelser gentemot Prosolvia enligt ett avtal träffat mellan Rosara och Prosol-

via den 28 november 1997. 

 

Det avtalsnummer som angivits i garantin var detsamma som fakturanumret på faktu-

ran från Clarus till Razif Abdullah personligen. Avtalsdatumet den 28 november 1997 

var detsamma som fakturadatumet på fakturan till Razif Abdullah. Villkoren i avbetal-

ningsplanen som bifogades fakturan till Razif Abdullah överensstämmer också med 

den betalningsplan som fanns i bankgarantin. Betalning enligt bankgarantin var villko-

rad av att Rosara skriftligen bekräftade att bolaget mottagit leverans från Prosolvia. 
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Syftet med garantin måste rimligen ha varit att säkra Razifs Abdullahs betalning till 

Clarus av fakturan. Enligt ordalydelsen omfattar den emellertid inte Razifs Abdullahs 

förpliktelser utan Rosaras. Efter krediteringen hade Rosara ingen skuld till Clarus. Vi-

dare gällde garantin till förmån för Prosolvia AB och inte Clarus. Prosolvia AB hade 

såvitt känt inga fordringar på vare sig Razif Abdullah eller Rosara. 

 

Med hänsyn till dessa formella fel måste bankgarantin anses ha saknat värde eftersom 

det var sannolikt att banken skulle komma att framställa berättigade invändningar mot 

krav på betalning. 

 

9.1.14 Inget VR-center kom till stånd i Kuala Lumpur 

 

Det kom aldrig att etableras något VR-center i Kuala Lumpur. JV-bolaget bildades 

inte. Ingen lokal part var beredd att gå in i centret. Diskussioner fördes med Malay 

University och Putra University, men dessa blev resultatlösa. Villkoren i leasingavtalet 

mellan Handelsbanken Finans och IVS uppfylldes inte. Villkoren i beställningen från 

Handelsbanken Finans uppfylldes inte heller. Inget leasingavtal träffades mellan Han-

delsbanken Finans och Rosara. Parterna kom inte överens om någon affärsplan. Ingen 

leverans skedde under 1997. Den transport av utrustning som skedde i mars 1998 till 

Kuala Lumpur hämtades inte ut. 

 

I mars 1998 omförhandlades hela upplägget med VR-centret i Kuala Lumpur. Ett 

kompletterande avtal träffades mellan Rosara och Prosolvia. Avtalspart på Prosolvia-

koncernen sida borde givetvis ha varit IVS och inte moderbolaget Prosolvia. VRC- och 

JV- avtalen hade ju överlåtits till IVS i december 1997. Genom tillägget åtog sig Pro-

solvia bl.a. att skapa intäkter motsvarande 95 procent av kostnaderna för JV-bolaget 

och VR–centren. De fakturor som redovisades som intäkter under 1997 betalades ald-

rig och kom att tas som förluster under 1998. 
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9.1.15 Prosolvias interna bedömning av intäkterna i Kuala Lumpur inför bokslutet 

1997 

 

Inför bokslutet 1997 bedömde Magnus Svernlöv som vi sett i bl.a. Singapore de olika 

intäkter som tagits på VR-center. Vid genomgången av Rosara konstaterade Magnus 

Svernlöv att centret inte var leveransgodkänt, att den lokala partnerns andel skulle kon-

tantbetalas eller mot bankgarantiavbetalning, att Handelsbanken ville ha bekräftelse på 

hur den lokala partnerns del skulle lösas samt att mer pengar behövdes på IVS konto. 

Den sista punkten avsåg den ställda säkerheten i form av spärrmedel till förmån för 

Handelsbanken Finans. 

 

För att undvika intäktsförlust i det fjärde kvartalet krävdes enligt Magnus Svernlöv 

följande fyra åtgärder: 

1. Leveransgodkännande Roger Cederberg för IVS räkning,  

2. Leveransgodkännande lokal partner, dvs. Rosara eller Razif Abdullah, 

3. Bankgaranti, samt 

4. Lösning av lånelöfte med Handelsbanken Finans. 

Av dessa fyra punkter erhölls i allt fall inga leveransgodkännanden. Bankgarantin togs 

fram, men den saknade egentligt värde eftersom den var riktad till fel bolag och avsåg 

en part som inte hade någon skuld till Prosolvia eller Clarus. Det uppnåddes aldrig 

någon finansieringslösning med Handelsbanken Finans. 

 

9.1.16 Koncernredovisningen i Prosolvia avseende Kuala Lumpur 

 

Intäkter från centret i Kuala Lumpur redovisades i delårsrapporten för tredje kvartalet 

samt i bokslutet och årsredovisningen för 1997. 

 

I delårsrapporten för tredje kvartalet 1997 redovisade Prosolvia, efter eliminering om 

3,8 milj. kr och reservering om 2,3 milj. kr avseende ej levererade produkter och tjäns-
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ter, i koncernredovisningen som intäkt totalt 9,6 milj. kr från Kuala Lumpur. Kund-

fordringar om totalt 15,7 milj. kr togs upp på Handelsbanken Finans och Rosara. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en, efter reservering avseende ej levererade produkter och tjänster med 2,3 milj. kr 

samt eliminering med 3,5 milj. kr, som intäkt totalt 10,4 milj. kr från Kuala Lumpur. 

Kundfordringarna på Handelsbanken Finans och Razif Abdullah uppgick till totalt 

16,2 milj. kr. 

 

9.1.17 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans beträffande 

den del av utrustningen som skulle leasas av IVS 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans avseende den 

del av utrustningen som skulle leasas av IVS skulle inte ha redovisats i delårsrapporten 

för tredje kvartalet 1997 eller i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de 

skäl som anges nedan, de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON 

och Oxygen inte övergick på Handelsbanken Finans eller IVS under 1997 och det inte 

var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus 

samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 

 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för Handelsbanken Finans eller IVS att 

köpa eller licensiera maskin- eller programvara eller tjänster. Inte heller skedde någon 

överlåtelse eller licensupplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom 

VRC- eller JV-avtalet eller något annat avtal. Clarus, som tog intäkten från programva-

rorna EON och Oxygen, var inte part i VRC- och JV-avtalen. 
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Handelsbanken Finans beställning var villkorad av att leverans inte skett dessförinnan. 

Enligt Öhrlings skedde leverans av programvaran den 22 september 1997, dvs. innan 

beställningen gjordes. Beställningen var i så fall inte gällande. Beställningen var vidare 

villkorad av att de särskilda villkoren i leasingavtalet med IVS uppfylldes. Villkoren 

uppfylldes inte. Handelsbanken Finans erhöll inte tillfredsställande säkerheter för IVS 

förpliktelser enligt leasingavtalet. Inte heller träffades något leasingavtal mellan Han-

delsbanken Finans och Rosara. Beställningen blev därmed inte gällande. 

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde ingen intäkt redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och det inte 

var sannolikt att Handelsbanken Finans eller IVS ansåg att efter det att EON och Oxy-

gen hade levererats återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. VRC- 

och JV-avtalen avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och pro-

gramvaror skulle integreras och installeras. 

 

Handelsbanken Finans beställning omfattade all den utrustning som skulle leasas av 

IVS (maskin- och programvaror samt tjänster). Fakturan omfattade all den utrustning 

som skulle leasas av IVS (maskin- och programvaror samt tjänster). Handelsbanken 

Finans betalningsskyldighet var villkorad av att IVS undertecknade ett leveransgod-

kännande efter fullgjord leverans av all utrustning till VR-centret. Inget leveransgod-

kännande undertecknades av IVS. 
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IVS VD Roger Cederberg ansåg inte att delleveranser var avtalade och att leveransen 

av ett VR-center inte var fullgjord förrän all utrustning hade levererats och installerats. 

Handelsbanken Finans ansåg inte att delleveranser var avtalade. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och 

Oxygen. Fakturan samt utrustningslistan till Handelsbanken Finans beställning sakna-

de uppgift om priset för EON och Oxygen och de andra program- och maskinvarorna 

samt tjänsterna. Intäkten för programvarorna EON och Oxygen kunde därför inte be-

räknas på ett tillförligt sätt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Rosara skulle inte ha redovisats i del-

årsrapporten för tredje kvartalet  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Rosara skulle inte ha redovisats i del-

årsrapporten för tredje kvartalet 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsent-

liga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på 

Rosara under tredje kvartalet 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska förde-

larna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. 

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades inte under 1997 

 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för Rosara att köpa eller licensiera ma-

skin- eller programvara eller tjänster. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licens-

upplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom VRC- eller JV-avtalet 

eller något annat avtal. 

 

Clarus, som tog intäkten från programvarorna EON och Oxygen, var inte part i VRC- 

och JV-avtalen. 
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2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde ingen intäkt redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och det inte 

var sannolikt att Rosara ansåg att efter det att EON och Oxygen hade levererats åter-

stod endast en obetydlig del av den totala leveransen. 

 

VRC- och JV-avtalen avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och 

programvaror skulle integreras och installeras.Fakturan omfattade 49 procent av all 

VRC-utrustning och inte endast programvarorna EON och Oxygen. Rosara ansåg att 

det skulle levereras ett helt VR-center där både program- och maskinvaror samt utbild-

ning ingick. Det fanns inget som tydde på att Rosara ansåg att delleveranser var avta-

lade. 

 

4. Betalning var inte sannolik 

 

Rosara saknade finansiering för betalning av fakturan. Leasingfinansieringen med 

Handelsbanken Finans blev inte av. Bankgarantin från Swiss Bank Corporation gällde 

inte fakturan från Clarus till Rosara. 

 

5. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och 

Oxygen. Fakturan samt utrustningslistan till Handelsbanken Finans beställning sakna-

de uppgift om priset för EON och Oxygen och de andra program- och maskinvarorna 
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samt tjänsterna. Intäkten för programvarorna EON och Oxygen kunde därför inte be-

räknas på ett tillförligt sätt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Razif Abdullah skulle inte ha redovi-

sats i årsredovisningen för 1997 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Razif Abdullah skulle inte ha redovi-

sats i bokslutet och årsredovisningen för 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, 

de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte 

övergick på Razif Abdullah under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräk-

nas på ett tillförlitligt sätt. 

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades inte under 1997 

 

Razif Abdullah var inte part i VRC- och JV-avtalen. Clarus var inte part i VRC- och 

JV-avtalen.  

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror 

var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde ingen intäkt redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade och det inte 

var sannolikt att Razif Abdullah ansåg att efter det att EON och Oxygen hade levere-

rats återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. VRC- och JV-avtalen 

avsåg etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och programvaror skulle 
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integreras och installeras. Fakturan omfattade 49 procent av all VRC-utrustning och 

inte endast programvarorna EON och Oxygen. 

 

Razif Abdullah ansåg att det skulle levereras ett helt VR-center där både program- och 

maskinvaror samt utbildning ingick. Det fanns inget som tydde på att Razif Abdullah 

ansåg att delleveranser var avtalade. 

 

4. Betalning var inte sannolik 

 

Enligt den betalningsplan som var bilagd fakturan skulle betalning ske halvårsvis vid 

tio tillfällen om 123 028 USD per betalningstillfälle. Första betalningen skulle ske 

först sex månader efter leverans. Dessa betalningsvillkor måste anses osedvanliga. Ra-

zif Abdullah är en privatperson. Prosolvia saknade information om hans betalnings-

förmåga och verkar ha förlitat sig helt på bankgarantin från Swiss Bank Corporation. 

Denna gällde dock inte för Razif Abdullahs förpliktelser mot Clarus utan för Rosaras 

förpliktelser mot Prosolvia. 

 

5. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och 

Oxygen. Fakturan samt utrustningslistan till Handelsbanken Finans beställning sakna-

de uppgift om priset för EON och Oxygen och de andra program- och maskinvarorna 

samt tjänsterna. Intäkten för programvarorna EON och Oxygen kunde därför inte be-

räknas på ett tillförligt sätt. 
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9.2 Öhrlings 

 

9.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

I juni 1997 etablerades kontakt mellan Prosolvia och Rosaras företrädare Razif Abdul-

lah. Han var bland annat Ericssons samarbetspartner i Malaysia. Det var framförallt 

Michael Jacobsson och Srindhar Sunkad som skötte relationerna med Rosara. Men 

även Dan Lejerskär var engagerad. 

 

Som bilaga till VRC-avtalet fanns en Equipment list, som medtog licenser till Prosol-

vias egenutvecklade mjukvara. Genom avtalet köpte Prosolvia och Rosara utrustningen 

till centret i enlighet med vad som framgår av utrustningslistan. 

 

Genom parternas överenskommelse om Equipment list hade centret tillförsäkrats li-

censrättigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en skyldighet att tillse att lokal 

part/center snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till erforderliga licensnycklar när 

dessa begärdes. I verkligheten kom alltså kombinationen av Equipment list och VRC- 

och/eller JV-avtal att utgöra upplåtelse av licens till Clarus mjukvara.  

 

Av VRC-avtalet framgår att termen “Prosolvia” avsåg Prosolvia AB inklusive dotter-

bolag som ingick i koncernen. Dotterbolagen kunde således fullfölja Prosolvias rättig-

heter och skyldigheter. Avtalet tog upp frågan om ägarskap och ledning. Av avtalet 

framgår även att det var Prosolvia som skulle tillhandahålla utrustningen och att Pro-

solvia och Rosara inom 30 dagar från avtalets underskrift skulle förse centret med ka-

pital och utrustning varav Prosolvia skulle stå för 51 procent och Rosara för 49 procent 

av kostnaderna. Lokal part var Rosara och ingen annan. 

 

Prosolvias inställning var att genom aktuell avtalskonstruktion så hade centret tillför-

säkrats licensrättigheter till Clarus mjukvara och således hade förmånerna till denna 

övergått i och med avtalet. Prosolvia behöll alltså inga förmåner. Självklart var det 
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också Prosolvias och lokal parts avsikt att programmet skulle få nyttjas: Avsikten var 

alltså inte att ta betalt för en licens men inte låta kunden nyttja programmet. Inte i nå-

got fall har några särskilda licensavtal träffats med lokal part eller med JV-bolagen. 

Inte heller i de fall centret har startats upp. Några särskilda licensavtal behövdes inte. 

 

Den 7 september 1997 ingick Prosolvia och Rosara JV-avtalet. Avsikten var att bilda 

ett bolag i Malaysia som skulle överta samtliga rättigheter och skyldigheter avseende 

det VR-center som skulle bildas i Malaysia. Intill dess JV-bolaget bildades skulle dock 

de rättigheter och skyldigheter som framgår av VRC-avtalet gälla mellan parterna. 

Samma dag, dvs. den 7 september 1997, träffade Prosolvia och Rosara ytterligare ett 

avtal, ett tilläggsavtal, som reglerade den omständigheten att det planerade Joint Ven-

ture inte skulle erhålla erforderliga tillstånd av Malaysiska myndigheter. 

 

Slutligen, samma dag, träffades ett distributionsavtal avseende återförsäljning av Pro-

solvias programvara i Malaysia. Som framgår av JV-avtalet skulle JV-bolaget bli åter-

försäljare när det hade bildats. VRC- och JV-avtalets giltighet var inte beroende av 

villkor (t.ex. finansieringsvillkor). 

 

I september 1997 beslutade IVS styrelse att ”ta in” centret så att det blev ett IVS-

center.  

 

Efter IVS beslut om att ”ta in” centret levererade Clarus den 22 september 1997 exem-

plar av Clarus egenutvecklade mjukvara till Rosara, som hade beställt den. Rosara in-

vände inte mot leveransen. Något förbud mot delleverans har aldrig funnits. Tvärtom 

var delleverans naturligt med hänsyn till att leverans föregick tjänsten installation. Att 

det på DHL-kvittona från leveransen anges ”Product info” utesluter inte att leveransen 

inte innehöll den ”skarpa” programvaran. 1997 var Prosolvia av den uppfattningen att 

mjukvaran hade levererats det tredje kvartalet. Clarus visste vid varje tillfälle värdet av 

det som levererats och värdet av det som återstod att leverera. 
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IVS och Handelsbanken Finans träffade den 24 september 1997 ett leasingavtal avse-

ende hälften av VRC Kuala Lumpurs egendom, med ett Equipment value om 

1 057 037 USD. Clarus var leverantör av den leasade utrustningen. Samma dag be-

ställde Handelsbanken Finans IVS del av centerutrustningen. Bilagt beställningen 

fanns en Equipment List i vilken VRC Kuala Lumpurs egendom är uppdelad mellan 

IVS och Rosara. 

 

Bestämmelserna i leasingavtalet ska förstås på följande sätt: 

- att när avtalet började gälla skulle tidigare avtal upphöra, men villkoren i tidi-

gare avtal skulle bli del av avtalet. 

- om leverans hade skett före ordern gavs, ägde Handelsbanken Finans rätt att 

frånträda avtalet. 

 

Det förhållandet att Handelsbanken Finans beställde egendom från Clarus medförde 

inte att IVS skyldighet att köpa VRC-utrustning upphörde utan istället att IVS på detta 

sätt finansierade sitt köp externt. 

 

Den 24 september 1997 skrev Dan Lejerskär och Roger Cederberg till Rosara och 

översände leasinghandlingar för underskrift. I anslutning härtill förbereddes leverans 

av all utrustning till centret. Avsikten var att centrets hårdvara skulle levereras i januari 

och att centret skulle öppnas i februari 1998. Den 29 september 1997 tillskrev Josefin 

Nilsson Razif Abdullah:”I am in the process of ordering all the goods. Could you 

please give me a delivery adress where I can send the goods to”. Tredjepartsegendo-

men skulle alltså tas in till det här centret eftersom det tog tid att ta in sådan hård- och 

mjukvara. 

 

Den 29 september 1997 skrev Rosara till Prosolvia och upplyste om att det leasingav-

tal som Rosara skulle ingå krävde tillstånd från Centralbanken, eftersom det innefatta-

de utförsel av USD över ett visst belopp. Detta var en anmärkning som naturligtvis 

medförde en reaktion hos Prosolvia. I ytterligare ett brev från den 3 oktober 1997 tog 

Rosara upp frågan om Centralbankstillstånd igen. I samma brev uppgav Rosara sig 
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vara överraskat att Prosolvia skrivit ett leasingavtal för JV-bolaget utan att konsultera 

med Rosara. Razif Abdullah var således orolig för valutarestriktionerna i Malaysia. 

 

I telefax den 5 oktober 1997 påpekade Prosolvia att något leasingavtal inte ingåtts för 

JV-bolagets räkning utan det leasingavtal som ingåtts var ett avtal mellan IVS och 

Handelsbanken Finans. I samma telefax upplyste Prosolvia om att tredjepartsutrustning 

hade beställts.  

 

Roger Cederberg träffade Razif Abdullah den 8-9 oktober 1997. Utöver Central-

bankstillståndet tog Razif Abdullah nu upp vissa skattefrågor. Roger Cederberg och 

Razif Abdullah kom överens om att det bästa var att ordna med leasing utanför Malay-

sia och att centret skulle betala genom avbetalning. I övrigt rapporterade Roger Ceder-

berg att utrustningen kunde installeras i januari och att Rosara var allvarligt engagerad 

i uppstarten och att allt följde planen. 

 

Rosara tog upp frågan om källskatt på leasingavtal och räntebetalningar igen i ett fax 

den 10 oktober 1997. Rosara föreslog därför en lösning genom en avbetalningsplan 

som inte innefattade ränta. Razif Abdullah och Dan Lejerskär talades därefter vid per 

telefon den 10 oktober och kom därvid överens om en bankgaranti. Roger Cederberg 

besökte Kuala Lumpur den 3-4 november. Frågan om bankgarantin diskuterades då 

igen. Roger Cederberg rapporterade att frånsett betalningen flöt allt enligt plan och att 

installation skulle ske i januari. Den 13 november 1997 skickade Razif Abdullah ett 

förslag på text till bankgaranti.  

 

Den 21 november 1997 skrev Malek Bakar hos Rosara till Roger Cederberg och be-

kräftade att han var införstådd med att utrustningen till VR-centret skulle komma i 

januari 1998. Utrustningen var alltså beställd av Rosara, men Rosara ville senarelägga 

starten av centret och i konsekvens härmed ändra i villkoren i bankgarantin (första be-

talning i september 1998 istället för juni 1998). Att utrustningen skulle levereras sena-

re innebar dock inte att man skulle vänta med att anställa VD.  
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Det belopp Clarus den 28 november 1997 fakturerade Razif Abdullah var det belopp 

som återfinns i Equipment List. Bilagt fakturan fanns en avbetalningsplan som stipule-

rade avbetalning halvårsvis vid tio tillfällen med ett sammanlagt belopp om 1 230 280 

USD. Beloppet avviker från fakturabeloppet eftersom överenskommelsen med Razif 

Abdullah/Rosara var att betalning skulle ske så att den motsvarade betalningsflödena i 

ett leasingavtal med ränta. Som ett led i överenskommen betalningsplan utställde 

Swiss Bank Corporation i Singapore den 12 december 1997 en on-demand bankgaranti 

avseende Rosaras förpliktelse att betala sammanlagt 1 230 280 USD. 

 

Av bankgarantin den 12 december 1997 följer att Razif Abdullah hade gått med faktu-

ran till banken och bett dem utföra en bankgaranti samt att banken ville ha en bekräf-

telse från Prosolvia att Prosolvia hade levererat godset till Rosara, att Prosolvia inte 

hade fått betalt av Rosara samt ett leveranserkännande från Rosara att det hade tagit 

emot godset. 

 

Etableringen av centret fortskred, vilket framgår av ett brev från Dr. Othman Yeop 

Abdullah hos Multimedia Development Corporation, som var företrädare för Malaysia 

Multimedia Super Corridor, till Razif Abdullah. I brevet skrev han: ”We are pleased to 

inform you that your application has been approved and that the company is eligible 

for interim MSC status” och ”We wish you success in your business venture and look 

forward to continuing our working relationship. Thank you for contributing towards 

the development of Malaysia’s Multimedia Super Corridor.” Bindande avtal fanns och 

Roger Cederberg bekräftade att centret skulle startas, vilket framgår av ett fax från 

Roger Cederberg till Razif Abdullah den 27 januari 1998.  

 

Trots Rosaras tveksamheter rörande start av centret fortgick planerna. I ett mail den 23 

februari 1998 skrev Dan Lejerskär till Razif Abdullah: ”Dear Razif, It was a pleasure 

meeting you and Mr. Nizam Razak last Saturday. We also had a good meeting with 

Mr. Tham Choy on Sunday morning and both his technical background and especially 

his communication skills impressed me. Based on this interview and recommendations 

from you and Roger, I consider him very suitable for the position. I feel that our deci-
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sion to pursue the VR Center now with the strengthened support from both sides as 

discussed and confirmed in this letter is right. In order to assure the revenue stream, in 

view of the current situation in Malayia, Prosolvia commits to increase the contribu-

tion as follows: 

- Locate Prosolvias Asian customer support services in the Malaysian VR Center 

(support Taiwan, China, Japan, Thailand and Singapore) 

- Provide external projects to the Center as a complement to local projects 

- Include the Center personnel in Prosolvias internal marketing and sales training 

- Support the travel related cost for Protons visit Prosolvia HQ, to be reimbursed 

by the Center when profitable”.  

 

Planerad leverans av resterande centerutrustning blev emellertid fördröjd. Vid ett möte 

i februari 1998 konfirmerades att centret skulle installeras och den 25 mars 1998 be-

kräftades det ånyo genom ett avtal. Den 26 mars 1998 levererades maskin- och pro-

gramvara till Rosara. Såvitt avser levererad mjukvara levererades samma egenutveck-

lade mjukvara som tidigare, dock en uppdaterad version om sådan förelåg vid den se-

nare leveranstidpunkten. 

 

9.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets påståenden rörande redovisningen av 

affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans avseende den 

del av utrustningen som skulle leasas av IVS 

 

Som bilaga till VRC-avtalet fanns en Equipment list som alltid medtog licenser till 

Clarus mjukvara. Beslut hade fattats att VRC Kuala Lumpur skulle vara ett IVS-center. 

Både Prosolvia och IVS var överens om att det var ett köp och licensiering. VRC- och 

JV-avtalen likställer alla dotterbolag till Prosolvia med Prosolvia. Det stod således 

Prosolvia fritt att fullgöra avtalet genom Clarus. Detta gäller generellt för alla VRC-

avtal. 
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Köp hade redan hade skett genom Equipment list m.m. Leasingavtalet berörde frågan 

om finansiering och även om leasingavtalet skulle sägas upp av Handelsbanken Finans 

så gällde fortfarande VRC-avtalet. Någon uppsägning av leasingavtalet har emellertid 

inte skett. Handelsbanken Finans var berett att avstå från villkoret att leasingavtal träf-

fades även med Rosara. Det var inte ovanligt med enbenta leasingavtal. Rosara valde 

att säkerställa sitt köp med en on-demand garanti för att undvika källskatt på leasing-

avgifterna. Härtill kommer att IVS hade kunnat ställa säkerhet om banken hade begärt 

det. 

 

Leverans skedde den 22 september 1997. Det är irrelevant om Handelsbanken Finans 

eller IVS ansåg att efter det att EON och Oxygen hade levererats återstod endast en 

obetydlig del av den totala leveransen. Vad som kan vara relevant är med vilken säker-

het avtalets totala utfall kunde bedömas och/eller om arbetet enligt kontraktet har fort-

skridit tillräckligt. Prosolvia kunde bedöma utfallen med hög grad av säkerhet och Pro-

solvia ansåg att kontraktet hade fortskridit tillräckligt. 

 

Även vid avtal om etablering av ett komplett VR-center där alla maskin- och program-

varor skulle integreras och installeras får delleverans vinstavräknas successivt. Förut-

sättningen är att resultatet kan bedömas med hög grad av säkerhet: Prosolvia kunde 

installera program- och hårdvara. Motsvarande gäller även ifråga om Handelbanken 

Finans beställning av all utrustning som skulle leasas av IVS. Den omständigheten att 

fakturan omfattade all den utrustning som skulle leasas av IVS (maskin- och program-

varor samt tjänster) är irrelevant. Leveransgodkännande saknar självständig betydelse 

för frågan om Handelsbanken Finans betalningsskyldighet. Avgörande är endast om 

slutresultatet kan bedömas med hög grad av säkerhet. Vad som anförts ovan gäller 

även den omständigheten att IVS VD Roger Cederberg inte ansåg att delleveranser var 

avtalade och att leveranser av ett VR-center inte var fullgjord förrän all utrustning hade 

levererats och installerats.  
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När det gäller frågan om Handelbanken Finans inte ansåg att delleveranser var avtala-

de menar Öhrlings att delleveranser inte måste vara avtalade för att vinstavräkning vid 

delleverans (eller successivt) får ske. Under alla förhållanden har det aldrig funnits 

något förbud mot delleverans. 

 

Det är oklart vad Konkursboet menar med att intäkten inte kunde beräknas på ett till-

förlitligt sätt. Clarus kunde beräkna intäkten. Kunden måste inte ha fått uppgift om 

enskilda styckkostnader för det som hade levererats för att Clarus ska kunna beräkna 

intäkten. 

 

Redovisningen av intäkten och kundfordran avseende fakturan till Rosara i delårsrap-

porten för tredje kvartalet 

 

Som bilaga till VRC-avtalet fanns en Equipment list som alltid medtog licenser till 

Clarus mjukvara. Avtalen likställer alla dotterbolag till Prosolvia med Prosolvia. Det 

stod således Prosolvia fritt att fullgöra avtalet genom Clarus. Detta gällde generellt för 

alla VRC-avtal. Leverans skedde den 22 september 1997. 

 

När det gäller frågan om förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av 

vissa programvaror hänvisar Öhrlings till vad som anförts ovan.  

 

Razif Abdullah levererade en on-demand garanti från Swiss Bank Corporation på över 

1 milj. USD. Betalning var alltså sannolik. Att han valde denna finansiering istället för 

leasing med Handelsbanken Finans gjorde givetvis inte betalning mindre sannolik. 

 

När det gäller Konkursboet påstående om att intäkten inte kunde beräknas på ett tillför-

litligt sätt gör Öhrlings motsvarande invändning som anförts ovan. 

  

Redovisningen av intäkten och kundfordran avseende fakturan till Razif Abdullah i 

årsredovisningen 
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Som framgår av on-demand garantin fanns det ett avtal mellan Rosara och Prosolvia 

och banken garanterade Rosaras betalningsskyldighet. Att Razif Abdullah dessutom 

hade tagit på sig en betalningsskyldighet för Rosaras skyldigheter gentemot Prosolvia 

gjorde inte intäkten mindre sannolik. 
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10 VRC YOKOHAMA 

 

10.1 Konkursboet 

 

10.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Kontakterna mellan Prosolvia och det japanska programvarubolaget 3D Inc. inleddes i 

maj 1997. I augusti besökte Dan Lejerskär 3D Inc. i Yokohama och i september kom 

3D Inc:s VD Toru Sekizuka och tekniska chef Yutaka Kanou samt Sekizukas assistent 

Yimeng Lu på besök till Prosolvia i Göteborg. Besöket resulterade i att ett sekretessav-

tal och ett VRC-avtal träffades mellan Prosolvia och 3D Inc. den 23 och 24 september 

1997. Avtalsstrukturen skiljer sig från den i Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur på 

det sättet att JV-avtalet träffades först två månader efter VRC-avtalet. 

 

10.1.2 Sekretessavtal 

 

Sekretessavtalet stadgade att all information som parterna fick från varandra under 

samarbetet med att starta ett VR-center skulle vara konfidentiell under en tid av två år.  

 

10.1.3 VRC-avtal mellan Prosolvia och 3D Inc. 

 

VRC-avtalet följde den standardiserade mall som Prosolvia använde sig av. Bakgrun-

den till avtalet var: 

- att Prosolvia hade expertis rörande etablering av VR-center, 

- att 3D Inc. hade kunskap om den lokala marknaden i Japan, samt 

- att parterna skulle etablera och marknadsföra ett Virtual Reality Research and 

Training Center i Tokyo. Det ska anmärkas att staden Yokohama, där 3D Inc. 

hade sitt kontor, är sammanväxt med Tokyo. 
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Syftet med avtalet var att reglera parternas åtaganden i samband med etableringen av 

ett VR-center i Tokyo-området. I det JV-avtal som träffades senare i december över-

enskoms att verksamheten i centret skulle ägas och drivas av ett gemensamt ägt Joint 

Venture-bolag. Inom 30 dagar från avtalets ingående skulle parterna gemensamt ta 

fram en marknadsföringsplan och en affärsplan. Inom samma tid skulle Prosolvia över-

lämna en plan till 3D Inc. med angivande av de åtgärder som skulle vidtagas i upp-

startningen av centret. 

 

Under den operativa fasen av centrets verksamhet skulle Prosolvia bl.a. svara för do-

kumentation avseende konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, 

nyckelfärdig leverans av program- och maskinvara till centret, identifiering och instal-

lation av uppgraderingar av programvara, samt dokumentation för utbildning. Parterna 

skulle gemensamt svara för marknadsföring, beslut om ytterligare utrustning och re-

surser samt administration av projektavtal. 3D Inc:s roll i samarbetet var att bidra med 

kunskap om, introduktioner till samt vägledning avseende utvecklingen på den lokala 

marknaden. 

 

Vad avser finansieringen av inköpen åtog sig envar av parterna att ställa en garanti för 

hälften av kostnaderna för leasingen av utrustningen till VR-centret. Garantierna skulle 

ställas inom 30 dagar från avtalets ingående. Skrivningen var identisk med den i Sin-

gapore. Den utrustningslista som sades vara bilagd som appendix A har inte återfun-

nits; vare sig inom ramen för brottmålet eller i de nu pågående tvistemålen. Parterna 

enades inte om vilken utrustning som skulle ingå i centret förrän i mars 1998. 

 

Det står ingenting i avtalet om att 3D Inc., JV-bolaget eller någon annan förband sig att 

köpa eller licensiera VRC-utrustning. Avsikten var att verksamheten skulle drivas och 

ägas av ett JV-bolag. 3D Inc. skulle äga hälften av JV–bolaget och garantera hälften av 

leasingfinansieringen. Tvärtom stadgades det uttryckligen att VRC-avtalet inte innebar 

att någon överlåtelse eller upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvias pro-

gramvara skedde; vare sig till 3D Inc. eller någon annan. 
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Avtalet var villkorat av att styrelserna hos respektive part godkände avtalet. Avtalet 

reglerades av lagen i Storbritannien, varmed sannolikt parterna åsyftade engelsk lag. 

 

10.1.4 Diskussioner om affärsplan 

 

Efter det att VRC-avtalet hade träffats hade parterna kontakter under hösten rörande 

finansiering och affärsplan för centret. I slutet av oktober lämnade 3D Inc. kommenta-

rer på ett förslag till affärsplan (”Business Plan Draft”) från Prosolvia. Under rubriken 

”Equipment” kommenterade Yimeng Lu Prosolvias förslag avseende inköp till centret. 

Yimeng Lu påpekade att enligt Prosolvias förslag var det totala priset för all utrustning 

efter rabatter 2,2 milj. USD, varav 1,8 avsåg utrustning från Clarus – huvudsakligen 

programvarorna EON och Oxygen. Yimeng Lu förde i faxet fram att VR-centret borde 

utrustas med EON och Oxygen utan kostnad för att hålla nere det totala ekonomiska 

engagemanget. 

 

Parterna kom inte överens om någon utrustningslista eller affärsplan förrän i mars 

1998. 

 

10.1.5 JV-avtalet 

 

Dan Lejerskär besökte åter Japan i december 1997 för fortsatta förhandlingar. Dessa 

resulterade i att parterna träffade ett JV-avtal som undertecknades av Tori Sekizuka för 

3D Inc. den 19 december 1997 och av Dan Lejerskär för Prosolvia den 5 januari 1998.  

 

Parternas roller 

 

I inledningen av JV-avtalet sades: 
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- att Prosolvia hade expertis rörande programvaruutveckling samt etablering och 

drift av utbildningscenter för Virtual Reality teknik, 

- att Prosolvia hade för avsikt att etablera ett distributionsnätverk i Japan och att 

bilda ett JV-bolag för etablering och drift av ett eller flera VR-center, 

- att 3D Inc. hade tillgång till ett omfattande nätverk av potentiella samarbets-

partners och kunder till Prosolvias programvara, samt 

- att 3D Inc. hade expertis om lokala marknadsvillkor och hade ett nätverk för 

distribution. 

 

I avtalet fanns en uppställning över parternas ansvarsområden som motsvarade den i 

VRC-avtalet. Prosolvia skulle bl.a. svara för nyckelfärdig leverans av program- och 

maskinvara till centret samt identifiering och installation av uppgraderingar. Förutom 

att vara delägare i JV-bolaget skulle 3D Inc. bidra med ett lokalt nätverk med potenti-

ella kunder, kunskap om den lokala marknaden, lokal management och administration, 

hyresavtal för kontorslokal, inköp av kontorsutrustning samt anställning av personal. 

 

JV-bolag 

 

VR-centren skulle bedrivas i en juridisk person, ett s.k. JV-bolag, som skulle vara ett 

japanskt s.k. Kabushiki Kaisha; vilket är en juridisk person med begränsat ansvar för 

ägarna, dvs. motsvarande ett svenskt aktiebolag. 

 

Parterna åtog sig att snarast möjligt bilda JV-bolaget. Aktiekapitalet skulle initialt vara 

50 milj. YEN, vilket då motsvarade ungefär 384 000 USD eller 3,2 milj. kr. Parterna 

skulle äga hälften var av aktierna. 

 

Inköp av utrustning 

 

Enligt avtalet skulle JV-bolaget införskaffa den utrustning till centret som hade för-

tecknats i bilagd utrustningslista. Viss justering av den listade utrustningen skulle dock 

kunna ske. Den utrustningslista som eventuellt var bilagd till avtalet har inte återfun-
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nits. Enligt Konkursboet kom parterna överens om den slutliga utrustningslistan först 

den 17-18 mars 1998. JV-bolaget skulle köpa in utrustning till centret för totalt 2 milj. 

USD. Inköpen skulle ske i två olika faser; den första fasen omfattade utrustning för 1,1 

milj. USD och den andra 900 000 USD. Köpet av utrustningen i den första fasen skulle 

ske så snart det var praktiskt möjligt efter avtalets ingående och i fas två när JV-

bolaget var lönsamt enligt bolagets revisor. 

 

Det framgår inte av avtalet vilken utrustning som ingick i respektive fas och ingen ut-

rustningslista har som sagt återfunnits. Inte i någon av de olika utrustningslistor som 

återfunnits i Yokohama var utrustningen uppdelad i två olika faser. Priset för fas 1 i 

JV-avtalet, 1,1 milj. USD, stämmer dock med det totala priset för all utrustning till 

centret i den slutliga utrustningslistan och i fakturorna. Parterna – Prosolvia och 3D 

Inc. – åtog sig att med hälften vardera bidra till JV-bolagets kostnader för förvärvet av 

utrustningen. Inköpen skulle finansieras genom leasing, avbetalningsköp eller annan 

finansieringsmetod. 

 

Vardera parten skulle inom 30 dagar från ”Effective Date”, dvs. efter det att avtalet 

undertecknats och de kommit överens om affärsplanen, ta fram en betalningsgaranti 

eller ansvarsförbindelse (”deed of indemnity”) från en internationell bank eller kredit-

institut eller annan säkerhet som bägge parter kunde godta. Utöver aktiekapitalet och 

finansieringen av inköpen skulle parterna även bidra med hälften var av det uppskatta-

de rörelsekapitalet till centret enligt den affärsplan som parterna skulle ta fram inom 30 

dagar efter avtalets tillkomst och bilägga till avtalet som bilaga B. Affärsplanen hade 

alltså inte antagits av parterna vid denna tidpunkt, den 19 december 1997. Affärspla-

nen antogs samtidigt med utrustningslistan först tre månader senare, den 17-18 mars 

1998. Att affärsplanen var betydelsefull och inte fanns vid undertecknandet framgår 

också av definitionen av termen ”Effective Date”: ”means the date of the execution of 

this Agreement by both parties subject to execution of the Business Plan pursuant to 

section 6 set out below”. 
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Inget licensavtal 

 

Även i JV-avtalet stadgades uttryckligen att avtalet inte innebar någon överlåtelse eller 

upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvias programvara, vare sig till 3D Inc. 

eller någon annan. 

 

Övriga bestämmelser 

 

Under rubriken ”Diverse” sades bl.a. att avtalet utgjorde parternas fullständiga över-

enskommelse och att avtalet inte skulle tolkas som att parterna upplät några rättigheter 

till patent eller andra immateriella rättigheter utöver vad som uttryckligen angavs. 

 

Förutom såvitt gällde JV-bolaget och dess affärer med parterna, där japansk lag skulle 

tillämpas, skulle svensk lag vara tillämplig på avtalet. 

 

10.1.6 Finansiering av verksamheten i VR-centret 

 

Enligt parternas överenskommelse i JV-avtalet skulle VR-centret alltså bedrivas i ett 

särskilt JV-bolag. Bolaget skulle ha ett aktiekapital om 50 milj. YEN, motsvarande 

384 000 USD eller 3,2 milj. kr. 3D Inc. och Prosolvia/IVS skulle bidra med hälften 

var, motsvarande 192 000 USD eller 1,6 milj. kr. Utöver detta skulle vardera parten 

även garantera JV-bolagets finansiering av inköpen av utrustningen med 1 milj. USD 

samt bidra med hälften av det uppskattade behovet av rörelsekapital till centren enligt 

affärsplanen. Finansieringen skulle tas fram inom 30 dagar från avtalets ingående, dvs. 

senast den 4 februari 1998. 
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10.1.7 Överlåtelse av VRC-avtalet till IVS 

 

I december 1997 överlät Prosolvia AB sina rättigheter och skyldigheter enligt VRC- 

avtalet till IVS. Överlåtelseavtalet omfattade endast VRC-avtalet och inte JV-avtalet. 

Varför JV-avtalet inte var med är oklart. 

 

10.1.8 Beställning från IVS 

 

Den 22 december 1997 lämnade Roger Cederberg för IVS räkning en beställning avse-

ende en del av ett VRC enligt en bilagd utrustningslista. Leverans skulle ske till 3D 

Inc. Avsikten var att beställningen senare skulle överföras till ett leasingavtal. Av be-

ställningen framgick inte till vilket bolag den riktades, men sannolikt var den ställd till 

Clarus. Beställningen var villkorad av att 3D Inc. beställde den andra delen av VR-

centret och att betalningen garanterades. 

 

Leveransvillkoren reglerades av aktieägaravtalet mellan Industrifonden och Prosolvia, 

i vilket hänvisades till leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. Avsik-

ten med leverans- och underhållsavtalet var att reglera leveranserna av program- och 

maskinvara samt tjänster från Clarus till IVS för att användas i de av IVS hel- eller 

delägda VR-center. Leverans- och underhållsavtalet är ett systemleveransavtal där Cla-

rus leveransåtagande inte var fullgjort förrän all maskin- och programvara hade instal-

lerats och uppfyllde avtalade specifikationer. Delleveranser krävde särskild överens-

kommelse. Enligt Roger Cederberg träffades inte några sådana mellan Clarus och IVS. 

 

Utrustningslistan till beställningen innehöll maskinvara, programvara och installations-

tjänster, vilka var fördelade mellan Prosolvia/IVS och 3D Inc. i två kolumner som ru-

bricerades ”Lease Distribution”. Det totala priset för utrustningen var 4 111 131 USD. 

Efter en rabatt på totalt 2 960 014 USD fördelades slutpriset 1 151 116 USD i lika de-

lar på Prosolvia/IVS och 3D Inc. om 575 558 USD var. Priset för varje delkomponent 

var angivet i listan, men endast före rabatten som totalt var på hela 72 procent. Vad 
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priset var för licenserna till EON och Oxygen efter rabatt framgick inte av listan. När 

det gäller EON och Oxygen framgår således priset per licens för varje del av pro-

grammen före, men inte efter, rabatten. Det faktiska priset för licenserna gick därmed 

inte att utläsa av listan. 

 

3D Inc. beställde inte någon utrustning och lämnade ingen betalningsgaranti under 

1997. IVS beställning blev därmed formellt inte gällande under 1997 eftersom villko-

ren inte uppfylldes. 

 

10.1.9 Påstådd leverans i december 1997 

 

Den 23 december 1997 skickades en DHL-försändelse från Clarus till 3D Inc. Av 

fraktsedeln från försändelsen framgår endast att den innehöll ”documents” och inne-

hållet beskrevs som ”product info.” 

 

Det finns ingen bevisning som klart visar att leverans av programvarorna EON och 

Oxygen verkligen ägde rum till 3D Inc. i december 1997. Inga licensnycklar eller ko-

der till programmen hämtades ut under 1997. Om programmen verkligen hade levere-

rats och 3D Inc. var intresserat av leverans så skulle 3D Inc. rimligen ha hämtat hem 

nycklarna eller koderna så att de kunde börja använda programvarorna. Det var ju en-

ligt Öhrlings väsentligt att den lokala samarbetspartnern kom igång och började an-

vända programmen omedelbart. Det finns dock inte en enda av de samarbetspartners 

som påstås ha mottagit leverans av programvarorna under 1997 som varit intresserade 

av att hämta nycklar eller koder till programmen. 

 

Öhrlings påstår att det var naturligt att leverera programvarorna omgående eftersom 

det var viktigt att komma igång med verksamheten. Öhrlings påstår också att enligt en 

s.k. implementationsplan som fanns bilagd till affärsplanen för respektive center så 

skulle programvarorna levereras omgående efter det att VRC- avtalet hade träffats. Det 

bestrids att affärsplanerna hade denna innebörd. Det sägs inte att tidpunkten för leve-
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ransen av utrustningen skulle anges i affärsplanen. I den affärsplan som togs fram i 

mars 1998 finns heller inte någon implementationsplan eller uppgift om tidpunkter för 

leverans. 

 

10.1.10 Fakturering till 3D Inc. och IVS 

 

Samma dag som den påstådda leveransen av EON och Oxygen, den 23 december 

1997, utställde Clarus en faktura till 3D Inc. om 575 558 USD, vilket var samma pris 

som hade angivits i den utrustningslista som var bilagd till IVS beställning. Faktu-

ratexten löd: ”Establish a university based virtual reality research and technology cen-

ter in Tokyo, Japan adapted from the virtual reality training centers in Sweden by Pro-

solvia. VR-center: 1”. Sex dagar senare, den 29 december 1997, fakturerades samma 

belopp även till IVS. Fakturatexten var densamma som i fakturan till 3D Inc. förutom 

att platsen för centret hade ändrats från Tokyo till Yokohama. 

 

Clarus fakturerade 3D Inc. utan att det fanns någon beställning eller avtal i vilket 3D 

Inc. åtagit sig att köpa utrustningen. VRC-avtalet innehöll inget köp eller licensiering. 

JV-avtalet som skrivits under av 3D Inc. den 19 december men ännu inte av Prosolvia, 

stadgade att utrustningen skulle köpas av JV-bolaget och inte av 3D Inc. 3D Inc. skulle 

enligt avtalet endast finansiera inköpet. JV-bolaget var inte bildat under 1997. 

 

10.1.11 Fortsatta förhandlingar 

 

Under januari och februari 1998 fortsatte förhandlingarna mellan Prosolvia/IVS och 

3D Inc. avseende vilken utrustning som skulle köpas in och priset för denna. Bland 

annat diskuterades om maskinvara skulle levereras från Sverige eller om den skulle 

köpas i Japan. Den 13 januari 1998 konstaterade Dan Lejerskär att finansieringen av 

3D Inc:s del av centret inte var klar. Av telefax från Marlene Häggström till 3D Inc. 

den 30 januari 1998, framgår att parterna inte heller då var överens om vilken utrust-
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ning som skulle levereras till centret. Marlene Häggström hade bilagt två olika förslag 

till utrustningslistor.  

 

Under februari 1998 pågick dessutom även arbetet med bildande av det japanska JV-

bolaget. Roger Cederberg lämnade en skriftlig rapport till styrelsen i IVS den 20 feb-

ruari 1998 om läget i de olika centren. I rapporten noterades, såvitt gäller Yokohama, 

att installation skulle ske under mars-maj 1998. 

 

10.1.12 Affärsplan och utrustningslista 

 

Först i mitten av mars 1998 kom Prosolvia och 3D Inc. överens om en affärsplan och 

slutlig utrustningslista för VR-centret. Av affärsplanen framgår att Prosolvia, genom 

IVS och 3D Inc., skulle investera hälften var, att verksamheten skulle bedrivas i ett 

bolag, att finansieringen skulle ske genom aktiekapital och lån från delägarna, samt att 

utrustningen till centret enligt utrustningslistan skulle leasas. 

 

I affärsplanen togs den slutliga utrustningslistan in som bilaga. Denna utrusningslista 

hade parterna kommit överens om dagen innan den 17 mars 1998. Listan och affärs-

planen undertecknades av Roger Cederberg och Toru Sekizuka. Utrustningslistorna 

från mars månad 1998 innehåller i stort sett samma utrustning som den lista som var 

bilagd till IVS beställning till Clarus i december 1997. Vissa ändringar hade dock 

skett. Programvaran ”Multigen II for SIG” hade tillkommit och antalet licenser för 

Multigen och Game Gen Educational hade ökats. Priset efter rabatt var detsamma dvs. 

575 558 USD för envar av IVS och 3D Inc. Priset för varje delkomponent var angivet i 

listan, men precis som i IVS beställning angavs priset före de omfattande rabatterna. 

Priset efter rabatt för de 17 licenserna till EON och Oxygen framgick inte av listan. 

 

Affärsplanen innehåller ingen s.k. implementeringsplan. I affärsplanen sägs ingenting 

om tidpunkten för leverans av de olika komponenterna. Inte heller framgår det att pro-

gramvarorna EON och Oxygen redan hade levererats under 1997. Det finns, precis 
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som i Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur, inte någon skriftlig korrespondent eller 

annan dokumentation med mottagarna av programvarorna, där de påstådda, ytterst 

värdefulla, leveranserna omnämns. 

 

10.1.13 Remburs 

 

I samband med att ägarna av VRC-bolaget, IVS och 3D Inc., kom överens om affärs-

planen och vilken utrustning som skulle köpas in till centret tog 3D Inc. fram säkerhet i 

form av en remburs till förmån för Clarus avseende den del av utrustningen som 3D 

Inc. enligt VRC- och JV-avtalen skulle svara för finansieringen av. Rembursen innebar 

att Fuji Bank åtog sig att betala 575 558 USD till Clarus mot uppvisande av de doku-

ment och uppfyllande av de villkor som var angivna i rembursen. Leverans skulle ske 

senast den 30 mars 1998. Rembursen gällde till den 20 april 1998. Rembursen ställdes 

ut efter det att räkenskapsrevisionen för 1997 avslutats och bokslutskommunikén hade 

lämnats till aktiemarknaden i slutet av februari 1998. Den kan därför inte ha haft någon 

inverkan på bedömningen av intäkten i bokslutet. 

 

3D Inc. var inte angiven som köpare i rembursen. Det var dock aldrig avsikten i vare 

sig VRC- eller JV-avtalen eller i affärsplanen att 3D Inc. skulle köpa någon utrustning 

utan den skulle leasas av JV-bolaget. Rembursarrangemanget var att betrakta som en 

säkerhet för betalningen av den del som 3D Inc. skulle garantera finansieringen av och 

som 3D Inc. var skyldig att ta fram enligt p 5.2 i JV-avtalet. I vart fall åtog sig inte 3D 

Inc. att köpa eller licensiera någon utrustning under 1997. Utrustningslistan och affärs-

planen fastställdes först i mars 1998 och det kan vara tidigast vid den tidpunkten som 

ett avtal om köp och/eller licens träffats. 
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10.1.14 Verklig leverans i slutet av mars 1998 

 

I slutet av mars 1998 fraktades maskin- och programvaran till Yokohama med flyg. I 

fraktsedeln specificerades varorna enligt följande: ”Computer hardware, software and 

peripherals” (Konkursboets översättning: maskinvara, programvara och kringutrust-

ning). 

 

Av den packsedel som upprättades av Josefin Nilsson på Clarus framgår att det totala 

värdet för leveransen var 575 558 USD. Värdet var uppdelat på programvara, 367 960 

USD, och maskinvara 207 598 USD. På s. 2 i packsedeln anges i detalj den program-

vara som ingick i leveransen. Specifikationen är identisk med den som finns i den slut-

liga utrustningslistan från mars, förutom att ytterligare en programvara (Varsity) till-

kommit; dock utan att priset ökat. I leveransen ingick enligt packsedeln samtliga de 17 

licenser till de olika applikationerna till programvarorna EON och Oxygen som skulle 

levereras till VR-centret i Yokohama enligt den slutliga utrustningslistan. 

 

De 17 EON och Oxygen-licenserna hade enligt packsedeln ett totalt värde på 312 431 

USD (260 550 + 51 881). Detta motsvarade ungefär 2 350 000 kr. 3D Inc. skulle emel-

lertid endast svara för finansieringen av ungefär hälften av licenserna – 8 licenser till 

Oxygen och 9 licenser till EON. Troligen var packsedeln felaktig i detta avseende; 

värdet på maskin- och programvarorna avsåg sannolikt endast hälften av utrustningen 

eftersom totalvärdet 575 558 USD stämde med det belopp som envar av 3D Inc. och 

IVS skulle finansiera enligt utrustningslistan och som också hade fakturerats till dem 

bägge. Värdet på licenserna till Oxygen och EON i packsedeln 312 000 USD avser 

därför rimligen endast hälften av licenserna. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 tog Clarus en intäkt mot envar av 3D Inc. 

och IVS avseende programvarorna EON och Oxygen på SEK 3,75 milj. kr. Skillnaden 

mellan det bokförda beloppet och värdet i packsedeln utgör ca 1,5 milj. kr för envar av 

3D Inc. och IVS. 



  Sid 336 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

10.1.15 Betalning av IVS del av utrustningen 

 

Efter det att parterna den 17 mars 1998 kommit överens om utrustningslistan betalade 

IVS, den 24 mars 1998, 25 procent av fakturan från den 29 december 1997; 143 890 

USD. Att 25 procent betalades följde av leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus 

och IVS enligt vilken bestämmelse betalning av 25 procent av priset för beställd ut-

rustning skulle erläggas av IVS så snart Clarus hade bekräftat IVS beställning. 

 

10.1.16 Ny faktura till 3D Inc. 

 

Clarus ställde den 26 mars 1998 ut en ny version av fakturan till 3D Inc. på samma 

belopp och med samma faktura- och ordernummer som den tidigare fakturan från den 

23 december 1997. I fakturan hänvisades till rembursen från Fuji Bank. I fakturan, som 

var på 575 558 USD, specificerades varorna på samma sätt som i fraktsedeln: ”Com-

puter hardware, software and peripherals” (maskinvara, programvara och kringutrust-

ning). Denna nya version av fakturan bokfördes inte. Den var förmodligen en s.k. pro-

forma-faktura avsedd att användas enbart för transporten. Fakturan från december 

1997 betalades i sin helhet den 17 april 1998.  

 

10.1.17 Installation och leveransgodkännande 

 

Den 23 april 1998 bildades JV-bolaget. Firman var K.K. Virtual Reality Center Yoko-

hama eller på engelska Virtual Reality Center Yokohama Inc. 

 

Den 27 april 1998 slutfördes installationen av utrustningen hos JV-bolaget. Leveransen 

och installationen godkändes av Hiromi Kobayashi som var s.k. general manager i JV- 

bolaget. 
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10.1.18 Leasing av IVS del 

 

Den del av utrustningen som IVS skulle finansiera lades i juni över till ett leasingavtal 

mellan leasingbolaget Nissho Electronics Corporation och JV-bolaget som leasetagare. 

Kopia av leasingavtalet har inte återfunnits. Nissho Electronics Corporation beställde 

utrustningen från Clarus den 1 juni 1998 för 575 558 USD. Beställningen hänvisade 

till en utrustningslista, men den har inte heller återfunnits. Samma dag, den 1 juni 

1998, fakturerade Clarus Nissho Electronics Corporation för 575 558 USD. Nissho 

Electronics Corporation betalade fakturan den 30 juni 1998.  

 

Den 10 juni 1998 krediterades den faktura till IVS från den 29 december 1997 som 

hade tagits som intäkt i årsredovisningen 1997. 

 

10.1.19 VR-centret etableras 

 

Verksamheten i VR-centret i Yokohama kom igång på sommaren 1998 och den blev 

relativt framgångsrik. Efter IVS konkurs fortsatte verksamheten med 3D Inc. som den 

enda aktieägaren i JV-bolaget. 

 

10.1.20 Saldoförfrågningar 

 

Inför revisionen av bokslutet skickade Öhrlings den 13 februari 1998 ut en s.k. saldo-

förfrågan till 3D Inc. I förfrågan ombads 3D Inc. bekräfta att ”As may be seen from the 

attached statement of account the balance in our favour/ your favour according to our 

accounts as at 31/12 1997 was USD 575.558” (som framgår av bilagda kontoutdrag, 

var balansen oss tillgodo/ er tillgodo enligt vår bokföring per den 31/12 1997 USD 575 

558). Bilagt till förfrågan fanns en utskrift av kundreskontra avseende 3D Inc. på 
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svenska. Förfrågan skrevs under av Yiming Lu utan anmärkning och skickades till 

Prosolvia den 27 februari 1998. 

 

Värdet av den för bedömning av intäktsredovisningen måste anses vara ytterst begrän-

sat. Förfrågan avsåg fordringar och inte intäkter. Saldoförfrågan omfattade hela faktu-

rabeloppet (575 558 USD) och inte det lägre belopp efter reservering för ej levererad 

utrustning som Clarus redovisade som intäkt (475 558 USD). Det framgår inte av för-

frågan vem av Clarus eller 3D Inc. som hade en fordran och vem som hade en skuld 

(”the balance in our favour/ your favour”). Texten i kontoutdraget var på svenska och 

ingen på 3D Inc. kunde tala eller läsa svenska. All korrespondens mellan parterna var 

på engelska. 3D Inc. kan inte rimligen ha förstått innebörden av utdraget från kundres-

kontra. 

 

10.1.21 Redovisningen i Clarus och Prosolvia avseende Yokohama 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen 3,75 milj. kr på IVS och 3,75 milj. kr på 3D Inc. efter reservering av ej levere-

rade produkter och tjänster med 0,75 milj. kr vardera. 4,5 milj. kr togs upp som kund-

fordringar på vardera bolaget. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en som intäkt från leveransen av EON och Oxygen efter reservering av ej levererade 

produkter och tjänster med 0,75 milj. kr samt, såvitt gäller IVS, eliminering med 1,8 

milj. kr, mot 3D Inc. 3,75 milj. kr och mot IVS 1,95 milj. kr. Som kundfordringar upp-

togs 4,5 milj. kr på envar av 3D Inc. och IVS. 
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10.1.22 Konkursboets invändningar mot redovisningen av affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS skulle inte ha redovisats i bokslu-

tet och årsredovisningen för 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på IVS 

under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Re-

dovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 

 

Det rådde viss oreda i Prosolviakoncernen när det gällde vilket av koncernbolagen som 

skulle vara avtalspart i de olika affärsrelationerna. Öhrlings har uppfattningen att den 

avtalsstruktur för VR-centeraffärerna som överenskommits med Industrifonden i sam-

band med fondens investering i IVS inte följdes i alla delar. Såvitt känt har inte Indu-

strifonden lämnat sitt medgivande till att så skedde utan detta har skett ensidigt av Pro-

solvia. Detta har fått till följd att osäkerhet har rått beträffande vem som var avtalspart 

och vilka åtaganden som fanns. Detta visar sig väldigt tydligt i Yokohama-fallet. 

 

IVS var inte ursprungligen part i VRC-avtalet. Prosolvia överlät sina rättigheter och 

skyldigheter i avtalet till IVS i december 1997. Enligt VRC–avtalet skulle IVS därmed 

under den operativa fasen av centrets verksamhet svara för nyckelfärdig leverans av 

program- och maskinvara till centret. Efter partsöverlåtelsen till IVS överensstämde 

avtalsstrukturen i Yokohama med vad som avtalats med Industrifonden – alla etable-

ringar av VR-center skulle ske genom IVS som skulle vara delägare i centren och IVS 

skulle köpa och licensiera utrustningen av Clarus för att sedan sälja/licensiera den vi-

dare till VR-centret. IVS köp av utrustningen från Clarus reglerades inte i VRC-avtalet 

utan av leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. I sin beställning till 
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Clarus hänvisade Roger Cederberg också till leveransvillkoren i leverans- och under-

hållsavtalet. 

 

Clarus var inte part i VRC–avtalet. VRC-avtalet innebar således i sig inget åtagande 

för IVS att köpa eller licensiera maskin- eller programvara eller tjänster. VRC-avtalet 

var också villkorat av att det godkändes av parternas respektive styrelser. Något god-

kännande av avtalet lämnades inte av 3D Inc:s styrelse före årsskiftet 1997/98 och 

VRC-avtalet blev således inte bindande under 1997. 

 

Enligt JV-avtalet skulle utrustningen köpas av det särskilt bildade JV-bolag som skulle 

bedriva verksamheten. Inköpen skulle ske i två faser där den första skulle ske snarast 

möjligt efter avtalets ingående. IVS var inte ursprungligen part i JV-avtalet. Det skrift-

liga avtalet om överlåtelse av partsställningen i VRC-avtalet omfattade inte JV-avtalet, 

men sannolikt har även JV-avtalet överlåtits till IVS samtidigt. JV-avtalet innefattade 

emellertid inte något åtagande för IVS att köpa eller licensiera maskin- och program-

vara eller tjänster. Utrustningen skulle införskaffas av JV-bolaget och inte av aktie-

ägarna. Prosolvia, och efter överlåtelsen IVS, skulle svara för att nyckelfärdig leverans 

av program- och maskinvarorna skedde till JV-bolaget (”Turn-key delivery of software 

and hardware for the center”). Därutöver skulle IVS bidra med hälften av finansiering-

en av JV-bolagets inköp av utrustningen. 

 

Efter det att IVS genom avtalsöverlåtelsen blivit part i VRC–avtalet och sannolikt även 

i JV-avtalet lämnade IVS den 22 december 1997 en beställning till Clarus avseende del 

av utrustningen till VR-centret enligt en bilagd utrustningslista. Bland utrustningen i 

kolumnen för ”IVS” i listan ingick licenser till programvarorna EON och Oxygen. Be-

ställningens giltighet förutsatte att 3D Inc. beställde den andra delen av VR-centret och 

lämnade en betalningsgaranti. 3D Inc. lämnade ingen beställning under 1997. Inte hel-

ler ställde 3D Inc. någon garanti för betalningen under 1997. IVS beställning blev 

därmed formellt inte giltig under 1997. 
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JV-bolaget bildades först i april 1998 och bolaget köpte eller licensierade därmed gi-

vetvis ingen utrustning under 1997. Parterna i JV-avtalet enades om den slutliga ut-

rustningslistan först i mars 1998 varefter leverans av all utrustning ägde rum i april till 

JV-bolaget. 

 

Clarus, som levererade och fakturerade för programvarorna, var inte heller part i JV-

avtalet. Öhrlings påstående om att den s.k. ”Affiliate”-definitionen innebär att Prosol-

vias förpliktelser kunde fullgöras av vilket bolag som helst i Prosolvia-koncernen kan i 

vart fall inte gälla JV-avtalet eftersom det i det avtalet, till skillnad från i VRC-avtalet, 

inte fanns någon definition som säger att med Prosolvia avses även s.k. ”Affiliates”. 

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde ingen intäkt redovisas eftersom det inte var avtalat om delleverans av EON 

och Oxygen och det inte heller var sannolikt att IVS ansåg att efter det att EON och 

Oxygen hade levererats så återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. 

 

IVS beställning den 22 december 1997 avsåg flera maskin- och programvaror och inte 

endast programvarorna EON och Oxygen. Den beställda utrustningen skulle installeras 

och integreras tillsammans med den utrustning som skulle finansieras av 3D Inc. Be-

ställningen var villkorad av att 3D Inc. beställde den andra delen. 

 

I beställningen hänvisade IVS till aktieägaravtalet mellan Industrifonden och Prosol-

via. Aktieägaravtalet hänvisade i sin tur till leverans- och underhållsavtalet mellan Cla-

rus och IVS. Enligt leverans- och underhållsavtalet ansågs leverans inte ha skett förrän 
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all maskinvara och programvara hade levererats och installation ägt rum. Delleverans 

fick endast ske om parterna avtalat om detta separat. Något sådant avtal träffades inte. 

IVS ansåg att leveransen av ett VR-center inte var fullgjord förrän all utrustning hade 

levererats och installerats. All utrustning hade ostridigt inte levererats och installerats. 

Enligt VRC- och JV-avtalen skulle nyckelfärdig leverans av all maskin- och program-

vara ske till VR-centret. Beloppet och texten på Clarus faktura omfattade också all den 

maskin- och programvara som beställts av IVS och inte endast programvarorna EON 

och Oxygen. Detta visar att även Clarus uppfattade avtalen på detta sätt. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade överenskommits för programvarorna EON och Oxygen. Det 

fanns inga utrustningslistor bilagda till VRC- eller JV-avtalen eller fakturan. Utrust-

ningslistan till IVS beställning och den av 3D Inc. och Prosolvia/IVS överenskomna 

listan saknade uppgift om priset efter rabatt för EON och Oxygen och de andra pro-

gram- och maskinvarorna samt tjänsterna. I de olika listor och packsedlar som Clarus 

upprättade avseende utrustningen i Yokohama varierade värdet på licenserna till pro-

gramvarorna EON och Oxygen mellan 3,8 milj. USD och 614 000 USD. I de utrust-

ningslistor som var bilagda affärsplanen och IVS beställning var priset för hälften av 

licenserna till programvarorna EON och Oxygen 1,9 milj. USD. I den utrustningslista 

som parterna kom överens om i mars 1998 var värdet 1, 7 milj. USD. I packlistan var 

värdet på licenserna till EON och Oxygen 624 000 USD, 2 x 312 000. I bokföringen 

togs licenserna upp till 475 558 USD. 

 

Slutsatsen måste bli att intäkten från licenserna till programvarorna EON och Oxygen 

inte hade beräknats på ett tillförlitligt sätt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till 3D Inc. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till 3D Inc. skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen för 1997 eftersom , av de skäl som anges nedan, de väsent-
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liga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på 

3D Inc. under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med trans-

aktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 

 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för 3D Inc. att köpa eller licensiera ma-

skin- och programvara eller tjänster. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licens-

upplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster till 3D Inc. genom VRC-avtalet. 

Ingen utrustningslista fanns bilagd till VRC- eller JV-avtalet. Clarus, som levererade 

och fakturerade för programvarorna, var inte part i VRC- och JV-avtalen. Enligt avta-

len skulle utrustningen tillhandahållas av Prosolvia/IVS. 

 

VRC-avtalet var villkorat av att det godkändes av parternas respektive styrelser. Något 

godkännande av avtalet lämnades inte av 3D Inc:s styrelse före årsskiftet 1997/98 och 

VRC- avtalet blev således inte bindande. Parterna kom inte överens om någon affärs-

plan eller utrustningslista förrän i mars 1998. 3D Inc:s finansiering av utrustningen 

löstes genom en remburs i mars 1998 

 

2. Leverans skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

så kunde ingen intäkt redovisas eftersom det inte var avtalat om delleverans av EON 

och Oxygen och det inte heller var sannolikt att 3D Inc. ansåg att efter det att EON och 

Oxygen hade levererats så återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. 
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Enligt VRC- och JV-avtalen skulle nyckelfärdig leverans av all maskin- och program-

vara ske till VR-centret. Utrustningen som skulle finansieras av 3D Inc. skulle installe-

ras och integreras tillsammans med den utrustning som skulle finansieras av IVS. Be-

loppet och texten på Clarus faktura omfattade all den maskin- och programvara och 

tjänster som skulle finansieras av 3D Inc. och inte endast programvarorna EON och 

Oxygen. Detta visar att även Clarus uppfattade avtalet på detta sätt. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade överenskommits för programvarorna EON och Oxygen. Det 

fanns inga utrustningslistor bilagda till VRC- eller JV-avtalen eller fakturan. Den av 

3D Inc. och Prosolvia/IVS överenskomna listan och fakturan från Clarus saknade upp-

gift om priset, efter rabatt, för programvarorna EON och Oxygen. I de olika listor och 

packsedlar som Clarus upprättade avseende utrustningen i Yokohama varierade värdet 

på licenserna till programvarorna EON och Oxygen mellan 3,8 milj. USD och 614 000 

USD. I de utrustningslistor som var bilagda affärsplanen och IVS beställning var priset 

för hälften av licenserna till programvarorna EON och Oxygen 1,9 milj. USD. I den 

utrustningslista som parterna kom överens om i mars 1998 var värdet 1, 7 milj. USD. I 

packlistan var värdet på licenserna till EON och Oxygen 624 000 USD, 2 x 312 000. I 

bokföringen togs licenserna upp till 475 558 USD. 

 

Slutsatsen blir att intäkten från licenserna till programvarorna EON och Oxygen inte 

hade beräknats på ett tillförlitligt sätt. 

 

 
 
 
 
 
 



  Sid 345 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
10.2 Öhrlings 

 

10.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 
Företrädare för Prosolvia respektive 3D Inc. träffade varandra för första gången i maj 

1997 vid ett evenemang med anledning av ett vänskapsutbyte mellan Göteborg och 

Japan. Den 9 augusti 1997 besökte Dan Lejerskär och Marlene Häggström 3D Inc. Den 

23-24 september besökte företrädare för 3D Inc. Prosolvia i Göteborg. Vid besöket 

förevisades och demonstrerades Prosolvias mjukvara för dem, vilket framgår av den 

agenda som upprättades inför mötet. 

 

Den 23 september 1997 träffade Prosolvia och 3D Inc. ett s.k. Non-disclosure Agree-

ment.   

 

Prosolvia och 3D Inc. ingick den 24 september 1997 ett VRC-avtal. Till avtalet fanns 

som bilaga en Equipment-list, som medtog licenser till Clarus mjukvara. Genom avta-

let köpte Prosolvia och 3D Inc. utrustningen till centret i enlighet med vad som fram-

går av utrustningslistan. Öhrlings påstår inte att styrelsegodkännande förelåg den 24 

september 1997. 

 

Prosolvia fick fullgöra avtalet genom dotterbolag. Detsamma gällde när IVS övertog 

avtalet. Prosolvia och IVS har självklart accepterat att Clarus fullgjorde leveransskyl-

digheten enligt VRC-avtalet. Detsamma gäller motparten 3D Inc. Alltså var Clarus 

part. VRC-avtalet talar om ett center, men inte om ett JV-bolag. Centret får betraktas 

som en samarbetsform eller som ett enkelt bolag. Tanken på ett särskilt JV-bolag kom 

senare. 

 

Efter VRC-avtalet hade ingåtts fortsatte framtagandet av en affärsplan. Den 11-12 de-

cember 1997 besökte Dan Lejerskär och Marlene Häggström 3D Inc. ännu en gång. 

Under besöket beslutade 3D Inc:s styrelse att det skulle bilda ett center tillsammans 
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med Prosolvia. VRC-avtalet blev då gällande. Prosolvia och 3D Inc. ingick då även ett 

avtal benämnt ”Joint Venture Agreement”. Eftersom 3D Inc:s styrelse hade godkänt 

affären innehöll JV-avtalet följaktligen inget villkor om styrelsegodkännande. 

 

Som bilaga till JV-avtalet fanns en Equipment-list, som medtog licenser till Clarus 

mjukvara. Genom parternas överenskommelse om Equipment-list hade centret tillför-

säkrats licensrättigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en skyldighet att tillse att 

lokal part/center snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till erforderliga licensnycklar 

när dessa begärdes. I verkligheten kom alltså kombinationen av Equipment-list och 

VRC- och/eller JV-avtal att utgöra upplåtelse av licens till Clarus mjukvara. I JV-

avtalet stadgas bland annat att ”The parties hereto undertake to cause the JV-Company 

to be incorporated as soon as practicable in accordance with the terms of this agree-

ment.” 

 

Avtalet delar upp betalningen av centret i två delar: ”Phase I – such equipment listed in 

Appendix A marked with an accrued value of US$1.1 million which will be subject to 

reasonable adjustment upon mutual consultation” och ”Phase II – such other equip-

ment listed in Appendix A with an accrued value of US$0.9 million which will be sub-

ject to reasonable adjustment upon mutual consultation”. I avtalet stadgas även 

följande: “The parties shall separately and independently on a pro rata basis (50% - 

PROSOLVIA and 50 % - 3D INC.) contribute to the costs for the JV-Company’s ac-

quisition of the Center equipment exhibited in Appendix A, attached hereto.” 

 

Utöver VRC- och JV-avtalet fanns inga ytterligare villkor. Clarus är inte part i JV-

avtalet. Enligt JV-avtalet är det istället Prosolvia som ska leverera centerutrustningen. 

Den skyldigheten kunde Prosolvia fortfarande fullgöra enligt VRC-avtalet. Vilket ock-

så var det som skedde och mot vilket ingen part har haft någon invändning. I mitten av 

december beslutade IVS att ”ta in” VRC Yokohama. 

 

IVS lämnade den 22 december 1997 en beställning till Clarus rörande ett halvt center i 

Japan. Bilagt beställningen återfanns en Equipment-list där det angavs att respektive 
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part skulle betala 575 558 USD för centrets utrustning. Beställningen avsåg del av cen-

ter. Leverans skulle ske till Tokyo. Beställningen av ett halvt center har inget stöd i 

Leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus och IVS. I beställningen anges inte att 

egendomen senare skulle överföras till ett JV-bolag, men väl att avsikten var att finan-

siera köpet via leasing. 

 

Efter IVS beställning den 22 december 1997 levererade Clarus den 23 december 1997 

exemplar av Clarus egenutvecklade mjukvara till 3D Inc., som hade beställt densam-

ma. 3D Inc. invände inte häremot. Öhrlings vitsordar att den programvara som skulle 

levereras skulle innehålla sammanlagt 15 applikationer, det vill säga 13 Oxygen-

applikationer och två EON-applikationer och påstår dessutom att den programvara som 

levererades innehöll dessa applikationer. Något förbud mot delleverans har aldrig fun-

nits. Tvärtom har delleverans varit naturligt med hänsyn till syftet med ett center och 

dessutom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installation. 

 

Den 23 december 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VRC i Yokohama. Kö-

pare var 3D Inc. och IVS. Samtliga parter kunde förväntas betala för sin del av utrust-

ningen. Clarus visste vid varje tidpunkt värdet av det som hade levererats och vad som 

återstod. Clarus fakturerade samma dag 3D Inc. Fakturabeloppet, 575 558 USD, var 

detsamma som beloppet i den Equipment-list som var bilagd till JV-avtalet m.fl. avtal. 

 

Den 29 december 1997 fakturerade Clarus IVS samma belopp. Det är oklart hur IVS 

och Roger Cederberg såg på villkoret i IVS beställning att 3D Inc:s betalning skriftli-

gen skulle garanteras. Så skedde, men först efter årsskiftet. Det är emellertid klarlagt 

att IVS, efter Roger Cederbergs godkännande, bokförde Clarus faktura debet ”Pågåen-

de Projekt” och kredit ”Leverantörsskuld”. Antingen har han uppfattat villkoret såsom 

ett resolutivt villkor eller så har han eftergett kravet. På samma sätt har Clarus uppfat-

tat villkoret. Prosolvia överförde även VRC-avtalet till IVS, vilket framgår av ett avtal 

benämnt ”Agreement on assignment and indemnity”. 
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I januari 1998 fanns en avtalad utrustningslista. 3D Inc. önskade emellertid att omför-

handla den tidigare avtalade utrustningslistan. Öhrlings är ense med Konkursboet att 

Clarus den 30 januari 1998 skickade över två alternativa utrustningslistor till 3D Inc. 

Clarus var alltså berett att gå 3D Inc. tillmötes i en omförhandling av utrustningslistan. 

Däremot bestrider Öhrlings att den nya listan skulle ha blivit överenskommen först den 

18 mars 1998. I själva verket enades man någon gång före 12 februari 1998. Det fram-

går vidare av telefaxet den 12 februari 1998 att 3D Inc. i praktiken var klara med en 

remburs (”L/C”) Bank Fuji.  

 

Öhrlings skickade den 13 februari 1998 via telefax en s.k. saldoförfrågan till 3D Inc. 

På försättsbladet angavs ”Request for confirmation of balance for Prosolvia Clarus 

AB”. Omfrågat belopp var 575 558 USD. 3D Inc. besvarade saldoförfrågan utan an-

märkning. Det omfrågade beloppet svarade exakt mot Clarus faktura till 3D Inc., som 

3D Inc. hade fått. 3D Inc. måste ha förstått att Clarus frågade om en fordran som Cla-

rus hade på 3D Inc. 

 

Det kan konstateras: 

- att 3D Inc. inte bestred fakturan utan bekräftade tvärtom fakturans riktighet, 

- att 3D Inc. inte gjorde gällande att leverans inte hade skett, 

- att 3D Inc. inte gjorde gällande att skulden inte skulle ha existerat, 

- att det aldrig har reklamerats mot det faktum att Clarus fakturerade istället för 

Prosolvia. 

 

Utrustningslistan kom att omförhandlas ytterligare en gång. Således undertecknades, 

den 17 mars 1998, ytterligare en ny version av utrustningslistan av Roger Cederberg 

och Toru Sekizuka. Det betyder inte att tidigare listor var preliminära. Nederst på 

Equipment-list angavs att Prosolvia/IVS skulle svara för 50 procent och 3D Inc. skulle 

svara för 50 procent av egendomen. Det angavs att respektive part skulle betala 

575 558 USD. 
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Öhrlings menar att parterna redan före den 18 mars 1998 varit överens om när leverans 

skulle ske. Det visar att parterna inte tillmätte affärsplanen den betydelse som Kon-

kursboet gör gällande. Härtill kommer att VRC-avtalet hursomhelst var gällande och 

det var inte villkorat av framtagande av affärsplan. - Under februari 1998 pågick arbe-

tet med bildande av det japanska JV-bolaget. 

 

I mars 1998 betalade IVS 25 procent av fakturan till Clarus, vilket följer av en bokfö-

ringsorder från den 24 mars 1998. Enligt Konkursboet skulle detta visa att IVS därige-

nom tillämpade leverans- och underhållsavtalet. Öhrlings menar att IVS i så fall skulle 

ha betalat ytterligare 60 procent vid leverans den 27 mars 1998. Så skedde inte. IVS 

betalade resterande del först två månader efter leveransgodkännande. Det visar att le-

verans- och underhållsavtalets betalningsbestämmelser inte följdes. 

 

Den remburs om 575 558 USD Fuji Bank Ltd. öppnade den 24 mars 1998 med Clarus 

som förmånstagare och 3D Inc. som köpare avsåg köpeskillingen för den egendom 

som 3D Inc. hade köpt av Clarus. Det kan således konstateras att bedömningen om 

betalning var sannolik eller inte vid årsskiftet varit korrekt i och med att betalning fak-

tiskt skedde. Av rembursaviseringen framgår även att delleveranser var tillåtet. 

 

Den 26 mars 1998 utställde Clarus en pro forma faktura till 3D Inc. om 575 558 USD. 

Som betalningsvillkor angavs ”Letter of credit”, dvs. remburs. Den 27 mars 1998 leve-

rerades maskin- och programvara till 3D Inc., som hade beställt densamma. Såvitt av-

ser levererad mjukvara levererades samma egenproducerade mjukvara som tidigare, 

dock en uppdaterad version om sådan förelåg vid den senare leveranstidpunkten. 

 

Den 17 april 1998 mottog Clarus full betalning från 3D Inc. Den 27 april 1998, dvs. 

efter det att full betalning hade erlagts från 3D Inc, blev installationen av utrustningen 

klar.  
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I februari 1998 anställdes en VD, Hirohi Kobayashi, till centret. Först den 1 maj 1998 

bildades Virtual Reality Center Yokohama Inc. Leverans skedde 27 mars 1998 och 

leveransgodkännande lämnades 27 april 1998, allt före det att bolaget bildats. 

 

Den 1 juni 1998, fakturerade Clarus Nissho Electronics Corp. ett belopp om 575 558 

USD, dvs. halva köpeskillingen för utrustningen till VRC Yokohama. Den 10 juni 

1998 krediterades fakturan till IVS. Ingenting av betalningsmönster eller leverans av 

utrustning följer leverans- och underhållsavtalet mellan Prosolvia och IVS. Detta visar 

att affärsprocessen har fyllts ut med ett flertal informella överenskommelser trots de 

”entire agreement-klausuler” som Konkursboet åberopat. Nissho Electronics Corp. 

erlade betalning för fakturan den 30 juni 1998. 

 

10.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Det har inte rått någon osäkerhet parterna emellan beträffande vem som var avtalspart 

och vilka åtaganden som fanns. VRC-avtalet likställde alla dotterbolag till Prosolvia 

med moderbolaget. Det stod således Prosolvia fritt att fullgöra avtalet genom Clarus. 

Detta gäller generellt för alla VRC-avtal. Som bilaga till VRC-avtalet fanns en Equip-

ment-list som alltid medtog licenser till Clarus mjukvara. Beslut hade fattats att VRC 

Yokohama skulle vara ett IVS- center. Vidare var både Prosolvia och IVS överens om 

att det var ett köp och licensiering. 

 

Öhrlings bestrider påståendet om att något godkännande av 3D Inc:s styrelse inte före-

låg före årsskiftet. Ett styrelsegodkännande lämnades 12-13 december 1997, varefter 

ett ovillkorat JV-avtal skrevs på den 19 december 1997. 
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Bildandet av JV-bolaget var inte någon förutsättning för köp och leverans. Faktum är 

att IVS beställde hälften av centerutrustningen, vilket var i enlighet med VRC-avtalet, 

som överlåtits till IVS. Öhrlings bestrider att IVS:s roll var leverantörens vad avser 

centerutrustning. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att IVS beställning inte blev formellt giltig un-

der 1997 menar Öhrlings att det fanns ett styrelsegodkännande från 3D Inc. Villkoret 

att 3D Inc:s betalning skulle garanteras uppfylldes eller eftergavs. Till det kommer att 

IVS har bokfört fakturan från Clarus som skuld, vilket inte bort ske om villkoret allt-

jämt var gällande vid utgången av 1997. 

 

Öhrlings hänvisar till vad som angetts ovan ifråga om betydelsen av att JV-bolaget 

bildades först i april 1998 och att bolaget därmed inte köpte eller licensierade någon 

utrustning under 1997.  

 

När det gäller Konkursboets påstående att parterna i JV-avtalet enades om den slutliga 

utrustningslistan först i mars 1998, varefter leverans av all utrustning ägde rum i april 

till JV-bolaget, så menar Öhrlings att de tidigare utrustningslistorna inte var preliminä-

ra, utan slutliga intill dess de av olika anledningar omförhandlades. 

 

Öhrlings bestrider påståendet om att, för det fall att den s.k. ”Affiliate”-definitionen 

innebar att Prosolvias förpliktelser kunde fullgöras av vilket bolag som helst i Prosol-

via-koncernen, så kan i vart fall inte gälla JV-avtalet eftersom det i det avtalet, till 

skillnad från i VRC-avtalet, inte fanns någon definition som säger att med Prosolvia 

avses även s.k. ”Affiliates”. Clarus levererade, fakturerade och fick fullt betalt.  

 

Leverans har skett den 23 december 1997. Det är irrelevant om IVS ansåg att efter det 

att EON och Oxygen hade levererats återstod endast en obetydlig del av den totala le-

veransen. Prosolvia kunde bedöma utfallen med hög grad av säkerhet och Prosolvia 

ansåg att kontraktet hade fortskridit tillräckligt. 
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Konkursboet har påstått att IVS beställning den 22 december 1997 avsåg flera maskin- 

och programvaror och inte endast programvarorna EON och Oxygen, att den beställda 

utrustningen skulle installeras och integreras tillsammans med den utrustning som 

skulle finansieras av 3D Inc samt att beställningen var villkorad av att 3D Inc. beställ-

de den andra delen. Öhrlings menar att även vid sådana avtal får delleverans vinstav-

räknas successivt. Förutsättningen för det är att resultatet kan bedömas med hög grad 

av säkerhet. Prosolvia kunde installera program- och hårdvaran. 3D Inc. hade beställt 

halva centerutrustningen Öhrlings har motsvarande inställning även till Konkursboerts 

påstående i fråga om delleveranser fick ske till IVS.  

 

Öhrlings menar att om ordet nyckelfärdig tas bort ur avtalen förändras inte Clarus åta-

gande att leverera hård- och programvara och installera denna. Begreppet nyckelfärdig 

saknar därför betydelse.  Öhrlings menar också att Konkursboets påstående, att belop-

pet och texten på Clarus faktura omfattade också all den maskin- och programvara som 

beställts av IVS och inte endast programvarorna EON och Oxygen, vilket skulle visa 

att även Clarus uppfattade avtalen på detta sätt, är irrelevant. 

 

När det gäller Konkursboets påstående om att intäkten inte kunde beräknas på tillförlit-

ligt sätt invänder Öhrlings följande. Faktureringen stämde med de senast överenskom-

na utrustningslistorna och även mot den utrustningslista som bifogades IVS beställ-

ning. Totalbeloppet stämde även med JV-avtalet. I utrustningslistan angavs ett totalpris 

och även styckkostnaderna för tredje parts utrustning. Genom subtraktion framkom då 

priset för mjukvaran. Packlistan är fel i mer än ett avseende. Öhrlings är överens med 

Konkursboet att denna värdemässigt felaktigt upptar endast halva centerutrustningen. 

Det ytterligare felet bestod i att värdet för hårdvaran som köpts både av IVS och 3D 

Inc. tagits upp, och dessutom till av leverantörer rekommenderade listpriser och inte 

Prosolvias verkliga, lägre, inköpspriser. Eftersom utgångspunkten för packlistan felak-

tigt varit endast halva centerutrustningen och rekommenderade listpriser använts har 

styckpriserna per licens blivit fel i packlistan. Packlistan har emellertid inte legat till 

grund för beräkningen av intäkten, utan istället utrustningslistan. 
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Intäkten och kundfordran avseende fakturan till 3D Inc. 

 

Öhrlings har motsvarande invändningar och gör motsvarande påståenden som ovan 

beträffande intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS.  
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11 VRC TAIWAN 

 

11.1 Konkursboet 

 

11.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Förhållandena i Taiwan hade stora likheter med de i Yokohama-centret. VRC- och JV-

avtal ingicks under 1997, men det som krävdes för att kunna driva verksamheten i 

centret - finansiering, bolagsbildning, leverans och installation av utrustningen - var 

inte på plats förrän under 1998. Verksamheten kom igång först i oktober 1998. Även 

här hade Prosolvia för bråttom och tog större delen av vinsten från försäljningen av 

utrustningen till centret redan under 1997 istället för att vänta till 1998. 

 

Motparten i Taiwan var ett bolag med firman China Development Corporation (CDC). 

Bolaget företräddes främst av Benny Hu, John Yu, Tawei Sun och Yen Sen Wo. Verk-

samheten skulle drivas i ett JV-bolag. 

 

11.1.2 Memorandum of Understanding 

 

CDC och Prosolvia träffade först ett ”Memorandum of Understanding” eller avsikts-

förklaring. Handlingen är odaterad. I avsiktsförklaringen konstaterades att parterna 

hade en gemensam önskan att sätta upp ett eller flera VR-center i Taiwan och att de 

skulle föra förhandlingar om villkoren för detta på det sätt som angavs i förklaringen. 

Parterna hade enats om vissa riktlinjer för avtalet som angavs i en bilagd s.k. ”Agree-

ment Outline”. Bland riktlinjerna fanns en tidplan där de olika åtgärderna eller aktivite-

terna för att etablera centret angavs. Efter det att förhandlingen hade slutförts och av-

siktsförklaringen hade signerats skulle följande åtgärder vidtas: 
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a) godkännande; management och legal 

b) träffa slutliga avtal, 

c) bilda JV-bolaget, 

d) beställa utrustningen, 

e) initiera uppstartningsplan och marknadsplan, 

f) skicka instruktörer och systemintegratörer, 

g) initiera marknadsaktiviteter, 

h) slutföra integration, samt 

i) öppna centret. 

 

Aktiviteterna och deras inbördes ordning överensstämmer till stor del med den hand-

lingsplan (”Action plan”) som fanns med i mallen för affärsplan till VR-centren. 

 

Tidplanen i avsiktsförklaringen i Taiwan angav att beställningen skulle ske efter det att 

JV-bolaget hade bildats. Det står ingenting om att programvarorna EON och Oxygen 

skulle levereras tidigt och före den övriga utrustningen. Punkt 2.2 reglerade enligt ru-

briken åtgärder under den dagliga driften av centret. Som en av de åtgärder som Pro-

solvia ska utföra anges ”turn-key delivery of software and hardware for the center” 

dvs. samma formulering som i de övriga avtalen i VR-centeraffärerna. 

 

11.1.3 VRC- och JV-avtal 

 

Förhandlingarna resulterade i att parterna den 20 oktober 1997 träffade de två sedvan-

liga avtal som Prosolvia använde vid etableringen av ett VR-center; ett VRC-avtal och 

ett JV-avtal. Avtalsparterna var moderbolaget Prosolvia och CDC. Även de här avtalen 

träffades av Prosolvia trots att det enligt avtalspaketet med Industrifonden från juni 

1997 var IVS som skulle vara part i VR-centren och inte Prosolvia. 
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11.1.4 VRC-avtal 

 

VRC-avtalet undertecknades av Dan Lejerskär ensam för Prosolvias räkning. Avtalet 

var uppbyggt enligt den standardiserade mallen. 

 

Bakgrunden till avtalet var: 

a) att Prosolvia hade expertis rörande etablering och drift av VR-center, 

b) att CDC hade kunskap om den lokala marknaden i Taiwan, samt 

c) att parterna skulle starta ett Joint Venture och genom detta etablera och mark-

nadsföra ett Virtual Reality Research and Training Center i Taiwan. 

 

Syftet med avtalet var att reglera parternas åtaganden i samband med etableringen av 

ett VR-center i Taiwan.  

 

VR-centret skulle initialt ägas av ett Joint Venture som skulle bildas i enlighet med vad 

som sades i JV-avtalet. Senare skulle högst 25 procent av ägandet i VR-centret överfö-

ras till en s.k. lokal partner. Enligt JV-avtalet skulle JV-bolaget vara ett bolag med säte 

i Taiwan och med begränsat ansvar för ägarna, ett s.k. ”limited company”, vilket unge-

färligen motsvarar ett svenskt aktiebolag. JV-bolaget skulle ägas med 50 procent var-

dera av Prosolvia och CDC. Denna ägarfördelning kom senare att ändras så att Prosol-

via blev majoritetsägare. 

 

”Local partner” definierades i VRC-avtalet som en taiwanesisk person som skulle träf-

fa avtal med JV-bolaget i avsikt att vara delägare i ett center. Det var alltså inte CDC 

som skulle vara lokal partner. CDC var avtalspart och definierades i ingressen till avta-

let. I Taiwan skulle således den lokala partnern vara delägare direkt i centret och inte i 

JV-bolaget. Avsikten var att centret slutligen skulle ägas med 75 procent av JV-bolaget 

och med högst 25 procent av den lokale partnern. 
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Inom 60 dagar från avtalets ingående skulle JV-bolaget ta fram en marknadsförings-

plan. JV-bolaget och den lokala partnern skulle därefter gemensamt marknadsföra VR-

centret i Taiwan enligt planen. Inom 60 dagar från avtalets ingående skulle även JV-

bolaget och den lokale partnern komma överens om en affärsplan. Därefter skulle JV-

bolaget överlämna en plan till den lokala partnern med angivande av de åtgärder som 

skulle vidtas i uppstartningen av centret. Affärsplanen var ett särskilt viktigt dokument 

i Taiwan-avtalet; avtalet förutsatte att parterna kom överens om en sådan plan. En yt-

terligare förutsättning var att ett JV-avtal träffades mellan Joint Venturet och den loka-

le partnern. 

 

Under den operativa fasen av centrets verksamhet skulle Prosolvia bl. a. svara för do-

kumentation avseende konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, 

nyckelfärdig leverans av program- och maskinvara till centret, identifiering och instal-

lation av uppgraderingar av programvara samt dokumentation för utbildning. JV-

bolaget och den lokala partnern skulle gemensamt svara för marknadsföring, beslut om 

ytterligare utrustning och resurser samt administration av projektavtal. 

 

Förutom att vara delägare i JV-bolaget var CDC:s roll i samarbetet att bidra med kun-

skap om, introduktioner till samt vägledning avseende utvecklingen på den lokala 

marknaden. Vidare åtog sig CDC att bidra med hälften av det kapital som behövdes för 

centrets inköp av utrustningen till VR-centret i utrustningslistan. Den andra hälften av 

kapitalet skulle säkerställas av Prosolvia. Kapitalet skulle tillhandahållas inom 75 da-

gar från avtalets ingående. 

 

Till VRC-avtalet fanns bilagt en utrustningslista som Appendix A. I listan ingick 30 

licenser till var och en av de 12 Oxygen-programapplikationerna och till de tre EON-

applikationerna. Utrustningen i listan var inte uppdelad mellan Prosolvia/IVS och 

CDC. Totalpriset för utrustningen var 2 023 736 USD och längst ned i listan fördela-

des beloppet med hälften var på Prosolvia/IVS respektive CDC i enlighet med åtagan-

det att svara för hälften var av kapitalet för inköpet av utrustningen. I listan angavs inte 

något pris för de olika enheterna eller delkomponenterna. 
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Det står ingenting i avtalet om att CDC, JV-bolaget eller någon annan förbinder sig att 

köpa eller licensiera VRC-utrustning av Prosolvia eller Clarus. Vad som står i avtalet 

är att Prosolvia ska vara ansvarigt för leveranser av program- och maskinvara till cent-

ret och att Prosolvia och CDC ska bidra med hälften var av kapitalet för centrets köp. 

Avsikten var som sagt att verksamheten skulle drivas och ägas av ett JV-bolag till-

sammans med en lokal part. CDC och Prosolvias roll var att äga hälften av JV–bolaget 

och ordna hälften av kapitalet. 

 

På samma sätt som i alla andra avtal stadgades det uttryckligen att VRC-avtalet i sig 

inte innebar att någon överlåtelse eller upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Pro-

solvias programvara skedde; vare sig till CDC eller någon annan. VRC-avtalet var 

villkorat av att det skulle godkännas av respektive parts styrelse. Avtalet skulle även 

granskas av parternas jurister och eventuella ändringar skulle ske inom 30 dagar. Avta-

let reglerades av lagen i Taiwan (Republic of China). 

 

11.1.5 JV-avtalet 

 

Samtidigt med VRC-avtalet träffades även ett JV-avtal. I inledningen av JV-avtalet 

sades:att Prosolvia hade expertis rörande programvaruutveckling samt etablering och 

drift av utbildningscenter för Virtual Reality-teknik, 

- att Prosolvia hade för avsikt att bilda ett JV-bolag för etablering och drift av ett 

eller flera VR-center, 

- att Prosolvia avsåg att ingå ett antal avtal och att överlåta dessa till JV-bolaget, 

- att CDC hade tillgång till ett omfattande nätverk av potentiella samarbetspart-

ners och kunder till Prosolvias programvara och VR-centers, 

- att CDC hade expertis om lokala marknadsvillkor, samt 

- att CDC tillsammans med den lokala partnern kunde ordna med resurser för 

management och marknadsföring av VR-centret. 

 



  Sid 359 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
VR-centret skulle bedrivas i en juridisk person, ett s.k. JV-bolag, som skulle vara ett 

bolag med säte i Taiwan och parterna åtog sig att snarast möjligt bilda JV-bolag. 

 

Aktierna i JV-bolaget skulle ägas till 50 procent vardera av Prosolvia och CDC. Aktie-

kapital skulle initialt vara 2,6 milj. USD. Prosolvia och CDC skulle således vardera 

betala 1,3 milj. USD i aktiekapital. Även i JV-avtalet stadgades uttryckligen att avtalet 

inte innebar någon överlåtelse eller upplåtelse av nyttjanderätt eller licens till Prosolvi-

as programvara till CDC eller någon annan. Vidare sades att inga licenser till upphovs-

rätt, patent eller andra immateriella rättigheter uppläts genom avtalet. 

 

Avtalet innehöll inget åtagande för någon att köpa maskinvara eller tjänster eller att 

licensiera programvara. Ingen utrustningslista fanns bilagd till avtalet och enligt bila-

geföreteckningen skulle det inte heller finnas med någon utrustningslista. 

 

Ändringar i avtalet skulle ske skriftligen. Avtalet innehöll en s.k. ”Entire Agreement”-

klausul som innebär att avtalet innehåller allt som överenskommits mellan parterna och 

att det inte finns några andra överenskommelser, vare sig skriftliga eller muntliga, ut-

över vad som uttryckligen stadgas i de skriftliga JV- och VRC-avtalen samt ett särskilt 

träffat sekretessavtal. Avtalet innehöll i övrigt bestämmelser om bl.a. överlåtelse av 

aktier, bolagsstämma, styrelse, företagsledning, revisorer, uppsägning samt option att 

köpa aktier. 

 

Liksom VRC-avtalet skulle JV-avtalet granskas av parternas jurister och eventuella 

ändringar skulle tas upp inom 21 dagar från avtalets ingående. Även JV-avtalet var 

villkorat av att det skulle godkännas av respektive parts styrelse och det reglerades av 

taiwanesisk rätt. 

 

 

 



  Sid 360 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
11.1.6 Affärsplan och implementations-, tid- eller aktivitetsplan 

 

Av tidplanen till MOU följde att en bindande affärsplan skulle föreligga innan bolags-

bildning och beställning av utrustning. Någon affärsplan i Taiwan har inte kunnat åter-

finnas. Diskussioner om affärsplanen pågick dock från det att MOU:et hade träffats 

och långt in i maj 1998. Av korrespondens framgår att parterna inte ens i mitten av maj 

1998 hade kommit överens om affärsplanen. 

 

Vad gäller den tidsmässiga och övriga planeringen av de olika aktiviteter som skulle 

utföras så fanns det som anförts ovan i MOU:et en mall till aktivitets- och tidplan. I 

december tog Prosolvia fram ett utkast till en implementationsplan. CDC lämnade 

handskrivna kommentarer på denna och faxade över den till Prosolvia den 15 decem-

ber 1997. Av utkastet till implementationsplanen framgår att all utrustningen skulle 

beställas i januari (1998) och integreras i mars. 

 

11.1.7 Styrelsegodkännande 

 

CDCs styrelse godkände VRC- och JV-avtalen i februari 1998. 

 

11.1.8 IVS beslutar att starta center i Taiwan 

 

Troligen i december 1997 trädde IVS in i Prosolvias ställe i VRC och JV-avtalen. Nå-

got särskilt beslut om detta verkar inte ha fattats i styrelsen. 

 

11.1.9 Finansiering av JV-bolaget och verksamheten i VR-centret 

 

Enligt parternas överenskommelse i JV-avtalet skulle VR-centret bedrivas i ett JV-

bolag med ett aktiekapital om 2,6 milj. USD ägt med hälften var av Prosolvia och IVS. 
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Vardera parten skulle alltså bidra med aktiekapital om 1,3 milj.USD. Utöver detta 

skulle parterna även säkerställa kapital till JV-bolagets inköp av utrustningen med ca 1 

milj. USD var. Finansieringen skulle tas fram inom 60 dagar från avtalets ingående, 

vilket innebar senast den 20 december 1997. 

 

Ägandet av JV-bolaget kom att ändras redan tidigt under 1998 då det diskuterades att 

CDCs hälftenandel skulle delas upp mellan CDC och ett finansbolag som CDC var 

delägare i samt vissa fysiska personer. Finansieringen av JV-bolaget och investeringen 

i VR-centret var inte klar under 1997 utan diskussioner om denna pågick under första 

halvåret 1998, såväl med CDC som med Industrifonden. 

 

11.1.10 Beställning från IVS 

 

Den 22 december 1997 lämnade Roger Cederberg för IVS räkning en beställning avse-

ende en del av ett VRC enligt en bilagd utrustningslista. Av ordern framgick inte vem 

som var mottagare, men sannolikt var den ställd till Clarus. 

 

Av beställningen framgick: 

- att leverans skulle ske till CDC, 

- att det var avsikten att beställningen senare skulle överföras till leasing, 

- att beställningen var villkorad av att CDC beställde den andra delen av VR-

centret och att deras betalning garanterades, samt 

- att leveransvillkoren reglerades av avtalet mellan Industrifonden och Prosolvia. 

I det avtalet hänvisades i sin tur vidare till leverans- och underhållsavtalet mel-

lan IVS och Clarus när det gällde köp och licensiering av utrustning till VR-

centren. 

 

Leverans- och underhållsavtalet reglerade leveranserna från Clarus till IVS och till av 

IVS hel- eller delägda VR-center. Avtalet förutsatte att beställningar lämnades samt att 

licensavtal träffades till programvaran. Leverans- och underhållsavtalet var ett system-
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leveransavtal där Clarus leveransåtagande inte var fullgjort förrän all maskin- och pro-

gramvara hade installerats och uppfyllde de avtalade specifikationerna. Delleveranser 

krävde särskild överenskommelse, men några sådana överenskommelser träffades inte 

mellan Clarus och IVS. 

 

Utrustningslistan till IVS beställning var identisk med den lista som tidigare hade bi-

lagts till VRC-avtalet och innehöll samma typ och mängd av maskinvaror, programva-

ror, kringutrustning och installationstjänster. I listan ingick 30 licenser till Oxygen- 

och EON-programmen. Utrustningen och licenserna i listan var inte uppdelad mellan 

Prosolvia/IVS och CDC. Inte heller angavs något pris för de olika enheterna eller del-

komponenterna. Det totala priset för utrustningen var detsamma, 2 023 736 USD. Åta-

gandet för CDC och Prosolvia/IVS att vardera svara för hälften av kapitalet för inkö-

pen manifesterades i listan genom att det totala priset fördelades med hälften - 

1 011 868 USD - på vardera Prosolvia/IVS och CDC. CDC beställde inte någon ut-

rustning under 1997. IVS beställning blev därmed formellt inte gällande under 1997 

eftersom villkoret inte uppfylldes. 

 

11.1.11 Påstådd leverans 

 

Dagen efter det att IVS lämnade beställningen – den 23 december 1997 – skickade 

Clarus en försändelse med DHL till CDC i Taiwan. Av flygfraktsedeln framgår att den 

innehöll ”DOX” varmed sannolikt avses dokument. Flygfraktsedeln var inte under-

skriven av vare sig avsändaren Clarus eller DHL. Med hänsyn till det stora värdet på 

programmen - ca 1,6 milj. USD eller mer än 13 milj. kr - hade Clarus bort tillse att 

leveransen dokumenterades på ett tillfredställande sätt. Bl.a. borde det verkliga inne-

hållet av försändelsen ha framgått i fraktsedeln. Det var också angeläget att mottagaren 

i vart fall uppmärksammades på att försändelserna innehöll programvaror för miljon-

värden och att Clarus ansåg att de genom DHL-försändelsen hade fullgjort större delen 

av sitt åtagande i VRC-avtalet att leverera maskin- och programvara och tjänster till 

centret. 
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Precis som i övriga center finns det ingen korrespondens eller annan dokumentation 

med CDC eller IVS där den påstådda leveransen av EON och Oxygen i december ens 

omnämns. Inga licensnycklar till Oxygen-programmen hämtades heller ut av CDC 

under 1997. 

 

Roger Cederberg på IVS kände inte till att någon leverans till CDC skulle ha ägt rum i 

december. Roger Cederberg lämnade en skriftlig rapport till styrelsen den 24 februari 

1998 om läget i de olika centren. I rapporten konstaterades, såvitt gäller Taiwan, att 

installation skulle ske under mars-maj 1998. Roger Cederberg lämnade även en skrift-

lig rapport till styrelsen den 27 maj 1998 om läget i de olika centren. I rapporten kon-

staterades att bland annat centret i Taiwan ännu inte var installerat. 

 

11.1.12 Fakturering till CDC och IVS 

 

Under den sista veckan i december 1997 utfärdade Clarus fakturor till CDC och IVS 

på hela priset för all utrustning i utrustningslistan; totalt ca 2 milj. USD. Fakturan till 

CDC daterades samma dag som DHL-försändelsen, den 23 december 1997. Fakturabe-

loppet var 1 011 868 USD, vilket var det pris som angetts för CDC i den utrustnings-

lista som var bilagd VRC-avtalet och IVS beställning. Fakturatexten löd:”Establish a 

university based virtual reality research and technology center in Taiwan, adapted from 

the virtual reality training centers in Sweden by Prosolvia. VR-center 1.00” Sex dagar 

senare den 29 december 1997 fakturerades även IVS samma belopp avseende den 

andra hälften. Fakturatexten var densamma som i fakturan till CDC förutom att platsen 

för centret hade preciserats till Taipei, Taiwan. 

 

Clarus fakturerade CDC utan att det fanns någon beställning från bolaget. VRC-avtalet 

innebar inget köp eller licensiering. Enligt avtalen skulle utrustningen köpas av JV-

bolaget. CDC och IVS skulle endast finansiera inköpen. JV-bolaget var inte bildat un-

der 1997. IVS beställning som skulle läggas om till leasing blev inte gällande under 
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1997. Trots dessa oklarheter fakturerades IVS och CDC för all utrustning och Clarus 

och Prosolvia redovisade ca 80 procent av fakturabeloppen som intäkt. Roger Ceder-

berg på IVS reagerade kraftigt på faktureringen och reklamerade till Magnus Svernlöv 

och Dan Lejerskär. Han såg också till att IVS bokade fakturan som förskott till leve-

rantör. 

 

11.1.13 Leverans av all utrustning till centret i februari 1998 

 

I februari 1998 fraktades all utrustning till Taiwan med flyg. I den fraktsedel som ställ-

des ut den 10 februari 1998 specificerades försändelsen enligt följande: ”9 Plts with 

university based virtual reality research & Technology center in Taiwan”. Mottagaren i 

fraktsedeln var CDC. Transporten gick iväg från Sverige den 26 februari. Enligt Öhr-

lings ingick nya versioner av de tidigare levererade programvarorna EON och Oxygen 

i denna transport. Av korrespondens mellan Josefin Nilsson, Roger Cederberg och 

John Yu den 19-21 februari 1998, framgår att leveransen inte kunde ske förrän JV-

bolaget erhållit tillstånd för import och att detta inte kunde erhållas förrän JV-bolaget 

hade registrerats. På grund av problemen med importtillståndet fastnade utrustningen i 

tullen. Enligt företrädare för CDC släpptes utrustningen inte förrän JV-bolaget hade 

bildats i augusti 1998. 

 

11.1.14 Saldoförfrågan till CDC 

 

Inför bokslutet i Prosolvia i slutet av februari 1998 skickade Öhrlings ut en saldoför-

frågan till CDC. I förfrågan uppmanades CDC att bekräfta att ”As may be seen from 

the attached statement of account the balance in our favour/ your favour according to 

our accounts as at 31/12 1997 was USD 1 011 868. Bilagt till förfrågan fanns en ut-

skrift av Clarus kundreskontra avseende CDC på svenska. Förutom beloppet var för-

frågan identisk med den som gjordes i Yokohama. Med hänsyn till utformningen mås-

te värdet av saldoförfrågan för bedömning av redovisningen vara mycket begränsat. 
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CDC besvarade förfrågan den 19 februari 1998. I svaret invände CDC att fakturan 

skulle flyttas över till JV-bolaget under andra kvartalet 1998. 

 

11.1.15 Kreditering och nya fakturor till leasingbolag och JV-bolag 

 

Avsikten var att JV-bolagets köp av utrustning skulle finansieras genom leasing. Den 4 

mars 1998 krediterade Clarus också de två fakturorna till CDC och IVS som hade re-

dovisats som intäkter under 1997 och istället debiterades ett leasingbolag i Taiwan som 

var delägt av CDC; CDC Finance & Leasing Corp. 

 

Fakturan till CDC Finance & Leasing Corp. avsåg etablering av VR-centret i Taiwan 

och beloppet var 2 023 736 kr, dvs. totalpriset för all VRC-utrustning enligt utrust-

ningslistorna. CDC Finance & Leasing Corp. bestred fakturan i sitt svar på en saldo-

förfrågan den 6 maj 1998 och angav att bolaget inte hade gjort någon beställning och 

att saldot borde vara noll. Fakturan betaldes inte. Clarus krediterade den i två steg; den 

30 juni 1998 krediterades 1 520 492 USD och den 30 september resterande 503 244 

USD. Av den senare kreditfakturan framgick att en ny faktura samtidigt hade ställts ut 

till JV-bolaget, som hade firman VR Applications Inc. 

 

11.1.16 Tilläggsavtal (”Ancillary agreement”) 

 

Även i Taiwan kom väsentliga ändringar att ske i det affärsupplägg som överenskom-

mits genom VRC- och JV-avtalen. Dessa ändringar dokumenterades skriftligen den 20 

juli 1998 i ett tillägg till VRC- och JV-avtalen (”Ancillary agreement)” mellan Prosol-

via och CDC. Åter var det Prosolvia som avtalade genom Dan Lejerskär när det rätte-

ligen borde ha varit IVS som ju var part i VRC- och JV-avtalen. 

 

I avtalets inledning angavs att syftet var att dokumentera vissa ändringar i VRC- och 

JV-avtalen. Avtalet stadgade bland annat att JV-bolaget skulle etableras omedelbart. 
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Av detta kan slutsatsen dras att JV-bolaget inte var bildat vid denna tidpunkt. Enligt 

vad Konkursboet inhämtat bildades det i mitten av augusti. 

 

Tanken hade ursprungligen varit att aktierna i JV-bolaget skulle ägas i lika delar av 

CDC och IVS. Senare i januari 1998 delades CDC:s del upp på CDC och finansbolaget 

CDC Finance & Leasing Corp. samt vissa fysiska personer. Genom tilläggsavtalet änd-

rades ägarandelarna på så sätt att 80 procent av aktierna skulle ägas av Prosolvia (IVS) 

och endast 20 procent av CDC. Aktiekapitalet sänktes till 625 000 USD, varav Prosol-

via skulle tillskjuta 500 000 USD och CDC 125 000 USD. Parterna skulle söka efter en 

ny aktieägare i JV-bolaget som skulle gå in som ägare av 30 procent av aktierna. Efter 

detta skulle aktierna i JV-bolaget ägas till 50 procent av Prosolvia, 20 procent av CDC 

och 30 procent av den nya aktieägaren. 

 

Avtalet innebar vidare att JV-bolagets inköp av utrustning begränsades i förhållande 

till vad som hade överenskommits i utrustningslistorna till VRC-avtalet. Priset hade 

reducerats med hela 75 procent; enligt försättsbladet till den nya utrustningslistan var 

totalpriset för utrustningen inklusive kostnader för transport och lagring drygt 500 000 

USD jämfört med drygt 2 milj. USD i den ursprungliga listan. CDC skulle göra sitt 

bästa för att se till att JV-bolaget kunde träffa ett leasingavtal för utrustningen på 

marknadsmässiga villkor. Avtalet stadgar vidare att parterna skulle aktivt verka för att 

få ut den utrustning som hade transporterats till Taiwan i februari, men som hade fast-

nat i tullen. 

 

11.1.17 Bildande av JV-bolag 

 

Bildandet och registreringen av JV-bolaget sköttes av Öhrlings internationella samar-

betspartner Price Waterhouse. Den ursprungligen tänkta firman Supervision ändrades 

senare till VR Applications Inc. Bolaget registrerades i augusti 1998. 
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11.1.18 Installation  

 

Centret installerades och kom igång någon gång på hösten 1998. 

 

11.1.19 Fakturering till JV-bolaget 

 

Den 25 september 1998 ställde Clarus ut en faktura på 480 574 USD till JV-bolaget 

VR Applications Inc. för hela VRC-utrustningen. Fakturatexten löd:”Establish a uni-

versity based virtual reality research and technology center in Taiwan, adapted from 

the virtual reality training centers in Sweden by Prosolvia. Handware (Konkursboets 

kommentar; felskrift, torde avse Hardware) 323 292 Software 157 282”. 

 

Eftersom Prosolvia ägde 80 procent av JV-bolaget måste försäljningen ha eliminerats i 

sin helhet i Prosolvias koncernredovisning. Ingen vinst uppkom därmed slutligen på 

försäljningen till VR-centret i Taiwan. VR Applications Inc. betalade aldrig fakturan.  

 

11.1.20 Redovisningen i Clarus och Prosolvia avseende Taiwan 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen 6,5 milj. kr på envar av CDC och IVS efter reservering för ej levererad utrust-

ning med 1,4 milj. kr var. Som kundfordran upptogs 7,9 milj. kr på envar av CDC och 

IVS. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en som intäkt från leveransen av EON och Oxygen 6,5 milj. kr avseende CDC och 3,3 

milj. kr avseende IVS. Reservering för ej levererad utrustning gjordes med 1,4 milj. kr 

på bägge kunderna. På intäkten mot IVS eliminerades 3,2 milj. kr. Som kundfordringar 

upptogs 7,9 milj. kr på envar av CDC och IVS. 
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11.1.21 Konkursboets invändningar mot redovisningen av affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS skulle inte ha redovisats i bokslu-

tet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på IVS 

under 1997 och det inte var inte sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transak-

tionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

1. Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997 

 

IVS var inte ursprungligen part i VRC-avtalet. Prosolvia överlät sina rättigheter och 

skyldigheter i avtalet till IVS i december 1997. Enligt VRC-avtalet skulle IVS därmed 

under den operativa fasen av centrets verksamhet svara för nyckelfärdig leverans av 

program- och maskinvara till centret. Efter partsöverlåtelsen till IVS överensstämde 

avtalsstrukturen i Taiwan med vad som avtalats med Industrifonden - alla etableringar 

av VR-center skulle ske genom IVS som skulle vara delägare i centren och IVS skulle 

köpa och licensiera utrustningen av Clarus för att sedan sälja/licensiera den vidare till 

VR-centret. IVS köp av utrustningen från Clarus reglerades inte i VRC-avtalet utan av 

leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. I sin beställning till Clarus 

hänvisade Roger Cederberg också till leveransvillkoren i leverans- och underhållsavta-

let. 

 

Clarus var inte part i VRC– avtalet. VRC-avtalet innebar således i sig inget åtagande 

för IVS att köpa eller licensiera maskin- eller programvara eller tjänster. 

 

JV-avtalet innebar inte heller något åtagande för IVS att köpa eller licensiera maskin- 

och programvara eller tjänster. Ingen utrustningslista fanns bilagd till JV- avtalet. Cla-



  Sid 369 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
rus var inte part i JV–avtalet. Utrustningen skulle införskaffas av JV-bolaget och inte 

av aktieägarna. IVS skulle endast bidra med hälften av finansieringen av JV-bolagets 

inköp av utrustningen. JV-bolaget bildades i augusti 1998. Prosolvia/IVS och CDC 

kom i juni 1998 överens om den utrustning som JV-bolaget skulle köpa och priset för 

denna. 

 

IVS beställning avseende hälften av ett VR-center var endast giltig om CDC beställde 

den andra halvan och lämnade en betalningsgaranti. CDC lämnade ingen beställning 

under 1997. VRC- och JV-avtalen innefattade inget åtagande för CDC att köpa eller 

licensiera maskin- och programvara eller tjänster. Inte heller ställde CDC någon garan-

ti för betalningen. IVS beställning blev därmed inte giltig under 1997. 

 

JV- och VRC-avtalen var villkorade av att det godkändes av parternas respektive sty-

relser. Något godkännande av avtalet lämnades inte av CDC:s styrelse före årsskiftet 

1997/98 och VRC- och JV-avtalen blev således inte bindande under 1997. 

 

2. Programvarorna levererades inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

under 1997, så kunde ingen intäkt redovisas eftersom det inte var avtalat om delleve-

rans av EON och Oxygen och det inte heller var sannolikt att IVS ansåg att efter det att 

EON och Oxygen levererats så återstod endast en obetydlig del av den totala leveran-

sen. Intäkten från leveransen av programvarorna kunde inte redovisas enligt principen 

om successiv vinstavräkning eftersom arbetet enligt VRC- och JV- avtalen inte genom 

leveranserna av programvarorna EON och Oxygen hade fortskridigt tillräckligt långt. 
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IVS beställning avsåg flera maskin- och programvaror och inte endast programvarorna 

EON och Oxygen. Den beställda utrustningen skulle installeras och integreras till-

sammans med den utrustning som skulle finansieras av CDC och beställningen var 

villkorad av att CDC beställde den andra delen. I beställningen hänvisade IVS till ak-

tieägaravtalet mellan Industrifonden och Prosolvia. Aktieägaravtalet hänvisade i sin tur 

till leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus och IVS. Enligt leverans- och under-

hållsavtalet ansågs leverans inte ha skett förrän all maskinvara och programvara hade 

levererats och installation ägt rum. Delleverans fick endast ske om parterna avtalat om 

detta separat. Något sådant avtal träffades inte. IVS ansåg att leveransen av ett VR-

center inte var fullgjord förrän all utrustning hade levererats och installerats. All ut-

rustning hade ostridigt inte levererats och installerats. 

 

Enligt VRC- och JV-avtalen skulle leverans ske av all maskin- och programvara och 

ett komplett VR-center skulle etableras. Avtalen innehöll ingenting om att delleveran-

ser kunde ske. Beloppet och texten på Clarus faktura omfattade också all den maskin- 

och programvara samt tjänster som beställts av IVS och inte endast programvarorna 

EON och Oxygen . Enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997 var Clarus 

totalansvarig för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade överenskommits för programvarorna EON och Oxygen. Ut-

rustningslistorna och fakturan från Clarus saknade uppgift om priset för programvaror-

na EON och Oxygen. Intäkten från programvarorna kunde därför inte beräknas på ett 

tillförligt sätt. 

 

Intäkten kunde inte heller redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning ef-

tersom det slutliga ekonomiska utfallet av leveranserna av all utrustning till centret inte 

kunde överblickas och bestämmas med tillräcklig grad av säkerhet. Värdet för IVS av 

de levererade programvarorna kunde inte rimligen anses motsvara den andel om ca 80 

procent av det totala priset som Clarus redovisade som intäkt. 
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Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CDC 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CDC skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på CDC 

under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Re-

dovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen.  

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades inte under 1997 

 

VRC- och JV-avtalen innebar inget åtagande för CDC att köpa eller licensiera maskin- 

och programvara eller tjänster. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupplå-

telse av maskin- eller programvara eller tjänster till IVS genom VRC-avtalet. Clarus 

var inte part i VRC- och JV-avtalen. 

 

VRC- och JV-avtalen var villkorade av att det godkändes av parternas respektive sty-

relser. CDC:s styrelse godkände inte avtalen före årsskiftet 1997/98 och avtalen blev 

därmed inte bindande under 1997. 

 

Utrustningen till VR-centret skulle köpas eller licensieras av ett JV-bolag. I svar på 

saldoförfrågan meddelade CDC att fakturan under andra kvartalet skulle överflyttas till 

JV-bolaget. JV-bolaget bildades inte förrän i augusti 1998. 

 

2. Programvarorna levererades inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte under 1997. 
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3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programva-

ror var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

under 1997, så kunde ingen intäkt redovisas eftersom det inte var avtalat om delleve-

rans av EON och Oxygen och det inte heller var sannolikt att CDC ansåg att efter det 

att EON och Oxygen levererats så återstod endast en obetydlig del av den totala leve-

ransen. 

 

Intäkten från leveransen av programvarorna kunde inte redovisas enligt principen om 

successiv vinstavräkning eftersom arbetet enligt VRC- och JV-avtalen inte genom le-

veransen av programvarorna EON och Oxygen hade fortskridigt tillräckligt långt. 

 

Den utrustning som fakturerades till CDC avsåg flera maskin- och programvaror och 

inte endast programvarorna EON och Oxygen. Utrustningen skulle installeras och in-

tegreras tillsammans med den utrustning som skulle finansieras av IVS och IVS be-

ställning var villkorad av att CDC beställde den andra delen. Enligt VRC- och JV-

avtalen skulle leverans ske av all maskin- och programvara och ett komplett VR-center 

skulle etableras. Avtalen innehöll ingenting om att delleveranser kunde ske. 

 

Beloppet och texten på Clarus faktura omfattade också all den maskin- och programva-

ra samt tjänster som beställts av IVS och inte endast programvarorna EON och Oxy-

gen. Enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997 var Clarus totalansvarig 

för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade överenskommits för programvarorna EON och Oxygen. Ut-

rustningslistorna och fakturan från Clarus saknade uppgift om priset för programvaror-

na EON och Oxygen. Intäkten för programvarorna kunde därför inte beräknas på ett 

tillförligt sätt. Intäkten kunde inte heller redovisas enligt principen om successiv vinst-



  Sid 373 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
vräkning eftersom det slutliga ekonomiska utfallet på leveranserna av all utrustning till 

centret inte kunde överblickas och bestämmas med tillräcklig grad av säkerhet. Värdet 

för CDC av de levererade programvarorna kunde inte rimligen anses motsvara den 

andel av det totala priset om ca 80 procent som Clarus redovisade som intäkt. 

 

5. Betalning var inte sannolik 

 

I svar på saldoförfrågan meddelade CDC att fakturan från Clarus skulle överflyttas till 

JV-bolaget. JV-bolaget var inte bildat vid denna tidpunkt. Bolaget bildades först i au-

gusti 1998. Betalning var därför inte sannolik. 

 

11.2 Öhrlings 

 

11.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Med hjälp av Exportrådet fick företrädare för Prosolvia och CDC kontakt under 1997. 

Memorandum of Understanding ingicks tidigt hösten 1997. 

 

Som bilaga till det VRC-avtal Prosolvia och CDC ingick den 20 oktober 1997 fanns en 

Equipment list, som medtog licenser till Clarus mjukvara. Genom avtalet köpte Pro-

solvia och CDC utrustningen till centret i enlighet med vad som framgår av utrust-

ningslistan. Avtalet innehöll villkor om styrelsegodkännande. Oavsett ordalydelse till-

lämpades VRC-avtalet på så sätt att CDC var lokal partner. Vidare tillämpades avtalet 

på så sätt att Prosolvia/IVS respektive CDC beställde hälften av utrustningen var. Par-

tena avvaktade inte bildandet av JV-bolag, som i sin tur skulle beställa utrustning. 

 

Prosolvia fick fullgöra avtalet genom dotterbolag. Detsamma har gällt när IVS har 

övertagit avtalet från Prosolvia. Prosolvia och IVS har självklart accepterat att Clarus 

fullgjorde leveransskyldigheten enligt VRC-avtalet. Detsamma gäller motparten CDC. 
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Alltså var Clarus part. VRC-avtalet talar om ett center. Centret får betraktas som en 

samarbetsform eller som ett enkelt bolag. 

 

Den 20 oktober 1997 ingick Prosolvia och CDC ett JV-avtal. Enligt detta avtal skulle 

lokalt bolag bildas så snart som möjligt. När JV-bolaget var bildat skulle det överta det 

bildade centret. Ägandet skulle delas lika mellan Prosolvia och CDC och parterna skul-

le skjuta till 2,6 milj. USD pro rata. Detta avtal var i likhet med VRC-avtalet villkorat 

av styrelsegodkännande. 

 

Genom parternas överenskommelse om Equipment list hade centret tillförsäkrats li-

censrättigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en skyldighet att tillse att lokal 

part/center snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till erforderliga licensnycklar när 

dessa begärdes. I verkligheten kom alltså kombinationen av Equipment list och VRC- 

och/eller JV-avtal att utgöra upplåtelse av licens till Clarus mjukvara. 

 

Efter VRC- och JV-avtalen hade ingåtts fortsatte framtagandet av Business Plan. Den 

27 november 1997 inhämtade Prosolvia en kreditupplysning beträffande CDC. Upp-

lysningen visade att CDC hade betalningsförmåga: ”The suggested Max. Credit line is 

USD. 300,000,000.”.  

 

I december 1997 var Dan Lejerskär i kontakt med CDC och fick då besked att projek-

tet skulle fortskrida. Vidare avvaktade han besked att anställa en VD till centret: Yen-

sen Wu. I linje härmed hade CDC redan den 11 december 1997 påmint om bolagsbild-

ningen. Den 15 december 1997 översände CDC den implementationsplan som de arbe-

tat efter. Av implementationsplanen framgår: 

1. VRC-avtalet var bindande. 

2. Leasing-avtalet skulle tas fram av CDC. 

3. Budget fanns. 

4. Aktiekapitalet skulle betalas i februari. 

5. VD skulle finnas på plats 15 december 1997, dvs. före bolagsbildning. 

6. Business Plan fanns. 
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7. Tredje partsutrustning skulle beställas i januari och ingå i leasen. 

8. I mars skulle integration av hårdvara, mjukvara jämte inredning av kontor ske 

på plats. 

 

Eftersom klartecken erhållits från CDC föreslogs att VRC Taiwan skulle bli ett IVS-

center. I mitten av december beslutade IVS att ”ta in” VRC Taiwan. 

 

Bilagt den beställning IVS lämnade till Clarus den 22 december 1997 fanns en Equip-

ment-list där det anges att respektive part ska betala 1 011 868 USD för centrets ut-

rustning. Beställningen avsåg del av center. Leverans skulle ske till CDC, Taipei, Tai-

wan. Beställningen av del av ett halvt center hade inget stöd i Leverans- och under-

hållsavtalet mellan Clarus och IVS. I beställningen angavs inte att egendomen senare 

skulle överföras till ett JV-bolag, men väl att avsikten var att finansiera köpet via lea-

sing. CDC hade redan beställt sin del av utrustningen genom det bindande VRC-

avtalet. 

 

Efter IVS beställning den 22 december 1997 levererade Clarus den 23 december 1997 

exemplar av Clarus egenutvecklade mjukvara till CDC i Taipei, Taiwan, som hade 

beställt densamma. CDC invände inte häremot. Öhrlings vitsordar att den programvara 

som skulle levereras skulle innehålla sammanlagt 15 applikationer. Den programvara 

som levererades innehöll dessa applikationer. 

 

Något förbud mot delleverans har aldrig funnits. Tvärtom har delleverans varit natur-

ligt med hänsyn till syftet med ett center och dessutom nödvändigt med hänsyn till att 

leverans föregått tjänsten installation. Ett utdrag från den generiska implementationsp-

lanen visar att det så fort det fanns bindande avtal, vilket enligt implementationsplanen 

skulle vara den 6 november 1997, skulle man ”Order and deliver equipment”. 

 

Den 23 december 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VRC i Taiwan. Köpare 

var CDC och IVS. Samtliga parter kunde förväntas betala för sin del av utrustningen. 

Clarus visste vid varje tidpunkt värdet av det som levererats och vad som återstod.  
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Clarus fakturerade CDC den 23 december 1997. Fakturabeloppet, 1 011 868 USD, var 

detsamma som det belopp som angavs i den Equipment list som var bilagd till VRC-

avtalet. Den 29 december 1997 fakturerade Clarus IVS motsvarande belopp. 

 

Öhrlings bestrider att Roger Cederberg reagerade kraftigt på faktureringen och rekla-

merade till Magnus Svernlöv och Dan Lejerskär. Det är oklart hur IVS och Roger Ce-

derberg såg på villkoret i IVS beställning, att CDC:s betalning skriftligen skulle garan-

teras. Det är klarlagt att IVS efter Roger Cederbergs godkännande bokförde Clarus 

faktura debet ”Pågående Projekt” och kredit ”Leverantörsskuld”, vilket framgår av en 

bokföringsorder från den 31 december 1997. Hela skulden togs upp i IVS bokslut. An-

tingen har IVS uppfattat villkoret såsom ett resolutivt villkor eller så har man eftergett 

kravet. På samma sätt har Clarus uppfattat villkoret.  

 

Prosolvia överförde VRC-avtalet till IVS genom ett s.k. Assignment and Indemnityav-

tal. 

 

Någon formell skrivelse att Board of approval erhållits finns inte. Prosolvias uppfatt-

ning var att godkännande förelåg i december och att parterna agerat efter denna förut-

sättning. 

 

Av ett fax från 23 januari 1998 från CDC till Marlene Häggström, rörande aktieägan-

det av det blivande JV-bolaget, framgår att CDC:s ledning hade godkänt VRC-affären. 

Ett e-mail från 20 februari 1998 bekräftar att styrelsen uppdragit åt ”the Senior Vice 

President” att godkänna ”the CDC-Prosolvia joint venture case” och att 200 000 USD 

ska investeras i JV-bolaget. Mailet rör bolagsbildningen och inte VRC-avtalet.  

 

Frågan hur IVS respektive CDC valde att finansiera sitt köp av utrustning är skild från 

frågan om utrustningen köpts. I detta fall valdes leasing. Bindande beslut att starta 

centren fanns således hos IVS. Att leasing valdes förstärker bedömningen att betalning 

var sannolik. 
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Dan Lejerskär och John Yu kom överens om att leverans skulle ske av resterande cen-

terutrustning. Den 17-19 februari tillskrev Josefin Nilsson  John Yu hos CDC och 

Swedish Export AB med anledning av förstående leverans av maskin- och programva-

ra till CDC.  

 

Öhrlings skickade den 17 februari 1998 en saldoförfrågan till CDC. På försättsbladet 

angavs ”Request for confirmation of balance for Prosolvia Clarus AB”. Det omfrågade 

beloppet i saldoförfrågan svarade exakt mot Clarus faktura till CDC, som CDC hade 

fått. CDC måste ha förstått att Clarus frågade om en fordran som Clarus hade på CDC 

(och inte tvärtom som Konkursboet antyder). Saldoförfrågan besvarades den 19 febru-

ari 1998; ”the balance shown above is confirmed”. Under rubriken “possible com-

ments/information” angavs “This invoice will be transferred to the (CDC-Prosolvia) 

Joint Venture Company (Taiwan) during the second quarter of 1998”.  

 

Det kan konstateras: 

a. att CDC inte bestred fakturan utan tvärtom bekräftade fakturans riktighet, 

b. att CDC inte gjorde gällande att leverans inte hade skett, 

c. att CDC inte gjorde gällande att skulden inte skulle ha existerat; samt 

d. att det aldrig har reklamerats mot det faktum att Clarus fakturerade istället 

för Prosolvia. 

 

Den 19-21 februari diskuterade Josefin Nilsson från Prosolvia, Roger Cederberg från 

IVS och John Yu från CDC det lämpliga med en leverans just då med hänsyn till att 

”our JV Company needs to obtain an import permission beforehand.” Roger Cederberg 

meddelade då att man hade hittat rätt person att hantera nödvändig pappersexercis. 

 

Den 26 februari 1998 levererades maskin- och programvara till CDC, som hade be-

ställt densamma. Såvitt avser levererad mjukvara levererades samma egenproducerade 

mjukvara som tidigare, dock en uppdaterad version om sådan förelåg vid den senare 

leveranstidpunkten. Mjukvaran var förinstallerad på datorerna. 
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Den 28 februari 1998 meddelade John Yu följande till Roger Cederberg, Dan Lejers-

kär, Marlene Häggström och Josefin Nilsson: ”The name and address of the Consignee 

should be: CDC Finance & Leasing Corporation, 2nd Floor, 125 Naking East Road, 

Section 5, Taipei, Taiwan 10572”. Den 4 mars 1998 krediterade Clarus fakturorna 

710401 (CDC) och 710430 (IVS) om vardera 1 011 868 USD, sammanlagt 2 023 736 

USD. I stället utfärdade Clarus samma dag en faktura till CDC Finance & Leasing 

Corp. med fakturabeloppet 2 023 736 USD, faktura nr 810135. 

 

Ingenting av betalningsmönster eller leverans av utrustning följer Leverans- och un-

derhållsavtalet mellan Prosolvia och IVS. Detta visar att affärsprocessen har fyllts ut 

med ett flertal informella överenskommelser trots de ”entire agreement-klausuler” som 

Konkursboet åberopar. 

 

I februari 1998 anställdes Yensen Wu som VD för centret. Som vi har nämnt tidigare 

skedde leverans den 26 februari 1998. Hösten 1998 bildades JV-bolaget. Ytterligare 

praktikaliteter rörande leasingen avhandlades med John Yu på CDC. Bl.a. frågade Ro-

ger Cederberg om ytterligare säkerheter behövdes och besked erhölls att ”approval for 

foreign investment was obtained”. 

 

Den 19 mars 1998, skrev Marlene Häggström till John Yu om att man ville se förslaget 

till leasingkontrakt. Samma dag skrev även Roger Cederberg till John Yu om lesingav-

tal och behovet av eventuella extra garantier. Den 25 mars 1998 meddelade CDC Fi-

nance and Leasing Corporation att ingen ytterligare säkerhet behövdes. Den 26 mars 

påmindes Roger Cederberg om att utbetala utlovade 500 000 USD. 

 

IVS angav i sin årsredovisning för 1997 att ”under första halvåret 1998 kommer de 7 

avtalade centren att slutinstalleras...”, bland dem återfanns CDC. Konkursboets påstå-

ende att affärsplan ej fanns ens i maj 1998 stämmer inte, vilket framgår av vad Roger 

Cederberg beskrev i maj 1998 skrev till IVS styrelse. 
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11.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Partsställningen i VRC-avtalet var inte oklar för någon. Eftersom Prosolvia fick fullgö-

ra avtalet genom dotterbolag var Clarus part. Detta förändrades inte av att IVS övertog 

avtalet från Prosolvia. IVS kunde givetvis låta Clarus fullgöra IVS skyldigheter enligt 

avtalet, på samma sätt som Prosolvia kunde det. Det är irrelevant om VRC-avtalet i sig 

inte innebar något åtagande för IVS att köpa eller licensiera maskin- eller programvara 

eller tjänster, eftersom IVS ju köpte ett halvt center. Det är också irrelevant att Clarus 

inte var part i JV-avtalen. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att utrustningen skulle införskaffas av JV-

bolaget och inte av aktieägarna, att IVS endast skulle bidra med hälften av finansie-

ringen av JV-bolagets inköp av utrustningen, att JV-bolaget bildades i augusti 1998 

och att Prosolvia/IVS och CDC i juni 1998 kom överens om den utrustning som JV-

bolaget skulle köpa och priset för denna, så har Öhrlings följande invändning. Att detta 

blivit slutstationen inom ramen för ett flerårigt samarbete inom ett bolag (joint-

venturebolaget) påverkar inte synen på de transaktioner som faktiskt gjorts under upps-

tartsskedet under 1997. IVS skulle köpa och köpte i december 1997, och detsamma 

gällde CDC. Händelserna i juni 1998 var resultatet av en omförhandling. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att IVS beställning endast var giltig om CDC 

beställde andra halvan och lämnade en betalningsgaranti så menar Öhrlings att CDC 

hade lämnat en beställning i december 1997. Kravet på att betalningen skriftligen skul-

le garanteras har uppenbarligen eftergetts. Någon skriftlig garanti har aldrig införskaf-

fats (om det var en sådan som avsågs) men affären genomfördes ändå. 
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CDC:s styrelse godkände affären före årsskiftet. Beslut därom lämnades till Dan Le-

jerskär på telefon den 15 december 1997. Leverans av den programvara som omfattas 

av Equipment list skedde den 23 december 1997. Leverans skedde till CDC och omfat-

tade även de licenser som IVS köpt. 

 

Öhrlings bestrider av följande skäl Konkursboets påstående att förutsättningarna för att 

redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror inte var uppfyllda.  

 

Leverans hade skett den 23 december 1997. Det är irrelevant om IVS ansåg att efter 

det att EON och Oxygen hade levererats återstod endast en obetydlig del av den totala 

leveransen. Prosolvia kunde bedöma utfallen med hög grad av säkerhet och Prosolvia 

ansåg att kontraktet hade fortskridit tillräckligt.  

 

Ett sätt (andra finns) att mäta färdigställandegraden vid successiv vinstavräkning är att 

mäta värdet av det som har levererats. Har 80-85 procent av värdet levererats har en 

tilläcklig färdigställandegrad uppnåtts. Öhrlings bestrider att det fanns villkor, avseen-

de IVS beställning, som inte var uppfyllda.  

 

Även om beställningen hänvisade till aktieägaravtalet, som i sin tur hänvisade till Le-

verans- och underhållsavtalet, så får delleverans vinstavräknas successivt. Förutsätt-

ningen är att resultatet kan bedömas med hög grad av säkerhet: Prosolvia kunde instal-

lera program- och hårdvara. CDC hade beställt halva centerutrustningen.  

 

Påståendet om att beloppet och texten på Clarus faktura också omfattade all den ma-

skin- och programvara samt tjänster som beställts av IVS och inte endast programva-

rorna EON och Oxygen är irrelevant. Betydelsen av att Clarus enligt årsredovisningar-

na i Prosolvia och IVS för 1997 var totalansvarig för leverans och installation av nyck-

elfärdiga VR-center var att andra leverantörer inte fanns. För kunden räckte det då med 

att hålla sig till Prosolvia. 
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Öhrlings menar att Clarus kunde bedöma intäkten och att beräkningen var tillförlitlig. 

Det saknar relevans att kunden inte kände till styckpriserna. Om kunden i en förhand-

ling har avstått från information om styckpriserna kan givetvis hans okunskap därom 

inte hindra säljaren att redovisa en intäkt (om övriga förutsättningar är uppfyllda). 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CDC 

 

Öhrlings invänder att CDC hade betalningsförmåga och betalningsvilja. I övrigt är 

invändningarna angående intäkten och kundfordran avseende fakturan till CDC de-

samma som invändningarna angående intäkten och kundfordran avseende fakturan till 

IVS. 
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12 VRC PRETORIA 

 

12.1 Konkursboet 

 

12.1.1 Bakgrund och inledning 

 

CSIR, som är en förkortning för Council for Scientific and Industrial Research, är ett 

statligt forskningsorgan beläget i Sydafrikas huvudstad Pretoria. CSIR bedriver forsk-

ning och utveckling samt implementering av ny teknologi inom bl. a. IT och kommu-

nikation, byggnadsmiljö och försvar. 

 

Under 1997 förde Prosolvia diskussioner med CSIR om att etablera ett VR-center i 

Pretoria. Från Prosolvias sida sköttes de affärsmässiga diskussionerna bl.a. av Michael 

Jacobsson och Marlene Häggström. Hos CSIR var det vice vd:n Adi Paterson, forsk-

ningschefen Dean Fairbanks och den VR-ansvarige Dave Lockwood som var involve-

rade. För den juridiska utformningen av avtalet svarade bolagsjuristen Bob Lee och 

CSIR:s jurist Giel Martins. Bob Lee hade i november kommit till Prosolvia från Wi-

strands advokatbyrå där han som biträdande jurist hade arbetat för Prosolvia, som var 

klient hos Wistrands. 

 

På hösten 1997 skedde flera möten mellan Prosolvia och CSIR. Michael Jacobsson och 

Marlene Häggström besökte Pretoria och Adi Paterson, Dave Lockwood, Dean Fair-

banks och Giel Martins kom till Göteborg mellan den 18–24 november 1997 för för-

handlingar och genomgång av VRC-konceptet. Under besöket i Göteborg träffades en 

avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) och ett sekretessavtal (Non-

Disclosure Agreement). 

 

I avsiktsförklaringen konstaterades att parterna hade en gemensam önskan att sätta upp 

ett eller flera VR-center i Sydafrika och att de skulle föra förhandlingar om villkoren 
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för detta enligt de riktlinjer som angavs i en bilaga till avsiktsförklaringen. Planen var 

att ett slutligt bindande avtal skulle träffas före årets utgång. Riktlinjerna för avtalet 

fanns i bilaga A (Agreement Outline) och de var indelade i olika diskussionspunkter; 

A. legal struktur, B. marknad och syfte, C. organisation, management och support, D. 

intäktsbudget, E. riskfördelning och exit, F. ägande till och utnyttjande av immaterial-

rätter, G, tidtabell, och H. parternas roller och ansvarsfördelning. I tidtabellen listades 

de olika aktiviteter som skulle vidtas för att etablera VR-centret. Efter det att förhand-

lingen hade slutförts och avsiktsförklaringen hade signerats skulle följande åtgärder 

vidtas: 

a) Godkännande; management och legalt 

b) Undertecknande av slutligt avtal samt affärs- och marknadsplan 

c) Bilda bolag 31/12 /97  

d) Beställa utrustningen 31/12 /97 

e) Initiera uppstartningsplan och marknadsplan 

f) Skicka instruktörer och systemintegratörer 

g) Initiera marknadsaktiviteter 

h) Slutföra integration 

i) Öppna centret 

 

Aktiviteterna och deras inbördes ordning var i stort identisk med den som fanns i Tai-

wan och den överensstämde också i allt väsentligt med den handlingsplan (Action list) 

som fanns med i mallen för affärsplan till VR-centren. 

 

Av tidplanen framgick att avsikten var att ett bindande avtal skulle undertecknas den 

31 december 1997. Beställning av utrustningen skulle ske efter det att avtalet under-

tecknats dvs. under 1998. I tidplanen nämndes inte när utrustningen skulle levereras. 

Det talades bara om att integrationen skulle avslutas. Det stod heller ingenting om att 

programvarorna EON och Oxygen skulle levereras tidigt och före den övriga utrust-

ningen. Detta verkar inte ha varit någonting som parterna ansåg var väsentligt och som 

skulle tas in i avtalet. 
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I punkt H. 2 angavs de olika operationella åtgärder som skulle utföras. Åtgärderna 

hade inte delats upp mellan parterna. En av åtgärderna var att utföra ”turn-key delivery 

of software and hardware for the center” dvs. samma formulering fanns som i de övri-

ga avtalen i VR-centeraffärerna. 

 

Samtidigt med avsiktsförklaringen träffades även ett sekretessavtal som reglerade den 

information som parterna skulle lämna till varandra under avtalsförhandlingarna.  

 

12.1.2 JV-avtal mellan IVS och CSIR 

 

Förhandlingarna resulterade slutligen i att ett Joint Venture-avtal träffades med CSIR 

om att etablera ett VR-center i Pretoria. Avtalspart på Prosolvia-koncernens sida var 

för första gången IVS så avtalsstrukturen stämde från början med den som överens-

kommits med Industrifonden. Det träffades inget VRC-avtal för Pretoria-centret. 

 

JV- avtalet undertecknades av CSIR den 22 december 1997 och av Roger Cederberg 

för IVS den 8 januari 1998. Avtalet trädde i kraft och blev bindande först när det hade 

undertecknats av bägge parter, vilket var den 8 januari 1998. Avtalet var således inte 

bindande under 1997. Strukturen på JV-avtalet var densamma som i flertalet övriga 

center. Avtalet inleddes med ett antal punkter som presenterade bakgrunden till avtalet. 

I dessa sades 

- att IVS besatt expertis rörande programvaruutveckling samt etablering och drift 

av center för utbildning och produktutveckling inom Virtual Reality teknik 

- att CSIR hade kunskap om den Sydafrikanska marknaden och tillgång till ett 

omfattande nätverk av potentiella samarbetspartners och kunder till VR-centret, 

- att CSIR och IVS önskade etablera och marknadsföra ett VR-center i Sydafri-

ka, samt 

- att CSIR hade tillgång till personal för management och marknadsföringsstöd 

för VR-centret. 
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Verksamheten skulle bedrivas gemensamt av parterna och inget särskilt JV-bolag skul-

le etableras. Avtalet reglerades av sydafrikansk lag. Formellt sett utgjorde samarbetet 

ett partnership, vilket kan likställas med ett svenskt enkelt bolag. Ett partnership är 

ingen juridisk person.  

 

IVS hade rätt att överlåta sin andel i partnershipet till ett dotterbolag i Sydafrika. Par-

terna skulle bidra finansiellt med 50 procent vardera till etableringen av VR-centret. 

Inom 30 dagar skulle parterna tillsammans ta fram en marknadsföringsplan och en af-

färsplan för centret. Parterna skulle gemensamt svara för marknadsföring, beslut om 

eventuell ytterligare utrustning och andra resurser samt administration av projektavtal. 

IVS skulle bl.a. ansvara för dokumentation avseende konceptet, personal för utbildning 

och industriella projekt, nyckelfärdig leverans av program- och maskinvara till centret, 

identifiering och installation av uppgraderingar av program- och maskinvara, samt 

dokumentation för utbildning. 

 

Enligt JV-avtalet skulle IVS sålunda svara för leverans av nyckelfärdig utrustning till 

centret. Om detta anses innebära ett åtagande att sälja utrustningen till centret så skulle 

det i så fall vara IVS som skulle sälja utrustningen till Joint Venture-bolaget, det vill 

säga det enkla bolaget. Eftersom detta inte var en juridisk person skulle det betyda att 

avtalet innebar att IVS sålde hälften av utrustningen till sig själv och den andra hälften 

till CSIR. Clarus som senare fakturerade och levererade utrustningen och upplät licen-

serna till programvarorna var inte part i JV-avtalet. Det fanns ingen s.k ”affiliate-

klausul” i avtalet som kan användas för att påstå att Clarus kunde fullgöra IVS förplik-

telser. Redan av partställningen framgår att JV-avtalet i sig inte innebär något köp av 

maskinvaror eller licens av programvaror. I vart fall inte från Clarus. Som framgick av 

tidplanen i avsiktsförklaringen skulle parterna beställa utrustningen särskilt efter det att 

JV-avtalet hade träffats. Avsikten var givetvis också att licensavtal skulle träffas med 

Clarus och de andra programvaruföretagen, t.ex. Gamegen, som innehade upphovsrät-

ten till de programvaror som ingick i utrustningslistan. Sådana licensavtal träffades 

också senare i samband med att programmen installerades. 
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Enligt JV-avtalet skulle Joint Venture-bolaget, det vill säga det enkla bolaget, ”procu-

re” den programvara och maskinvara som hade förtecknats i en utrustningslista som 

sades vara bilagd till avtalet. Konkursboet ifrågasätter om det verkligen fanns någon 

utrustningslista till JV-avtalet. Den lista som Öhrlings gett in i målet är, som framgår 

av dateringen längst ned till höger, utskriven eller upprättad den 13 januari 1998, vilket 

är mer än tre veckor efter det att CSIR och fem dagar efter det att IVS skrev under av-

talet.  

 

Utrustningslistan upptog maskin- och programvaror samt installations- och integra-

tionstjänster till ett totalt värde om 2 079 675 USD. I priset ingick 21 licenser till envar 

av programpaketen EON och Oxygen. I Pretoria bestod Oxygen av elva applikationer 

och EON av sju. Inga priser fanns dock angivna för de olika maskin- eller programva-

rorna. Totalpriset fördelades med hälften, 1 039 837 USD, på vardera Prosolvia/IVS 

och CSIR. 

 

IVS och CSIR åtog sig att med 50 procent var bidra till inköpskostnaderna för utrust-

ningen till centret. Om möjligt skulle inköpen finansieras genom leasing, avbetal-

ningsköp eller annan finansieringsmetod. Vardera parten skulle inom 35 dagar ta fram 

en betalningsgaranti eller ansvarsförbindelse (”deed of indemnity”) från en internatio-

nell bank eller ett kreditinstitut. Verksamheten i VR-centret skulle ledas av en s.k. ”ge-

neral manager” och en ledningsgrupp (management committee). Ledningsgruppens 

funktion var snarlik den som gäller för en styrelse i ett aktiebolag. 

 

Även i detta JV-avtal angavs uttryckligen att avtalet inte innebar någon överlåtelse, 

upplåtelse eller licens till programvara eller immateriella rättigheter; vare sig till CSIR 

eller någon annan. I avtalet talas det om IVS programvaror, men rimligen måste skriv-

ningen avse Prosolviakoncernens programvaror, dvs. främst Clarus. IVS hade inte ut-

vecklat någon egen programvara och ägde inte heller upphovsrätten till någon av de 

programvaror som skulle användas i VR-centret. Denna tolkning stöds av att det i ru-

briken till p 10 står ” Prosolvia Software”. Slutligen stadgades att avtalet innehöll allt 
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som parterna kommit överens om och att eventuella ändringar eller tillägg skulle ske 

skriftligen för att vara gällande. 

 

12.1.3 Beställning från IVS 

 

Samma dag som JV-avtalet skrevs under av CSIR, den 22 december 1997, lämnade 

Roger Cederberg för IVS räkning en beställning avseende en del av ett VR-center en-

ligt en bilagd utrustningslista. Leverans skulle ske till CSIR. Till beställningen fanns 

en utrustningslista som upptog alla maskinvaror, programvaror och tjänster som skulle 

till Pretoria. Bland dessa fanns 21 licenser till Oxygen och EON. 

 

Inget pris var angivet för de olika maskinvarorna, programvarorna eller tjänsterna. Inte 

heller var utrustningen uppdelad mellan IVS och CSIR. Det totala priset i utrustnings-

listan var 2 079 675 USD och detta var fördelat med hälften - 1 039  837 USD - på 

CSIR och IVS. Förutom dateringen är utrustningslistan identisk med den lista som är 

daterad den 13 januari 1997. 

 

Av beställningen framgick inte till vilket bolag den riktades, men sannolikt var den 

ställd till Clarus. I beställningen angavs att det var avsikten att beställningen senare 

skulle överföras till ett leasingavtal. I beställningen sades att leveransvillkoren reglera-

des av avtalet mellan Industrifonden och Prosolvia. I detta avtal hänvisades såvitt gäll-

er leveranser till leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. Avsikten med 

leverans- och underhållsavtalet var att reglera villkoren för leveransen av utrustningen 

från Clarus till IVS. Leverans- och underhållsavtalet var ett systemleveransavtal där 

Clarus leveransåtagande inte var fullgjort förrän all maskin- och programvara hade 

installerats och den uppfyllde de avtalade specifikationerna. Delleveranser var inte 

godtagna med mindre än att en särskild överenskommelse om detta träffades i varje 

enskilt fall. Några sådana överenskommelser träffades inte mellan Clarus och IVS. 

Enligt leverans- och underhållsavtalet skulle särskilda beställningar göras och särskilda 

licensavtal träffas. Beställningen var villkorad av att CSIR beställde den andra delen av 
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VR-centret och att deras betalning garanterades. Beställningen och dess villkor visar 

att Roger Cederberg på IVS inte ansåg att JV-avtalet innebar något bindande åtagande 

för IVS och CSIR att köpa eller licensiera viss utrustning från Clarus.  

 

CSIR beställde inte den andra delen av utrustningen under 1997. CSIR ställde heller 

ingen betalningsgaranti under 1997. Bankgarantin utfärdades först i februari 1998. Ef-

tersom villkoren i IVS beställning inte var uppfyllda vid årets utgång var IVS beställ-

ning inte gällande under 1997. 

 

12.1.4 Fakturering till CSIR och IVS 

 

Dagen efter IVS beställning, den 23 december 1997, utfärdade Clarus en faktura till 

CSIR på 1 039 837 USD. Fakturatexten var den vanliga: “Establish a university based 

virtual reality and technology center in Pretoria, South Africa, adapted from the virtual 

reality training centers in Sweden by Prosolvia. VR-center: 1.00”. Fakturan skickades 

inte till CSIR förrän två veckor in i januari 1998. Detta framgår av ett telefax från Mar-

lene Häggström till Dave Lockwood på CSIR den 13 januari 1998 till vilket fakturan 

var bilagd. Marlene Häggström uppgav där att fakturan skulle överföras till ett leasing-

bolag. 

 

Den 29 december 1997 utställde Clarus en faktura på samma belopp till IVS. Även 

fakturatexten var densamma som på fakturan till CSIR. Enligt fakturan var IVS be-

ställning bilagd till fakturan. 

 

12.1.5 Finansiering och garantier 

 

Enligt JV-avtalet skulle parterna bidra med hälften var av kostnaderna för finansiering-

en av inköpet av utrustningen som skulle ske genom leasing eller avbetalningsköp. I 
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budgeten till affärsplanen för centret i Pretoria upptogs en leasingkostnad för all ut-

rustning med 245 000 USD var sjätte månad. 

 

I JV-avtalet åtog sig parterna att inom 35 dagar ta fram en betalningsgaranti eller an-

svarsförbindelse (deed of indemnity) från en internationell bank eller ett kreditinstitut 

som säkerhet för sitt åtagande att bidra till hälften av kostnaderna för inköp av utrust-

ning till centret. IVS ställde aldrig någon sådan garanti. Samma dag som IVS skrev 

under JV-avtalet den 8 januari 1998 ställde moderbolaget Prosolvia ut en borgen för 

IVS samtliga förpliktelser mot CSIR enligt JV-avtalet. Borgensförbindelsen under-

tecknades av Dan Lejerskär. 

 

12.1.6 Bankgaranti av ABSA Corporate Bank 

 

Marlene Häggström faxade den 27 januari 1998 över ett utkast till en bankgaranti till 

CSIR. Av telefaxet och bankgarantin framgår att det var avsikten att utrustningen skul-

le leasingfinansieras; garantibeloppet omfattade leasingkostanden enligt affärsplanen. 

 

Bankgarantin utfärdades av den sydafrikanska banken ABSA Corporate Bank den 2 

februari 1998. Innehållet i garantin var i stort sett identiskt med det utkast som Clarus 

hade skickat över. Beloppet i garantin, 1 230 280 USD, är 190 443 USD högre än det i 

fakturan till CSIR av den 23 december 1997. Skillnaden, vilket motsvarade ca 1,4 milj. 

kr, beror på att garantin även täckte kostnaderna för leasingen (ränta och avskrivning-

ar) och totalbeloppet motsvarade nästan exakt hälften av de budgeterade betalningarna 

till leasingbolaget enligt affärsplanen. Även betalningsterminerna var enligt affärspla-

nen; betalningen var uppdelad i tio lika stora delbelopp om 123 028 USD att erläggas 

var sjätte månad under fem år. 

 

Bankens betalning enligt garantin förutsatte 

- att utrustningen hade levererats till CSIR, 

- att CSIR inte redan hade betalat, samt 
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- att CSIR undertecknade en leveransbekräftelse. 

 

Bankgarantin hänvisade till ett avtal träffat den 22 december 1997 mellan Clarus och 

CSIR. Troligen var detta en felskrift; ABSA Bank använde den mall som tillhanda-

hölls av Clarus. Rimligen skulle garantin ha hänvisat till JV-avtalet mellan CSIR och 

IVS och inte Clarus. Att det var en felskrift stöds av att Dave Lockwood i sin leve-

ransbekräftelse den 14 juni till ABSA Bank korrekt hänvisade till avtalet med IVS. 

 

12.1.7 Påstådd leverans av programvara under 1997 

 

Öhrlings påstår att programvarorna EON och Oxygen dellevererades i omedelbar an-

slutning till JV-avtalets träffande och att detta ”var naturligt med hänsyn till syftet med 

ett center och dessutom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten instal-

lation”. Påståendena bestrides. I affärsplanen för Pretoria finns en aktivitetslista (Mas-

ter Action List) och av denna framgår inte att någon delleverans av programvarorna 

skulle ske. 

 

Det var inte naturligt att leveranser av programvarorna EON och Oxygen skedde om-

gående efter det att JV-avtalet hade träffats. I påståendet om att leverans av program-

varorna skett ligger att CSIR skulle ha fått alla programapplikationerna (i Pretoria-

fallet hade Oxygen elva applikationer och EON sju) och tillgång till licensnycklar för 

de 21 licenserna till programapplikationerna. Det är nämligen värdet av dessa licenser 

som Clarus tagit som intäkt. IVS och den lokala samarbetspartnern i JV-avtalen hade 

generellt inget intresse av en omedelbar delleverans av alla licenserna till programva-

rorna EON och Oxygen. Vid den tidpunkten hade förberedelserna för att starta centret 

precis påbörjats och det fanns ingen personal som kunde använda licenserna. Det hade 

räckt med en demoversion av programvarorna eller någon enstaka licens för att den 

lokala partnern skulle kunna testa och bekanta sig med programmen. Oxygen kunde 

inte köras på vanliga persondatorer utan krävde särskilda datorer från Silicon Graphics 

och de allra flesta lokala partners hade inga sådana. I nästan samtliga fall ingick Sili-
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con Graphics datorer i det som skulle köpas in till centret och de var upptagna i utrust-

ningslistan under rubriken ”SGI”. En omedelbar delleverans av licenser var inte nöd-

vändig med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installation. Leveransen av licen-

serna kunde lika gärna ske vid installationen. Det var också så det gick till i verklighe-

ten. 

 

JV- avtalet skrevs på av CSIR den 22 december, dvs. två dagar innan julafton i Sverige 

och tre dagar innan Christmas Day i Sydafrika. Det är högst osannolikt att CSIR skulle 

ha varit intresserat av att få leverans av 21 licenser till 18 olika programapplikationer 

under mellandagarna mellan jul och nyår. CSIR var också stängt mellan jul och nyår 

och de tekniskt ansvariga, Dave Lockwood och Dean Fairbanks, var lediga och skulle 

inte komma tillbaka förrän efter årsskiftet. Detta visste Clarus om innan den påstådda 

leveransen skedde. 

 

Det finns två flygfraktsedlar från DHL avseende försändelser till Pretoria under 1997. 

Den första är utfärdad den 14 november 1997, dvs. mer än en månad innan avtalet träf-

fades. I fraktsedeln är skrivet för hand i rutan ”full description of contents” att försän-

delsen innehöll ”documents”. Vikten var 0,5 kg. I rutan för ”picked up by” anges da-

tumet ”980114”, vilket betyder den 14 januari 1998. Denna försändelse har således 

inte gått förrän efter årsskiftet. Det finns även en fraktsedel avseende en försändelse 

från Clarus till CSIR den 11 december 1997. Den gången var det marknadsföringsma-

terial (marketing material) som skickades. Vikten var ca 1 kg. Försändelsens värde 

angavs till 20 USD eller ca 150 kr. Försändelsen skickades ca 11 dagar innan JV-

avtalet träffades. Det verkar uppenbart att försändelsen den 11 december 1997 inte 

innehöll någon programvara. Det finns inga andra dokument som handlar om transpor-

ter från Clarus till Sydafrika under 1997. Uppenbart är dock att någonting har skickats 

till CSIR. Hur de kom dit vet inte Konkursboet. Leveransdokumentation saknas. 

Transporten måste dock ha skett efter det att avtalet träffades. Det är knappast sanno-

likt att Clarus skulle ha levererat program för 13 milj. kr innan JV-avtalet ens hade 

skrivits under av CSIR. 
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Det är oklart om CSIR i januari fick alla applikationer och tillgång till licensnycklar till 

EON. För att Dean Fairbanks skulle testa EON-applikationerna behövdes det inte fler 

än en licens och Oxygen kunde Dean Fairbanks inte använda överhuvudtaget. 

 

12.1.8 Faktisk leverans 

 

En avgörande fråga för intäktsredovisningen i Pretoria, som i alla andra center, är när 

leverans skedde. För att Clarus skulle kunna redovisa någon intäkt 1997 krävdes i vart 

fall att leverans hade skett innan årets utgång. Det är ostridigt att programvarorna EON 

och Oxygen kom till Dave Lockwood på CSIR i början av januari 1998. Men det räck-

er inte; för att kunna redovisa intäkten krävs att leverans faktiskt skedde under 1997. 

Det är också ostridigt att Clarus den 31 mars 1998 skickade en komplett uppsättning av 

alla programvaror och maskinvaror till CSIR. Av packsedeln framgår att priset var 

detsamma som i utrustningslistorna. VR-centrets lokaler var dock inte klara, varför 

utrustningen ställdes undan. När lokalerna väl var färdiga installerades utrustningen 

från den 18 maj till den 5 juni. 

 

Av leveransgodkännandet framgår att parterna (Clarus och CSIR) var överens om att 

installationen och leveransen var fullgjord den 5 juni efter det att de olika komponen-

ternas funktionalitet hade testats och godkänts med undantag för de kommentarer som 

gjorts i dokumentet. Av handlingen framgår klart att leveransen var fullgjord först efter 

det att samtliga program- och maskinvaror hade installerats och integrerats samt funk-

tionen av systemet hade testats. Leverans- och installationsgodkännandet är underteck-

nat av Dave Lockwood för CSIR och Morgan Lamkiewiscz för Clarus. I leverans- och 

installationsgodkännandet specificeras i detalj vad som ingick i leveransen och resulta-

tet av leverans- och installationstesterna. Av kommentarerna framgår att all utrustning 

inte hade levererats ens i juni 1998 samt att viss utrustning var felaktig. Bristerna och 

felen var dock inte av så allvarlig art eller omfattning att leveransen och installationen 

inte godkändes av Dave Lockwood. 
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Den 14 juni 1998 lämnade Dave Lockwood på CSIR en leveransbekräftelse till ABSA 

Corporate Bank enligt villkoren i bankgarantin. 

 

12.1.9 Vad hade Clarus gjort för åtagande? 

 

Fråga är vad IVS och CSIR ansåg att Clarus hade för åtagande? När hade risker och 

förmåner till utrustningen övergått på CSIR och IVS? Helt klart är att IVS VD Roger 

Cederberg ansåg att denna tidpunkt inträffade efter det att all utrustning hade integre-

rats och installerats där VR-centret skulle driva sin verksamhet. Roger Cederberg an-

såg inte att något avtal om delleveranser hade träffats. Clarus skulle leverera ett nyck-

elfärdigt, fullt funktionsdugligt VR-center. 

 

Dave Lockwood, Dean Fairbanks och bolagsjuristen Giel Martins hördes i brottmålet. 

Dave Lockwood uppgav där att turn-key - lösningen innebar att maskin- och program-

varan skulle kombineras och när sammanföringen var klar skulle de arbeta i en enhet. 

Dean Fairbanks uppgav att Prosolvias erbjudande inte bara avsåg programvara utan en 

affärsmodell med ett partnerskap. CSIR var tveksamma till att köpa enbart programva-

ror. Dean Fairbanks ansåg att Prosolvia skulle leverera ett turn-key-laboratorium, vil-

ket innebar leverans av maskinvara och programvara och installation och utbildning. 

Det var ett komplett och unikt system, ett helt paket. Giel Martins i sin tur ansåg att 

Clarus åtagande var en turn-key-leverans som innebar att allt skulle vara till 100 pro-

cent funktionsdugligt. Belysande för hur CSIR såg på avtalets innebörd och möjlighe-

ten till delleverans samt att redovisa 80 procent av priset redan en vecka efter det att 

avtalet hade träffats, är att när Dean Fairbanks och Dave Lockwood tog emot Clarus 

faktura i januari 1998 skrattade de eftersom beloppet var så stort.  
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12.1.10 IVS redovisning 

 

Först något om IVS redovisning: På tillgångssidan bokades fakturan ursprungligen 

som en anläggningstillgång. Senare bokades det om till förskott leverantör. Det borde 

vara ostridigt att detta i allt fall var rätt när det gällde 20 procent av beloppet – Clarus 

ansåg ju själva att bara 80 procent av utrustningen hade levererats – medan fakturan 

var på 100 procent. På skuldsidan bokades hela beloppet som en leverantörsskuld. Det 

är ostridigt att detta var rätt hanterat i den löpande redovisningen i enlighet med Bok-

föringsnämndens uttalande nr 11 för 1988. 

 

Vad gällde då vid upprättandet av årsredovisningen? BFN:s uttalande gäller ju endast 

den löpande bokföringen och tar inte ställning till årsredovisningen. Hur skulle IVS ha 

hanterat fakturan på skuldsidan? 

 

Årsredovisningen i IVS upprättades den 31 mars 1998. Vid upprättandet av årsredo-

visningen hade IVS VD Roger Cederberg eller styrelsen i IVS ingen anledning att 

misstänka att villkoren i IVS beställning inte skulle uppfyllas och att installation och 

leverans av all utrustning inte skulle ske under 1998. Även om vissa villkor ännu inte 

var uppfyllda innebar det inte att IVS enligt god redovisningssed med tillämpning av 

försiktighetsprincipen kunde underlåta att ta upp fakturorna som en skuld. Det var inga 

rena luftfakturor. Det fanns ju ett JV-avtal, avsikten var att IVS och CSIR skulle starta 

ett center, IVS hade lämnat en beställning och beloppet i fakturan stämde med priset 

för all utrustning som IVS hade beställt. CSIR hade ordnat en bankgaranti. Redovis-

ningen av fakturan som leverantörsskuld var därför inte felaktig eller ens konstig. 

 

Ur IVS synvinkel var balansräkningen egentligen inget problem. Eftersom fakturan på 

tillgångssidan bokades upp som ett förskott (och därmed inga avskrivningar gjordes på 

tillgången) påverkade fakturan inte IVS resultat. Betalning skulle ske enligt Leverans– 

och underhållsavtalet. Så snart villkoren i beställningen var uppfyllda var IVS enligt 

Leverans– och underhållsavtalet skyldigt att betala 25 procent av fakturan. 
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12.1.11 Betalning 

 

I mars 1998 betalade IVS större delen av fakturan till Clarus. Den 24 mars betalades 

222 107 USD (21 procent) och den 31 mars, dvs. samma dag som leveransen ägde 

rum, betalades ytterligare 601 287 USD (58 procent). Resterande del, 216 443 USD 

(20 procent), betalades efter det att leveransgodkännandet lämnats den 31 juli 1998. 

Den 17 juli 1998 erlade CSIR full betalning (1 039 837 USD) för sin faktura. 

 

12.1.12 Redovisningen i Clarus och Prosolvia avseende Pretoria 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen 6,7 milj. kr på envar av CSIR och IVS efter reservering för ej levererad utrust-

ning med 1,4 milj. kr var. Som kundfordringar upptogs 8,1 milj. kr på envar av CSIR 

och IVS. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en som intäkt från leveransen av EON och Oxygen 6,7 milj. kr avseende CSIR och 3,4 

milj. kr avseende IVS. Reservering för ej levererad utrustning gjordes med 1,4 milj. kr 

på bägge kunderna. På intäkten mot IVS eliminerades 3,3 milj. kr. Som kundfordringar 

upptogs 8,1 milj. kr på envar av CSIR och IVS. 

 

12.1.13 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS skulle inte ha redovisats i bokslu-

tet och årsredovisningen 1997 eftersom – av de skäl som anges nedan – de väsentliga 
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riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på IVS 

under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Re-

dovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

1. Bindande avtal om köp/ licens träffades ej under 1997 

 

Enligt JV–avtalet skulle IVS under den operativa fasen av centrets verksamhet svara 

för nyckelfärdig leverans av program- och maskinvara till centret. Avsikten var att alla 

etableringar av VR-center skulle ske genom IVS som skulle vara delägare i centren. 

IVS skulle köpa och licensiera utrustningen av Clarus och sedan sälja/licensiera den 

vidare till VR-centret. IVS köp av utrustningen från Clarus reglerades inte i JV-avtalet 

utan av leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. I sin beställning till 

Clarus hänvisade Roger Cederberg också till leveransvillkoren i leverans- och under-

hållsavtalet. JV-avtalet innebar således i sig inget åtagande för IVS att köpa eller licen-

siera VRC-utrustning från Clarus. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupp-

låtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom JV-avtalet. Clarus, som redo-

visade intäkten, var inte part i JV-avtalet. Bolaget är inte ens omnämnt i avtalet. 

 

IVS beställning var villkorad av att CSIR beställde den andra delen av VRC-

utrustningen och att deras betalning garanterades skriftligen. CSIR lämnade ingen be-

ställning under 1997. En bankgaranti ställdes av ABSA Corporate Bank den 2 februari 

1998. IVS beställning var således inte formellt bindande under 1997. 

 

2. Intäktsgill leverans av programvarorna EON och Oxygen skedde inte under 1997 

 

Programvarorna EON och Oxygen levererades inte till CSIR under 1997. Detta är 

ostridigt. Det är vidare ostridigt att CSIR i januari 1998 fick CD-rom skivor med pro-

gramvarorna EON och Oxygen. Det är inte visat att samtliga applikationer till pro-

grammen ingick. CSIR kunde inte använda Oxygen eftersom de inte hade SGI-datorer. 

Vid installationen i maj-juni 1998 noterades att två av EON-applikationerna inte hade 
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levererats och dessa kan således inte ha ingått i leveransen i januari. Inte heller är det 

visat att CSIR i januari hade tillgång till nycklar till de 21 licenserna till EON och Ox-

ygen som ingick i utrustningslistan. Inga licensnycklar till Oxygen hämtades ut av 

CSIR under januari 1998.  

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror 

var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levererats 

under 1997 eller i januari 1998 och detta skulle räcka för att kunna ta intäkten under 

1997, så kunde ingen intäkt ändå redovisas eftersom det inte var avtalat om delleverans 

av EON och Oxygen och det inte heller var sannolikt att IVS ansåg att efter det att 

EON och Oxygen hade levererats så återstod endast en obetydlig del av den totala le-

veransen. 

 

IVS beställning avsåg flera maskin- och programvaror och inte endast programvarorna 

EON och Oxygen. Den beställda utrustningen skulle installeras och integreras till-

sammans med den utrustning som skulle finansieras av CSIR och beställningen var 

villkorad av att CSIR beställde den andra delen samt lämnade en finansieringsgaranti. 

 

I beställningen hänvisade IVS till Aktieägaravtalet mellan Industrifonden och Prosol-

via. Aktieägaravtalet hänvisade i sin tur till leverans- och underhållsavtalet mellan Cla-

rus och IVS. Enligt leverans- och underhållsavtalet ansågs leverans inte ha skett förrän 

all maskinvara och programvara hade levererats och installation ägt rum. Delleverans 

fick endast ske om parterna avtalat om detta separat. Något sådant avtal träffades inte. 

IVS ansåg att leveransen av ett VR-center inte var fullgjord förrän all utrustning hade 

levererats och installerats. All utrustning hade ostridigt inte levererats och installerats. 

 

Enligt JV-avtalen skulle leverans ske av all maskin- och programvara som skulle integ-

reras och installeras till ett komplett VR-center. Avtalet innehöll ingenting om att del-

leveranser kunde ske. Inte heller tidplanerna innehöll något om delleveranser. Texten 
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på Clarus faktura omfattade också ett helt VR-center och beloppet motsvarade all den 

maskin- och programvara samt tjänster som beställts av IVS och inte endast program-

varorna EON och Oxygen. 

 

Enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997 var Clarus totalansvarig för 

leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade överenskommits med IVS eller CSIR för programvarorna EON 

och Oxygen. Utrustningslistorna och fakturorna saknade uppgift om priset för pro-

gramvarorna EON och Oxygen. Intäkten från en försäljning av programvarorna kunde 

därför inte beräknas på ett tillförligt sätt. 

 

5. Den väsentliga ekonomiska risken överflyttades inte helt på IVS 

 

Samtidigt med JV-avtalet hade Prosolvia gått i borgen för IVS:s åtaganden mot CSIR 

enligt JV-avtalet. Om IVS inte fullgjorde sina förpliktelser enligt JV-avtalet att finan-

siera eller  att köpa, hälften av utrustningen, skulle Prosolvia tvingas infria garantin. 

Därmed kan inte hela den ekonomiska risken för Clarus påstådda försäljning av pro-

gramvarorna till IVS anses ha överflyttats på IVS. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CSIR 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CSIR skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på CSIR 

under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Re-

dovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 
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1. Bindande avtal om köp/ licens träffades ej under 1997 

 

JV-avtalet innebar i sig inget åtagande för CSIR eller IVS att köpa eller licensiera 

VRC-utrustning. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupplåtelse av maskin- 

eller programvara eller tjänster genom JV-avtalet. Clarus, som redovisade intäkten, var 

inte part i JV-avtalet. 

 

2. Intäktsgill leverans av programvarorna EON och Oxygen skedde inte under 1997 

 

Det är ostridigt att programvarorna EON och Oxygen inte levererades till CSIR under 

1997. Det är ostridigt att i januari 1998 fick CSIR CD-rom skivor från Clarus med 

programvarorna EON och Oxygen. Det är inte visat att samtliga applikationer till pro-

grammen ingick. CSIR kunde inte använda Oxygen eftersom de inte hade SGI-datorer. 

Vid installationen i maj-juni 1998 noterades att två av EON-applikationerna inte hade 

levererats och dessa kan således inte ha ingått i leveransen i januari. Inte heller är det 

visat att CSIR i januari hade tillgång till nycklar till de 21 licenserna till EON och Ox-

ygen som ingick i utrustningslistan. Enligt Lockwood och Fairbanks var avsikten att 

Fairbanks skulle testa programmen och för det behövdes inte mer än en licens.  Inga 

licensnycklar till Oxygen hämtades ut av CSIR under januari 1998.(Plädering, delvis?) 

 

3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror 

var inte uppfyllda 

 

Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen verkligen hade 

levererats under 1997 eller i januari 1998 och detta skulle anses tillfyllest för att kunna 

ta intäkten under 1997, så kunde ingen intäkt ändå redovisas eftersom det inte var avta-

lat om delleverans av EON och Oxygen och det inte heller var sannolikt att CSIR an-

såg att efter det att EON och Oxygen hade levererats så återstod endast en obetydlig 

del av den totala leveransen. 
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CSIRs företrädare ansåg under Brottmålet att leveransen av program– och maskinva-

rorna inte var fullgjord förrän all utrustning hade levererats och installerats. All utrust-

ning hade ostridigt inte levererats och installerats i januari 1998. Enligt JV-avtalet 

skulle leverans ske av all maskin- och programvara som skulle integreras och installe-

ras till ett komplett VR-center. Avtalet innehöll ingenting om att delleveranser kunde 

ske. Inte heller de tidplaner som upprättades innehöll något om delleveranser. 

 

Texten på Clarus faktura omfattade ett helt VR-center och beloppet motsvarade priset 

för all den maskin- och programvara samt tjänster som ingick i utrustningslistorna och 

inte endast programvarorna EON och Oxygen. Enligt årsredovisningarna i Prosolvia 

och IVS för 1997 var Clarus totalansvarig för leverans och installation av nyckelfärdi-

ga VR-center. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Inget särskilt pris hade överenskommits med IVS eller CSIR för programvarorna EON 

och Oxygen. Utrustningslistorna och fakturan från Clarus saknade uppgift om priset 

för programvarorna EON och Oxygen. Intäkten för programvarorna kunde därför inte 

beräknas på ett tillförligt sätt. 

 

12.2 Öhrlings 

 

12.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

CSIR är ett statligt forskningsbolag. Marlene Häggström och Michael Jacobsson, an-

ställda på Prosolvia, besökte i oktober 1997 CSIR i Sydafrika. Då CSIR redan hade 

planer på att starta ett VR-center fann parterna snabbt varandra. Parterna diskuterade 

inledningsvis vilken typ av avtal som skulle ingås jämte den fortsatta processen. Ut-

rustningslistan, och hur parterna såg på den, diskuterades mellan parterna.  
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Den 12 november 1997 träffade Prosolvia och CSIR ett Memorandum of Understan-

ding avseende den ömsesidiga önskan att etablera ett VR-center i Sydafrika. Samma 

dag ingicks ett sekretessavtal. Öhrlings bestrider Konkursboets tolkning av den tids-

plan som återfinns i Memorandum of  Understanding. 

 

Den 18-25 november 1997 besökte CSIR Prosolvia i Göteborg. Under besöket över-

enskom parterna om en affärsplan. Eftersom förhandlingarna i praktiken var klara fö-

reslogs att VRC Pretoria skulle bli ett IVS-center. I mitten av december beslutade IVS 

att ”ta in” VRC Pretoria. 

 

Det JV-avtal som IVS och CSIR ingick den 22 december 1997 utgjorde i praktiken ett 

s.k. VRC-avtal. Som bilaga till avtalet fanns en Equipment list, som medtog licenser 

till Clarus mjukvara. Prosolvia och IVS har självklart accepterat att Clarus fullgjorde 

leveransskyldigheten enligt VRC-avtalet. Detsamma gäller motparten CSIR. Alltså var 

Clarus part. Ingen part fann detta märkligt då. 

 

VRC-avtalet talar om ett center. Centret får betraktas som en samarbetsform eller som 

ett enkelt bolag. Avtalet var inte villkorat av styrelsegodkännande. Genom parternas 

överenskommelse om Equipment-list hade centret tillförsäkrats licensrättigheter till 

Clarus mjukvara. Prosolvia hade en skyldighet att tillse att lokal part/center snarast 

erhöll Clarus mjukvara med rätt till erforderliga licensnycklar när dessa begärdes. I 

verkligheten kom alltså kombinationen av Equipment-list och VRC- och/eller JV-avtal 

att utgöra upplåtelse av licens till Clarus mjukvara. 

 

Den 22 december 1997 lämnade Giel Martins besked att avtalet var undertecknat. 

Samma dag erhöll Marlene Häggström hos Prosolvia avtalet per telefax. 

 

IVS beställde den 22 december 1997 ett halvt center i Sydafrika av Clarus. Bilagt be-

ställningen återfinns en Equipment-list där det anges att respektive part ska betala 1 

039 837 USD för centrets utrustning. Beställningen avsåg del av center. Leverans skul-
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le ske till CSIR, Pretoria, Sydafrika. Beställningen av del av ett center har inget stöd i 

Leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus och IVS. Vidare strider beställningen 

mot JV-avtalet där det anges att IVS ska leverera utrustningen. Roger Cederberg har 

uppenbarligen valt att inte tillämpa Leverans- och underhållsavtalet och JV-avtalet. 

CSIR hade redan beställt sin del av utrustningen genom det bindande VRC-avtalet. 

Någon annan beställning från CSIR finns inte. 

 

Efter IVS beställning den 22 december 1997 levererade Clarus exemplar av den egen-

utvecklade mjukvaran till CSIR som hade beställt den. CSIR invände inte häremot. 

Öhrlings påstår att mjukvaran har avsänts från Prosolvia år 1997, men att CSIR såg 

den först efter semestern den 3-4 januari 1998. Det är inte utrett när den anlände till 

CSIR men den fanns på Dave Lockwoods arbetsrum den 2-3 januari, när han efter någ-

ra dagars ledighet åter var i tjänst.  Öhrlings vitsordar att den programvara som skulle 

levereras skulle innehålla sammanlagt 18 applikationer. Den programvara som levere-

rades innehöll dessa applikationer. Något förbud mot delleverans har aldrig funnits. 

Tvärtom har delleverans varit naturligt med hänsyn till syftet med ett center och dess-

utom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installation. 

 

Av dokument från bland annat revisionsakten framgår hur Prosolvia då såg på leve-

ransstatusen – vissa produkter hade levererats och andra återstod att leverera. Josefin 

Nilsson, som skötte Prosolvias fraktdokumentation, har angett att leverans av mjukvara 

skedde i kvartal fyra år 1997. Genom Equipment list hade Prosolvia god kontroll över 

kostnaden för det som återstod att leverera. 

 

När bindande avtal hade ingåtts påbörjades leverans av utrustning till centret, vilket var 

i enlighet med ”VR Center Sales and Start-up Plan”.  

 

Den 23 december 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VRC i Pretoria. Köpare 

var CSIR och IVS. Samtliga parter kunde förväntas betala för sin del av utrustningen. 

Clarus visste vid varje tidpunkt värdet av det som levererats och vad som återstod att 

leverera.  
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 Av brottmålsdomen framgår bland annat att Dave Lockwood angett följande: 

- ”Under besöket utarbetades en preliminär affärsplan. Dean Faribanks skrev ef-

ter besöket en teknisk rapport om Prosolvias mjukvara. Rapporten var mycket 

positiv.” 

- ”Begreppet turnkey i avtalet mellan CSIR och Prosolvia kan förklaras med föl-

jande analogi. Om Dave Lockwood skulle starta ett VR-center, skulle han vara 

tvungen att göra förfrågningar hos ett stort antal företag om persondatorer från 

vissa leverantörer och UNIX-datorer från andra, söka efter annan hårdvaruut-

rustning och utrustning för audio hos andra leverantörer, undersöka och utvär-

dera mjukvaror från ett flertal företag, bestämma vad som skulle köpas och 

därefter försöka ställa samman all utrustning, vilket skulle ta lång tid. Prosolvi-

as erbjudande om en turnkey leverans innebar att allt detta arbete redan hade 

gjorts och att CSIR presenterades ett center som medförde att man kunde foku-

sera på genomförandet. Detta var kärnan i överenskommelsen med Prosolvia. 

CSIR sökte efter ett center som kunde arbeta och som hade potential i ett när-

verk med 15 andra center runt om i världen.”  

- ”Prosolvia hade velat leverera utrustningen tidigare, men CSIR hade inte möj-

lighet att ta emot denna, eftersom de lokaler där centret skulle placeras först 

skulle renoveras.” Det förelåg således ett praktiskt problem. Att ta fram lokaler 

var ett åtagande som ålåg den lokala parten. 

- ”I maj 1998 kom två personer från Prosolvia och installerade utrustningen. In-

stallationsarbetet tog två - tre veckor och var klart i mitten av juni. Vid installa-

tionsarbetet uppgraderades EON.” 

- ”Programmen som levererades i januari 1998 togs om hand av Dean Fairbanks. 

CSIR hade inga UNIX-datorer och kunde därför inte använda Oxygen, men 

EON kunde Dean Fairbanks arbeta med. Han installerade programmet, testade 

detta och försökte komma underfund med hur det fungerade och hur det skulle 

användas.” 
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- ”Leveransen i januari av EON och Oxygen var det första steget i Prosolvias le-

verans, men genom den leveransen hade Prosolvia inte uppfyllt sitt huvudåta-

gande och i januari 1998 lämnades inget leveransgodkännande.” 

- ”Avtalet med Prosolvia innebar att Prosolvias mjukvara, som var omedelbart 

tillgänglig, skulle levereras så snart som möjligt efter det att JV-avtalet hade 

undertecknats. Hårdvaran skulle Prosolvia skaffa från olika leverantörer och 

det skulle ta flera veckor.” 

 

Av brottmålsdomen framgår vidare att Dean Fairbanks angett följande: 

- ”Det Prosolvia erbjöd var intressant för CSIR eftersom Prosolvias erbjudande 

inte bara avsåg mjukvara utan en affärsmodell med ett partnerskap.” 

- ”Dave Lockwood fick den 2 eller den 3 januari 1998 nya versioner av EON och 

Oxygen. Dean Fairbanks tror att CSIR hade begärt att få dessa, men de ingick 

inte i den ursprungliga beställningen.” 

 

Clarus fakturerade den 23 december 1997 CSIR. Fakturabeloppet, 1 039 837 USD, var 

detsamma som beloppet i Equipment list. Den 29 december 1997 fakturerade Clarus 

IVS samma belopp. 

 

IVS bokförde efter Roger Cederbergs godkännande Clarus faktura debet ”Pågående 

Projekt” och kredit ”Leverantörsskuld”, vilket framgår av en bokföringsorder från den 

31 december 1997. Hela skulden togs upp i IVS bokslut. Antingen har han uppfattat 

villkoret som ett resolutivt villkor eller så har han eftergett kravet på att CSIRs betal-

ning skriftligen skulle garanteras. På samma sätt har Clarus uppfattat villkoret. Om 

IVS beställning inte varit formellt bindande under 1997, om något åtagande för IVS att 

köpa eller licensiera VRC-utrustning från Clarus inte hade existerat eller om reklama-

tion från IVS till Clarus hade skett, skulle IVS inte tagit upp skulden till fullt belopp. 

 

Den 8 januari 1998 ingick Prosolvia i och för sig ett borgensåtagande (”Suretyship”) 

avseende IVS förpliktelser i Joint venture avtalet med CSIR. Det har emellertid inte 

vid någon tidpunkt funnits skäl att anta att IVS inte skulle kunna fullgöra sina åtagan-
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den i enlighet med aktuellt avtal. Det bestrids således att borgensåtagandet enkel bor-

gen medförde att den väsentliga ekonomiska risken inte överflyttades på köparen. 

 

Den 27 januari 1998 skrev Prosolvias Marlene Häggström ett fax angående bankgaran-

tin till Francina Viljoen, som arbetade med ekonomiska frågor hos CSIR. Prosolvia 

ville se bankgarantin innan hårdvaran beställdes. Skälet var att Prosolvia inte ville ta 

på sig förpliktelser gentemot externa leverantörer med mindre man kunde vara säker 

på att få betalt av sin kund. Detta utgjorde en ytterligare säkerhetsåtgärd. 

 

Den 2 februari utfärdade den sydafrikanska banken ABSA Corporate Bank Ltd. en 

bankgaranti upp till 1 230 280 USD. Hänvisning gjordes till avtalet mellan CSIR och 

Clarus den 22 december 1997. Bankgarantin utgjorde en säkerhet utöver vad som 

krävdes enligt god redovisningssed. Som framgår av garantin hade CSIR den 22 de-

cember 1997 köpt utrustning av Clarus. 

 

Frågan hur IVS respektive CSIR väljer att finansiera sitt köp av utrustning är skild från 

frågan om utrustningen varit föremål för köp. 

 

Öhrlings skickade den 13 februari 1998 en saldoförfrågan till CSIR. På försättsbladet 

angavs ”Request for confirmation of balance for Prosolvia Clarus AB” och omfrågat 

belopp var 1 039 837 USD. Den 17 februari 1998 besvarade CSIR saldoförfrågan: 

”The balance shown above [USD 1 039 837] is confirmed”. Det omfrågade beloppet 

svarade exakt mot Clarus faktura till CSIR, som CSIR hade fått. CSIR måste ha för-

stått att Clarus frågade om en fordran som Clarus hade på CSIR. 

 

Det kan konstateras 

- att CSIR inte bestred fakturan utan tvärtom bekräftade fakturans riktighet, 

- att CSIR inte gjorde gällande att leverans inte hade skett, 

- att CSIR inte gjorde gällande att skulden inte skulle ha existerat; samt 

- att det aldrig har reklamerats mot det faktum att Clarus fakturerade istället för 

Prosolvia eller IVS. 
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Den 20 februari 1998 meddelade Roger Cederberg i en promemoria IVS styrelse att 

”De stora posterna i balansomslutningen är aktiekapital, lån, leasingutrustning och en 

faktura från Prosolvia Clarus på 5 center som är under leverans”. I de fem centren in-

gick VRC Pretoria. Av promemorian framgår också att ”7 center är kontrakterade och 

kommer att installeras under mars-maj (Singapore och Kuala Lumpur som är försena-

de. Pretoria, Taipei, Yokohama, Maricopa och UCI)”. 

 

Den 11 mars 1998 skrev Josefin Nilsson till CSIR angående kommande leverans av 

centerutrustning. Den 16 mars 1998 upprättade Magnus Svernlöv en handling rubrice-

rad ”Uppföljning av finansiering”. 

 

I mars 1998 betalade IVS cirka 90 procent av fakturerat belopp till Clarus. Den 31 

mars 1998 levererades maskin- och programvara till CSIR, som hade beställt den. Så-

vitt avser levererad mjukvara levererades samma egenproducerade mjukvara som tidi-

gare, dock en uppdaterad version om sådan förelåg vid den senare leveranstidpunkten. 

Mjukvaran var förinstallerad på datorerna. 

 

IVS anger i sin årsredovisning för 1997 att ”under första halvåret 1998 kommer de 7 

avtalade centren att slutinstalleras...” dvs. CSIR, men också 3D Inc. & CDC. Den 5 

juni 1998 var leverantören Clarus klar med installationen av utrustningen hos CSIR, 

vilket framgår av dokumentet ”Acknowledgement of delivery and installation” daterat 

den 5 juni 1998. Av leveransgodkännandet framgår följande: 

- vilka licensnycklar som använts och var dessa finns sparade på datorerna, 

- hur många licensnycklar som använts, samt 

- att leveransen stämts av mot Equipment list. 

 

Allt sedan VRC-avtalet blev bindande den 22 december 1997 hade kunden haft till-

gång till erforderliga licensnycklar. Lokal part/center fick dem så snart de så begärde. 

En CD kan användas för 21 installationer och således 21 licensnycklar. Dokumentet 

”Acknowledgement of Delivery and Installation” daterat den 5 juni 1998 rör inte frå-
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gan om licensavtal utan utgör endast en teknisk beskrivning av licensnycklar. Det 

framgår emellertid att leveransen stämts av mot Equipment list. Av Equipment list 

framgår vad som köpts, dvs. hårdvara och mjukvara. Konkursboets påstående att li-

censavtal träffades med Clarus först i samband med att programmen installerades be-

strids av Öhrlings. JV-avtalet samt Equipment list utgjorde beställning. Leveransen 

stämdes av mot Equipment list. Något mer behövdes inte. 

 

Den 14 juni 1998 bekräftade CSIR leverans av utrustningen avseende VRC Pretoria till 

ABSA Corporate Bank. Den 17 juli 1998 erlade CSIR betalning för Clarus faktura. 

Den 31 juli 1998 betalade IVS resterade del av köpeskillingen för VRC-utrustningen. 

 

12.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Ingen part, vare sig Clarus, IVS eller CSIR, har gjort sig skyldigt till avtalsbrott. Kon-

kursboets påstående, att JV-avtalet inte innebar något åtagande för IVS att köpa eller 

licensiera VRC-utrustning från Clarus och att det heller inte skedde någon överlåtelse 

eller licensupplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom JV-avtalet är 

irrelevant. IVS köpte ett halvt center. Samtliga parter var överens om och accepterade 

att Clarus levererade utrustning enligt utrustningslistan, en lista som de dessutom 

stämde av utrustningen emot. 

 

CSIR lämnade beställning i december 1997. Kravet på att CSIRs betalning skriftligen 

skulle garanteras har uppenbarligen eftergetts, och under alla förhållanden har inte en 

betalningsutfästelse från tredje man varit erforderlig för att uppfylla villkoret. 

 

Leverans av den programvara som omfattas av Equipment list skedde i december 

1997. Att CSIR tog del av leveransen först i januari 1998 är en annan sak. Leverans 
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skedde till CSIR och leveransen omfattade även de licenser som IVS köpt. CSIR hade 

tillgång till samtliga licensnycklar från december 1997. Det hade bara varit att kontakta 

Clarus, så hade nycklarna erhållits. Det förhållandet att två applikationer saknades i 

maj hindrade inte ett leveransgodkännande vid det tiden. Det finns inte anledning att se 

annorlunda på leveransen av mjukvara som skedde i december. 

 

Öhrlings bestrider påståendet att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delle-

verans av vissa programvaror inte var uppfyllda. Leverans hade skett i december 1997. 

Det är irrelevant om IVS ansåg att efter det att EON och Oxygen hade levererats åter-

stod endast en obetydlig del av den totala leveransen. Prosolvia kunde bedöma utfallen 

med hög grad av säkerhet och Prosolvia ansåg att kontraktet hade fortskridit tillräck-

ligt. 

 

Öhrlings vitsordar att IVS beställning avsåg flera maskin- och programvaror och inte 

endast programvarorna EON och Oxygen, att den beställda utrustningen skulle instal-

leras och integreras tillsammans med den utrustning som skulle finansieras av CSIR 

och att beställningen var villkorad av att CSIR beställde den andra delen samt lämnade 

en finansieringsgaranti. Villkoren i IVS beställning var uppfyllda. 

 

Även vid sådana avtal som Leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus och IVS får 

delleverans vinstavräknas successivt. Förutsättningen är att resultatet kan bedömas 

med hög grad av säkerhet. Prosolvia kunde installera program- och hårdvara. CSIR 

hade beställt halva centerutrustningen. Motsvarande gäller även när, enligt JV-avtalen, 

leverans skulle ske av all maskin- och programvara som skulle integreras och installe-

ras till ett komplett VR-center och avtalet inte innehöll någonting om att delleveranser 

kunde ske. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att inte heller tidplanerna innehöll något om 

delleveranser så menar Öhrlings att det inte uttryckligen framgår av tidplanen men att 

det framgår att leverans ska ske under en period, till skillnad från momentant. 
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Konkursboets påstående om att texten på Clarus faktura också omfattade ett helt VR-

center och beloppet motsvarade all den maskin- och programvara samt tjänster som 

beställts av IVS och inte endast programvarorna EON och Oxygen är irrelevant. 

 

Öhrlings vitsordar att, enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997, var Cla-

rus totalansvarig för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center. Det betyder 

att några andra leverantörer inte fanns. För kunden räckte det då med att hålla sig till 

en enda leverantör, dvs. Prosolvia. 

 

Clarus kunde bedöma intäkten och beräkningen var tillräcklig. Det saknar betydelse att 

kunden inte kände till styckpriserna. Om kunden i en förhandling har avstått från in-

formation om styckpriserna kan givetvis hans okunskap därom inte hindra säljaren att 

redovisa en intäkt (om övriga förutsättningar för intäktsredovisning är uppfyllda). Det-

ta gäller generellt för samtliga center. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att den väsentliga ekonomiska risken 

inte helt överflyttades på IVS. Det har aldrig förelegat någon risk att Prosolvia skulle 

tvingas fullgöra det enkla borgensåtagandet. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CSIR 

 

Öhrlings gör motsvarande invändningar mot konkursboets påståenden om att intäkten 

och kundfordran avseende fakturan till CSIR inte skulle ha redovisats i bokslutet och 

årsredovisnngen för 1997, som i fråga om redovisningen av intäkten och kundfordran 

avseende IVS. 
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13 VRC IRVINE 

 

13.1 Konkursboet 

 

13.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Den här delen handlar om ett planerat VR-center i Irvine, en stad i Orange County i 

södra Kalifornien, USA. 

 

Centret skiljer sig från andra center på det sättet att Prosolvias dotterbolag i USA var 

aktivt inblandat i affären. Motparten var en del av ”University of California”; ett av 

USA:s största universitet med ”campus” på nio olika orter runt om i Kalifornien. Det 

mest kända ligger i Los Angeles; normalt kallat UCLA. Ett av de universitet som Uni-

versity of California driver ligger i Irvine och kallas ”University of California Irvine” 

eller förkortat “UCI”. 

 

Utöver den rena universitetsutbildningen bedriver University of California även ut-

bildning som är riktad mot vuxna personer som genomgått högskoleutbildning och i 

regel är yrkesverksamma. Denna verksamhet bedrivs under beteckningen “UC Exten-

sion”. Verksamheten inom UC Extension är omfattande; 2008 deltog totalt 500 000 

personer i deras utbildning. 

 

Även UCI hade ett Extension och det var med UCI Extension som Prosolvia förhand-

lade och slutligen kom överens om att etablera ett VR-center. UCI Extension var som 

sagt en del av University of California. Det högsta styrande organet för University of 

California var ”The Regents of the University of California” (Regents). Regents an-

vänds i USA och England ofta som en beteckning på styrelsen för ett universitet eller 

college. 
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Av det nu gällande organisationsschemat för University of California framgår att Re-

gents direkt under sig har en ”President”. Varje ”campus”, däribland Irvine, leds av en 

”Chancellor” som utses av ”Regents”. Närmast under Chancellor, finns en “Executive 

Vice Chancellor and Provost”. Varje enhet, som t ex Extension, leds sedan av en 

”Dean”. Det är sannolikt att organisationen hos UCI såg ut på ett liknande sätt även 

åren 1997/98.  

 

År 1997-98 var Philip Nowlen ”Assistant Executive Chancellor” på UCI Extension. 

”Dean” och operativt ansvarig var Philip Henderson. Utöver dessa två var även David 

Schetter och Frederic Wan inblandade i VRC-projektet med Prosolvia. På Prosolvias 

sida hanterades affären främst av Mats Johansson, men även Dan Lejerskär och Roger 

Cederberg deltog. 

 

13.1.2 Memorandum of Understanding 

 

Parterna kom i kontakt med varandra på våren 1997 och i juli samma år kom Clarus 

och UCI överens om en ram och tidplan för de fortsatta förhandlingarna. Detta doku-

menterades i ett Memorandum of Understanding/avsiktsförklaring i juli 1997. 

 

I avsiktsförklaringen konstaterades att parterna hade en gemensam önskan att sätta upp 

ett eller flera VR-center i Irvine och att de skulle föra förhandlingar om villkoren för 

detta på det sätt som angavs i förklaringen. Parterna hade enats om vissa villkor och 

riktlinjer för avtalet som angavs i en s.k. ”Agreement Outline” som skulle vara bilagd 

till avsiktsförklaringen, men som inte återfinns i det material som ingivits i målet. Det 

kan på goda grunder antas att bilagan hade samma innehåll som den som användes i 

exempelvis Taiwan och Pretoria. I ”Agreement Outline” i Pretoria och Taiwan fanns 

en tidplan där de olika åtgärderna eller aktiviteterna för att etablera centret angavs. 

Efter det att förhandlingen hade slutförts och avsiktsförklaringen hade signerats skulle 

följande åtgärder vidtas: 

- Godkännande; management och legal 
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- Träffa slutligt avtal 

- Bilda JV-bolaget 

- Beställ utrustningen 

- Initiera uppstartningsplan och marknadsplan 

- Skicka instruktörer och systemintegratörer 

- Initiera marknadsaktiviteter 

- Slutför integration 

- Öppna centret 

 

Det stod ingenting i planerna om att programvarorna EON och Oxygen skulle levere-

ras tidigt och före den övriga utrustningen. Punkt 2 reglerade enligt rubriken åtgärder 

under den dagliga driften av centret. Som en av de åtgärder som Prosolvia skulle utföra 

angavs ”turn-key delivery of software and hardware for the center”. 

 

Enligt avsiktsförklaringen i Irvine skulle avtalsförhandlingarna pågå i 90 dagar, dvs. 

till slutet av oktober 1997. I övrigt innehöll MoU:et även bestämmelser om sekretess 

och en referens till ett s.k. ”Non-Discloslure Agreement”. Detta hade träffats samma 

dag, men av någon anledning inte mellan samma parter; avtalsparter var här istället 

David Schetter personligen och moderbolaget Prosolvia AB. Avsiktsförklaringen un-

dertecknades av David Schetter för UCI. Den kopia som finns i målet är inte under-

skriven av Clarus. 

 

Förhandlingarna kom att dra ut på tiden utöver den tremånadersperiod som var avsik-

ten i MoU:et. Den 2 december 1997 träffade emellertid Prosolvias amerikanska dotter-

bolag Prosolvia, Inc. två avtal; ett samarbetsavtal (Collaboration Agreement) med UCI 

och ett VRC-avtal med UCI Extension. UCI och UCI Extension var dock en och sam-

ma juridiska person. Bägge var enheter inom University of California och de var inte 

egna självständiga juridiska personer. 
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13.1.3 Collaboration Agreement 

 

Samarbetsavtalet (Collaboration Agreement) undertecknades av Dan Lejerskär i egen-

skap av ordförande i Prosolvia, Inc. och Frederic Wan, ”Vice Chancellor for Rese-

arch”, UCI. Av samarbetsavtalet framgår att ett VR-center skulle etableras vid UCI 

och att centret skulle utveckla och driva fyra program rörande forskning och utveck-

ling av bl.a. medicinska och tekniska applikationer i samarbete med Prosolvia, Inc. 

 

Prosolvia, Inc:s deltagande i de olika projekten skulle regleras i särskilda avtal. VR-

centret skulle ledas av en professor från UCI med stöd av en rådgivande kommitté. 

Prosolvia, Inc. skulle ha rätt att nominera en medlem av denna kommitté. VR-centrets 

verksamhet skulle bedrivas i tre olika delar inom UCI. UCI:s bidrag till centret skulle 

bl.a. bestå av personal, lokaler, utrustning och nettointäkter från kurser. 

 

Prosolvia, Inc. skulle i sin tur bidra med programvara, programmerare och systemut-

vecklare, utrustning och lärare. De närmare detaljerna kring Prosolvia, Inc:s bidrag till 

centret skulle regleras i de särskilda avtalen. Till avtalet skulle finnas tre bilagor: ”Cen-

ter Plan”, ”Proposed Terms for Sponsored Research Agreement” och VRC-avtalet. 

Inga avtalsbilagor finns dock till den kopia som givits in. 

 

13.1.4 VRC-avtal 

 

I rubriken till VRC-avtalet den 2 december 1997 angavs att det var Regents som träf-

fade avtalet. VRC-avtalet undertecknades av Philip Nowlen för UCI Extension och 

Dan Lejerskär i egenskap av styrelseordförande i Prosolvia, Inc. 

 

VRC-avtalet var villkorat av att det godkändes, såvitt gällde Prosolvia, Inc. av bolagets 

styrelse och såvitt gällde UCI Extension av The Regents for University of California. 

Avtalet skulle även granskas av parternas jurister och eventuella ändringar skulle ske 

inom 21 dagar. Avtalet reglerades av lagen i Kalifornien. VRC-avtalet var i övrigt ut-
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format i enlighet med den standardiserade mall för VRC-avtal som användes av Pro-

solvia. 

 

Bakgrunden till avtalet var: 

1. att Prosolvia, Inc. hade expertis rörande etablering av VR-center, 

2. att UCI Extension hade kunskap om den lokala marknaden i Kaliforni-

en, samt 

3. att parterna skulle etablera och marknadsföra ett ”Virtual Reality and 

Training Center” i Irvine. 

 

Enligt VRC-avtalet skulle parterna bidra i lika delar till finansieringen av etableringen 

av VR-centret. Inom 30 dagar från avtalets ingående skulle parterna gemensamt ta 

fram en marknadsföringsplan och en affärsplan som bägge skulle biläggas avtalet. 

Inom samma tid skulle Prosolvia, Inc. även tillhandahålla en plan med angivande av de 

åtgärder som skulle vidtagas i uppstartningen av centret. Samarbetet kom aldrig så 

långt att parterna kom överens om någon marknads- eller affärsplan. 

 

Under den operativa fasen av centrets verksamhet skulle Prosolvia, Inc. bl. a. svara för 

dokumentation avseende konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, 

nyckelfärdig leverans av program- och maskinvara till centret, identifiering och instal-

lation av uppgraderingar av programvara samt dokumentation för utbildning. Parterna 

skulle gemensamt svara för marknadsföring, beslut om ytterligare utrustning och re-

surser samt administration av projektavtal. UCI Extensions huvudsakliga roll i samar-

betet var att bidra med lokalkunskap och att möjliggöra lokal marknadsutveckling. 

 

Inom 30 dagar från avtalets ingående skulle parterna i lika delar bidra till kostnaderna 

för förvärv av utrustning enligt en utrustningslista som var bilagd som ”Schedule C” 

till avtalet. Utrustningslistan innehöll som vanligt en lång lista på olika maskin- och 

programvaror, tillbehör samt även tjänsterna installation och integration. I listan ingick 

bl.a. 30 licenser till 12 Oxygen-applikationer och till tre EON-applikationer. Utrust-

ningen i listan var inte uppdelad mellan Prosolvia, Inc./IVS och UCI. Totalpriset för 
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utrustningen var 2 023 734 USD och längst ned i listan fördelades detta belopp med 

hälften vardera på Prosolvia, Inc./IVS respektive UCI i enlighet med åtagandet att sva-

ra för hälften var av kostnaden för inköpet av utrustningen. I listan angavs inte något 

pris för de olika enheterna eller delkomponenterna. Det sades dock att listpriset för all 

utrustning var ca 7 milj. USD och att en rabatt på ca 5 milj. USD hade lämnats. 

 

Inköpen av utrustningen skulle finansieras genom leasing, avbetalningsköp eller annan 

finansieringsmetod. Parterna åtog sig att om så behövdes ta fram en betalningsgaranti 

eller ansvarsförbindelse (”deed of indemnity”) från en internationell bank eller ett kre-

ditinstitut. Parterna skulle även med lika delar bidra med det rörelsekapital som enligt 

affärsplanen skulle krävas för att driva centret. För det fall det skulle uppstå ett över-

skott i verksamheten så skulle parterna även dela detta lika. 

 

Det finns en ”affiliate”-klausul som i och för sig kan tolkas så att Clarus kunde fullgö-

ra Prosolvia, Inc.:s åtaganden. Men frågan är om det fanns något försäljnings- eller 

licensåtagande att fullgöra? Det står ingenting i avtalet om att UCI Extension eller nå-

gon annan skulle köpa eller licensiera maskin- och programvarorna av Prosolvia, Inc. 

Vad som sägs är att Prosolvia, Inc. skulle svara för leveranser av program- och ma-

skinvara till centret, att Prosolvia och UCI Extension skulle bidra med hälften var av 

kostnaden för inköpen av utrustningen samt att finansieringen av dessa inköp skulle 

ske genom leasing eller avbetalningsköp eller annan finansieringsmetod. 

 

När det gäller licensieringen sägs det även i detta VRC-avtal uttryckligen att avtalet 

inte innebar någon överlåtelse, upplåtelse eller licens till programvara eller immateriel-

la rättigheter; vare sig till UCI Extension eller någon annan.  

 

Enligt Konkursboet innebar VRC-avtalet att parterna kom överens om att tillsammans 

etablera ett VR-center och vad som skulle gälla för detta samarbete, men avtalet är 

inget köp- och licensavtal; särskilda beställningar (köpavtal) och licensavtal till utrust-

ningen skulle träffas senare. Avtalet innehåller ingenting om villkoren för köpen eller 

licenserna. Det var också den teknik som överenskommits i leverans- och underhålls-
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avtalet mellan Clarus och IVS; där sägs det uttryckligen att beställningar ska lämnas 

och licensavtal träffas. I vart fall kan inte VRC-avtalet anses vara ett licensavtal. 

 

13.1.5 VRC-avtalet överläts till IVS 

 

Efter det att VRC-avtalet skrivits på överlät Prosolvia, Inc. någon gång i december 

samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till IVS. 

 

I början av december rapporterade Roger Cederberg om det planerade centret i Irvine 

till IVS styrelse. I rapporten skrev Roger Cederberg att VRC-avtalet ”är undertecknat, 

men med en klausul som anger att respektive styrelse måste godkänna att ett gemen-

samt center startas” samt att inköpen skulle leasingfinansieras. Installationen var be-

räknad till mars 1998. 

 

13.1.6 Beställning från IVS 

 

Roger Cederberg var av uppfattningen att en särskild beställning skulle lämnas till Cla-

rus. Uppenbarligen ansåg inte Roger Cederberg att VRC-avtalet var ett köpavtal. En 

beställning lämnades även avseende Irvine-centret den 22 december 1997. 

 

Beställningen hade samma utformning som i de övriga centren: 

- Beställningen avsåg del av ett VR-center enligt en bilagd utrustningslista. 

- Leverans skulle ske till UCI. 

- Beställningen skulle senare överföras till ett leasingavtal.  

- Beställningen var villkorad av att UCI beställde den andra delen av VR-centret 

och att deras betalning skriftligen garanterades. 

- Leveransvillkoren reglerades av avtalet mellan Industrifonden och Prosolvia, 

vilket avtal i sin tur hänvisade till Leverans- och underhållsavtalet mellan IVS 

och Clarus. 
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I många center var Leverans- och underhållsavtalet ett systemleveransavtal där Clarus 

leveransförpliktelse inte var fullgjord förrän all maskin- och programvara hade instal-

lerats. Delleveranser krävde särskild överenskommelse, men några sådana överens-

kommelser träffades inte mellan Clarus och IVS. 

 

Den utrustningslista som var bilagd till IVS beställning innehöll samma maskin- och 

programvaror samt installations- och integrationstjänster som listan till VRC-avtalet. 

Totalvärdet var också nästan exakt detsamma, skillnaden var 2 USD. I listan ingick 

samma antal (30) licenser till programpaketen EON och Oxygen. Totalpriset hade 

dock i den här bilagan faktiskt fördelats på de olika delkomponenterna. Priset för Oxy-

gen-licenserna var 1 milj. USD eller drygt 33 000 USD per licens och för EON-

licenserna var priset hälften, 500 000 USD eller ca 16 500 USD per st. De olika del-

komponenterna hade nu också fördelats på de två parterna. Totalpriset fördelades med 

i stort sett hälften på vardera Prosolvia, Inc./IVS och UCI. 

 

UCI beställde inte någon utrustning och lämnade ingen betalningsgaranti under 1997. 

IVS beställning blev därmed formellt inte gällande under 1997 eftersom villkoren inte 

uppfylldes. 

 

13.1.7 Godkännande av styrelsen i IVS och av Regents 

 

Som vi nyss såg innehöll VRC-avtalet ett villkor om att det skulle godkännas av såväl 

styrelsen i Prosolvia, Inc. som av Regents. Efter överlåtelsen till IVS godkände styrel-

sen i IVS avtalet, men Regents gjorde det inte. Öhrlings påstår att Philip Nowlen var 

behörig att ensam ingå avtalet och att han bekräftat detta genom sitt brev den 22 de-

cember 1997 till Dan Lejerskär. 

 

Det bestrids att Philip Nowlen var behörig att ingå avtalet utan Regents godkännande. 

Även om han skulle ha varit behörig så förändrar detta inte det förhållandet att avtalet 
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skulle godkännas av Regents. Enligt rubriken till avtalet var Regents avtalspart. Re-

gents var det högsta beslutande organet för UCI och UCI Extension. Philip Nowlen 

skrev i sitt brev ingenting om att godkännande från Regents inte behövs. Vad han upp-

gav var att enbart hans underskrift behövdes på avtalet - ”Only my signature is requi-

red” - d.v.s att han hade rätt att ensam underteckna avtalet. Den enda rimliga tolkning-

en av brevet är just detta – Philip Nowlen bekräftade att han hade rätt att ensam skriva 

på avtalet – dvs. att han enligt den ställningsfullmakt som följde med hans position 

som ”Assistant Executive Chancellor” var behörig att träffa avtalet för UCI Extensions 

räkning på de villkor som framgick av avtalet; däribland kravet på Regents godkän-

nande. Philip Nowlen skriver inte att Regents godkännande inte skulle behövas för 

bundenhet. Denna tolkning bekräftades av Philip Nowlen när han hördes av polisen i 

förundersökningen. 

 

Brevet från Philip Nowlen tillkom på initiativ av Prosolvia; det var Mats Johansson 

som kontaktade Philip Nowlen och bad honom skriva brevet. Om Mats Johansson eller 

Dan Lejerskär ville att parterna skulle avtala bort villkoret om Regents hade de bort 

göra detta klart för Philip Nowlen och sett till att detta utrycktes tydligt i ett särskilt 

tillägg till avtalet så att alla berörda visste vad som hade överenskommits. Det är inte 

troligt att Philip Nowlen hade gått med på ett sådant tillägg. 

 

Om det var som Öhrlings påstår skulle för övrigt alla villkor för avtalets giltighet i rea-

liteten vara överflödiga. Om den som skriver på avtalet är behörig behövs det aldrig 

något godkännande av styrelse eller annat överordnat organ även om detta har avtalats 

uttryckligen. I det här fallet var Dan Lejerskär behörig att ensam ingå avtalet för Pro-

solvia, Inc., men han avtalade ändå om att avtalet krävde godkännande från styrelsen i 

Prosolvia, Inc. Och detta trots att Dan Lejerskär var koncernchef och styrelseordföran-

de i Prosolvia, Inc. IVS styrelse godkände också senare avtalet. 

 

Philip Henderson som var ”dean” och operativt ansvarig för UCI Extension deltog inte 

i förhandlingarna om VRC-avtalet på grund av semester. När han kom tillbaka till ar-

betet i mitten av december tog han med stor förvåning del av VRC-avtalet. Henderson 
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ansåg att avtalet på en rad punkter stred mot reglerna för UCI Extension. UCI Exten-

sion kunde inte investera i en verksamhet som drevs med vinstsyfte och de var tvungna 

att finansiera sin verksamhet uteslutande med inkomster från kurser och sponsorer. Att 

få avtalet på plats skulle ta lång tid. Philip Henderson informerade såväl Philip Nowlen 

som Mats Johansson om sin uppfattning och om problemen. 

 

Den 6 januari 1998 talade Philip Henderson igen med Mats Johansson. I allt fall då 

måste Mats Johansson ha förstått att ”Regents” godkännande behövdes, att det inte 

hade lämnats och att det skulle ta minst 120 dagar från avtalsdagen innan så kunde ske. 

Senare under januari hade Philip Henderson återigen kontakt med Mats Johansson och 

Dan Lejerskär och parterna inledde förhandlingar om ett nytt avtal som bättre skulle 

passa för ett offentligt organ som UCI. Enligt Philip Henderson accepterade Mats Jo-

hansson att VRC-avtalet inte var gällande. 

 

Prosolvia och IVS kände redan på hösten 1997 till de särskilda förhållanden som rådde 

i UCI och att det fanns risk för att det skulle uppkomma såväl administrativa som eko-

nomiska problem i samarbetet, vilket framgår av Roger Cederbergs reserapport 5-19 

oktober 1997 till styrelsen i IVS. Dan Lejerskär satt i IVS styrelse och tog del av rap-

porten. 

 

13.1.8 Leverans 

 

Trots alla dessa oklarheter i avtalsfrågorna skickade Prosolvia, Inc. maskinvaror och 

kringutrustning till UCI i december 1997 eller i början av januari 1998. Det är inte 

visat att programvaror ingick i leveransen av maskinvarorna. Philip Nowlen och Philip 

Henderson ansåg att leveransen av maskinvarorna hade skett alldeles för tidigt under 

samarbetet och ställde undan packlådorna som aldrig öppnades. Vad som hade trans-

porterats till UCI framgår dock av en lista som upprättades av UCI i juni 1998 innan 

utrustningen skickades tillbaka till Prosolvia, Inc. I denna lista finns inga programvaror 

med. I maj och september 1998 skickade UCI tillbaka maskinvarorna och kringutrust-
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ningen till Prosolvia, Inc. Även i ett e-mail som Mats Johansson sände till Philip Hen-

derson den 28 maj 1998 finns bara maskinvaror upptagna. 

 

Det enda dokument som visar på att en försändelse gått från Clarus till Irvine är en 

flygfraktsedel från den 22 december 1997 med DHL. Av fraktsedeln framgår att den 

innehöll ”Document” och innehållet beskrevs som ”Product info”. Ingen vikt angavs. 

 

När han hördes av polisen år 2001 hade Philip Nowlen inget minne av att några pro-

gramvaror hade levererats. Han hade blivit förvånad över att maskinvarorna leverera-

des så tidigt; detta var inget man talat om och UCI hade inget intresse av någon tidig 

leverans. Enligt Philip Henderson kom leveransen fram i januari 1998. 

 

Öhrlings påstår generellt att programvarorna EON och Oxygen dellevererades i ome-

delbar anslutning till att VRC-avtalet träffades eftersom det ”var naturligt med hänsyn 

till syftet med ett center och dessutom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått 

tjänsten installation”. Påståendena bestrids; såväl generellt som specifikt för Irvine.När 

det gäller Irvine fanns det ingen affärsplan eller implementationsplan. Diskussionerna 

om en affärsplan resulterade aldrig i att parterna kom ens i närheten av en överens-

kommelse. 

 

I VRC-avtalet stadgades att turn key-leveransen av program- och maskinvara skulle 

äga rum under den operativa fasen av verksamheten. Det var inte naturligt med hänsyn 

till syftet med ett center att leverera programvarorna EON och Oxygen i december 

1997. Tvärtom - projektet befann sig i sin linda. 

 

IVS och UCI hade inget intresse av en delleverans av alla licenserna till programvaror-

na EON och Oxygen i december 1997. Vid den tidpunkten hade förberedelserna för att 

starta centret knappt ens påbörjats och det fanns ingen personal som kunde använda 

licenserna. Regents hade inte godkänt avtalet. Det hade räckt med en demoversion av 

programvarorna eller någon enstaka licens för att UCI skulle kunna testa och bekanta 

sig med programmen. Oxygen kunde inte köras på vanliga persondatorer utan krävde 
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särskilda datorer från Silicon Graphics. Dessa fanns med i leveransen av maskinvaran i 

slutet av december eller början av januari, men UCI hade enligt Philip Nowlen och 

Philip Henderson inte den kompetens som behövdes för att kunna använda program-

men; för det krävdes att UCI:s personal fick utbildning av Prosolvia. 

 

En omedelbar delleverans av programvarorna var inte heller, som Öhrlings påstår, 

nödvändig ”med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installation”. Leveransen av 

programmen och licensnycklarna kunde lika gärna ske vid installationen eller kort tid 

dessförinnan. Det var också så det normalt gick till i verkligheten. UCI hade inget in-

tresse av en tidig leverans av programvarorna i december 1997. Inga licensnycklar till 

Oxygen hämtades ut av UCI under december 1997. 

 

13.1.9 Fakturering till IVS och Prosolvia, Inc. 

 

Den 29 december 1997 utställde Clarus en faktura till IVS på 1 012 217 USD, vilket 

var det pris som hade angivits i den utrustningslista som var bilagd IVS beställning. 

Fakturatexten löd: ”Establish a university based virtual reality research and technology 

center in the US: University of California Irvine, adapted from the virtual reality train-

ing centers in Sweden by Prosolvia. VR-center: 1”. 

 

Clarus fakturerade IVS utan att villkoren för IVS beställning blivit uppfyllda. Beställ-

ningen var villkorad av att UCI Extension beställde den andra delen av VR-centret och 

att betalningen skriftligen garanterades. Detta inträffade aldrig VRC-avtalet innebar 

inte någon beställning eller köp mellan Clarus och UCI. I allt fall var VRC-avtalet inte 

bindande för UCI eftersom det inte hade godkänts av Regents. 

 

Dagen efter, dvs. den 30 december 1997, fakturerade Clarus sitt systerbolag i USA 

Prosolvia, Inc. 450 000 USD, vilket enligt fakturan motsvarade 60 procent av försälj-

ningsvärdet av Prosolvias programvara. Med detta avsågs EON och Oxygen. Värdet på 

de 15 licenserna till dessa var enligt utrustningslistan 750 000 USD. 60 procent av 



  Sid 422 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
750 000 är 450 000. Fakturatexten löd: ”As for the virtual reality center: University of 

Carlifornia Irvine, we debit you for 60% of the sales of Prosolvia software”. 

 

Det är oklart varför Clarus fakturerade Prosolvia, Inc., eftersom Prosolvia, Inc. hade 

överlåtit sin partställning i VRC-avtalet till IVS. Om det nu var någon utöver IVS som 

Clarus eventuellt skulle ha fakturerat för den påstådda leveransen av programvarorna 

till Irvine så var det givetvis den lokala parten UCI. Men så skedde aldrig. 

 

13.1.10 Betalningar och krediteringar 

 

Den 19 mars 1998 betalade IVS 25 procent av Clarus faktura. Betalningen skedde med 

stöd av Leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus som stadgade att 25 procent 

skulle betalas när Clarus bekräftat beställningen. 

 

Enligt Leverans- och underhållsavtalet skulle 60 procent betalas vid mottagandet av 

leveransen. Efter vissa diskussioner hade ägarna till IVS – Prosolvia AB genom Dan 

Lejerskär och Magnus Svernlöv och Industrifonden genom Göran Ohlsson – den 30 

mars kommit överens om att IVS skulle betala 60 procent för fyra center som var un-

der leverans. Dagen efter den 31 mars betalade IVS ytterligare 60 procent (4 775 722 

kr) av Irvine–fakturan till IVS. 

 

Av ett e-mail den 17 februari 1998 från Dan Lejerskär till Roger Cederberg m.fl. fram-

går att han själv, Magnus Svernlöv och Roger Cederberg i februari 1998 tillämpade 

Leverans- och underhållsavtalet på IVS beställningar till Clarus. Faxet och ett e-mail 

den 30 mars 1998 från Roger Cederberg till Industrifonden visar att Leverans- och 

underhållsavtalet var gällande och följdes av parterna.  

 

Betalningarna från IVS har sannolikt skett på grund av att Roger Cederberg fått felak-

tiga eller ofullständiga uppgifter av Mats Johansson/Dan Lejerskär om projektets ut-

veckling. 
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Konkursboet vet inte säkert vad som hände med den sista delen av fakturan till IVS om 

15 procent. Huruvida betalning skedde eller inte har inte gått att fastställa. Det har hel-

ler inte funnits någon separat projektredovisning i Clarus. Fakturan till Prosolvia, Inc. 

krediterades av Clarus under andra kvartalet 1998. 

 

13.1.11 Fortsatta förhandlingar och projektets upphörande 

 

Philip Henderson informerade i slutet av december eller början av januari Mats Jo-

hansson om att Regents godkännande krävdes för att avtalet skulle gälla, att godkän-

nande inte hade lämnats och att det skulle ta minst 120 dagar från avtalsdagen att ordna 

fram ett godkännande. Enligt Philip Henderson förstod och accepterade Mats Johans-

son detta efter det att han fått klart för sig att UCI Extension var en del av University 

of California och inte en fristående egen juridisk person som han först felaktigt hade 

trott. Mats Johansson tog då fram ett nytt avtalsförslag som var anpassat för offentliga 

myndigheter och organ och som han föreslog att parterna skulle använda istället. Philip 

Henderson sammanfattade läget i ett internt PM till Philip Nowlen den 19 januari 

1998. 

 

Philip Henderson skrev att han hade läst det nya avtalsförslaget och talat med ett antal 

personer om det samt att han rekommenderade att UCI Extension skulle avsluta för-

handlingarna med Prosolvia eller IVS om de inte tillförde väsentligt mer pengar till 

projektet. Philip Henderson klargjorde vidare att VRC-avtalet aldrig hade blivit gällan-

de och att UCI därmed inte hade något avtal med Prosolvia. Philip Henderson bedöm-

de att det skulle kunna vara möjligt att få fram ett giltigt avtal till den 1 maj 1998. 

Först skulle dock universitetets och Prosolvias jurister ges möjlighet att granska av-

talsutkastet. 

 

Parterna fortsatte att förhandla under 1998 och i juni/juli 1998 erhöll Prosolvia ett av-

talsförslag från UCI Extension. I augusti 1998 beslutade sig dock bägge parter för att 
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avbryta förhandlingarna och inte fullfölja etableringen av VR-centret. Detta meddelade 

Philip Nowlen Mats Johansson i ett brev den 10 augusti 1998. En vecka senare bekräf-

tade Mats Johansson att förhandlingarna hade avslutats och bad UCI att returnera ut-

rustningen till Prosolvia, Inc. Utrustningen returnerades till Prosolvia, Inc. i maj och 

september 1998. 

 

13.1.12 Redovisningen 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt 7,2 milj. kr på IVS och 3,5 

milj. kr på Prosolvia, Inc. Som kundfordringar upptogs 7,9 milj. kr på IVS och 3,5 

milj. kr på Prosolvia, Inc. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en som intäkt 4,0 milj. kr avseende IVS. Ingen intäkt redovisades avseende Prosolvia, 

Inc. eftersom det var ett helägt dotterbolag och därmed eliminerades fakturan i sin hel-

het. Eftersom fakturan till Prosolvia, Inc. eliminerades i sin helhet uppkom inget felak-

tigt resultat i koncernen p.g.a. den fakturan. Mot IVS eliminerades 3,9 milj. kr. Den 

felaktiga intäkten mot IVS på 4,0 milj. kr minskades med 0,7 milj. kr avseende en la-

gerkostnad för maskinvaror. Resultateffekten av redovisningen av Irvine-affären i kon-

cernredovisningen blev därmed 3,3 milj. kr. Som kundfordringar upptogs 7,9 milj. kr 

på IVS och ingenting alls på dotterbolaget Prosolvia, Inc. 

 

13.1.13 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Irvine-centret är speciellt eftersom faktureringen och redovisningen av intäkter uteslu-

tande skedde mot koncernbolagen IVS och Prosolvia, Inc. Den externa motparten, 

UCI, fakturerades inte alls. Affären har alltså redovisats som en helt intern affär utan 

att någon utomstående part varit inblandad. Ingen saldoförfrågan skickades till UCI. 
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Vidare fakturerades och intäktsredovisades olika delar av utrustningen och med olika 

belopp. IVS fakturerades det fulla beloppet för hälften av utrustningen (1,2 milj. USD) 

medan Prosolvia, Inc. fakturerades för 60 procent av programvarorna EON och Oxy-

gen (450 000 USD). 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS skulle inte ha redovisats i bokslu-

tet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på IVS under 1997 och det inte 

var inte sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla 

Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

1. Bindande avtal om köp/ licens träffades ej under 1997 

 

Enligt VRC–avtalet skulle IVS under den operativa fasen av centrets verksamhet svara 

för nyckelfärdig leverans av program- och maskinvara till centret. Avsikten var att alla 

etableringar av VR-center skulle ske genom IVS som skulle vara delägare i centren. 

IVS skulle köpa och licensiera utrustningen av Clarus och sedan sälja/licensiera den 

vidare till VR-centret. IVS köp och licensiering av utrustningen från Clarus reglerades 

inte i VRC-avtalet utan av Leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. I 

sin beställning till Clarus hänvisade Roger Cederberg också till leveransvillkoren i 

Leverans- och underhållsavtalet. VRC-avtalet innebar således i sig inget åtagande för 

IVS att köpa eller licensiera VRC-utrustning. Inte heller skedde någon överlåtelse eller 

licensupplåtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom VRC-avtalet. Cla-

rus, som redovisade intäkten, var inte part i VRC-avtalet. Bolaget är inte ens omnämnt 

i avtalet. 

 

IVS:s beställning var villkorad av att UCI beställde den andra delen av VRC-

utrustningen och att deras betalning garanterades skriftligen. UCI lämnade ingen be-

ställning under 1997. Inte heller lämnades någon betalningsgaranti. IVS beställning var 
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således inte formellt bindande under 1997. VRC-avtalet blev inte gällande mellan par-

terna eftersom ”The Regents of University of California” inte godkände avtalet. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

I december 1997 eller januari 1998 levererades maskinvarorna och kringutrustningen 

till Irvine. Leveransen skedde från USA. Det är inte visat att programvarorna EON och 

Oxygen med samtliga applikationer fanns med eller hade levererats på annat sätt. Inte 

heller är det visat att UCI i december verkligen hade fått tillgång till nycklarna till de 

30 licenserna till EON och Oxygen. Inga licensnycklar till Oxygen hämtades ut av UCI 

under 1997 eller januari 1998. 

 

Trots att maskinvarorna hade levererats under 1997, så kunde ingen intäkt ändå redovi-

sas eftersom det inte var avtalat om delleveranser och det inte heller var sannolikt att 

IVS ansåg att efter det att maskinvarorna hade levererats så återstod endast en obetyd-

lig del av den totala leveransen. 

 

IVS beställning avsåg flera maskin- och programvaror som skulle installeras och integ-

reras tillsammans med den utrustning som skulle finansieras av UCI och beställningen 

var villkorad av att UCI beställde den andra delen samt lämnade en finansieringsgaran-

ti. I beställningen hänvisade IVS till Aktieägaravtalet mellan Industrifonden och Pro-

solvia. Aktieägaravtalet hänvisade i sin tur till Leverans- och underhållsavtalet mellan 

Clarus och IVS. Enligt Leverans- och underhållsavtalet ansågs leverans inte ha skett 

förrän all maskinvara och programvara hade levererats och installation ägt rum. Delle-

verans fick endast ske om parterna avtalat om detta separat. Något sådant avtal träffa-

des inte. IVS ansåg att leveransen av ett VR-center inte var fullgjord förrän all utrust-

ning hade levererats och installerats. All utrustning hade ostridigt inte levererats och 

installerats. 

 

Enligt VRC-avtalet skulle leverans ske av all maskin- och programvara som skulle 

integreras och installeras till ett komplett VR-center. Avtalet innehöll ingenting om att 
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delleveranser kunde ske. Det fanns inga implementations- eller tidplaner som stadgade 

att delleveranser skulle ske. Texten på Clarus faktura omfattade också ett helt VR-

center och beloppet motsvarade all den maskin- och programvara samt tjänster som 

beställts av IVS och inte endast maskinvarorna. Enligt årsredovisningarna i Prosolvia 

och IVS för 1997 var Clarus totalansvarig för leverans och installation av nyckelfärdi-

ga VR-center. 

 

I allt fall skulle ingen intäkt från EON och Oxygen ha redovisats under 1997 eftersom 

det inte var visat att de hade levererats. Priset för hälften av EON och Oxygen-

licenserna var enligt utrustningslistan 750 000 USD. Totalt redovisades 1 012 127 

USD eller 7,9 milj. kr som intäkt mot IVS. Om endast maskinvarorna hade tagits upp 

hade intäkten blivit 262 127 USD eller ca 2 milj. kr. Mellanskillanden 5,9 milj. kr 

skulle under inga förhållanden ha tagits upp som intäkt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Prosolvia, Inc. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Prosolvia, Inc. skulle inte ha redovisats 

i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de vä-

sentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på Prosolvia, Inc. un-

der 1997 och det inte var  sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna 

skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet 

och ställningen. Fakturan till Prosolvia, Inc. omfattade endast programvarorna EON 

och Oxygen. 

 

1. Bindande avtal om köp/ licens träffades ej under 1997 

 

Faktureringen till Prosolvia, Inc. avsåg 60 procent av priset för programvarorna EON 

och Oxygen som skulle levereras till UC Irvine med stöd av VRC-avtalet. Konkursbo-

et vet inte varför Prosolvia, Inc. fakturerades istället för UCI. 
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VRC -avtalet innebar i sig inget åtagande för UC Irvine att köpa eller licensiera VRC-

utrustning. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupplåtelse av maskin- eller 

programvara eller tjänster genom VRC-avtalet.  

 

Clarus, som redovisade intäkten, var inte part i VRC -avtalet. Bolaget är inte ens om-

nämnt i avtalet. Efter överlåtelsen till IVS var Prosolvia, Inc. inte heller part i VRC-

avtalet. Det finns inget avtal mellan Clarus och Prosolvia, Inc. avseende köp av pro-

gramvaror. 

 

VRC-avtalet blev inte gällande mellan parterna eftersom ”The Regents of University 

of California” inte godkände avtalet. Fakturan till Prosolvia, Inc. krediterades under 

andra kvartalet 1998. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

I december 1997 eller januari 1998 levererades maskinvarorna och kringutrustningen 

till Irvine. Leveransen skedde från USA. Det är inte visat att programvarorna EON och 

Oxygen med samtliga applikationer fanns med eller hade levererats på annat sätt. Inte 

heller är det visat att UCI i december hade fått tillgång till nycklarna till de 30 licen-

serna till EON och Oxygen. Inga licensnycklar till Oxygen hämtades ut av UCI under 

1997 eller januari 1998. 

 

13.2 Öhrlings 

 

13.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Den 28 juli 1997 träffade Clarus och UCI ett Memorandum of Understanding rörande 

etablering av ett eller flera VR-center. Samma dag ingicks ett sekretessavtal. Konkurs-

boets tolkning av tidplanen, om sådan nu finns, i MoU bestrids. Öhrlings bestrider 
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också att UCI idag är organiserat på samma sätt som år 1997. Den 15 oktober 1997 

besökte Roger Cederberg UCI och fick mycket positiva reaktioner. UCI Extension 

nämns av Roger Cederberg som ett alternativ. 

 

Beträffande centren i Nordamerika var det Prosolvia, Inc. som köpte in och levererade 

tredjepartsutrustning till centren och som dessutom skulle ombesörja installationen av 

dessa. Clarus ville emellertid ha kontroll på leveransstatus i sina datorsystem.  

 

Ett avtal som syftade till att etablera ett samarbete på forskningssidan, Collaboration 

Agreement, ingicks mellan UCI och Prosolvia, Inc. Avtalet undertecknades den 2 de-

cember 1997 av Frederic Wan, Vice Chancellor for Research, vid en ceremoni på hans 

kontor. UCI:s administrativa ledning, inklusive Philip Nowlen, var närvarande. Frede-

ric Wan ansvarade för alla forskningsavtal på UCI. 

 

Samtidigt som Collaboration Agreement undertecknades ingick Prosolvia, Inc. och 

UCI Extension ett avtal benämnt Agreement for a virtual reality center, dvs. ett s.k. 

VRC-avtal. Som bilaga till VRC-avtalet fanns en utrustningslista, som medtog licenser 

till Clarus mjukvara. Genom avtalet köpte Prosolvia och UCI utrustningen till centret i 

enlighet med vad som framgår av utrustningslistan. I avtalet angavs att avtalet skulle 

granskas av jurister. Så hade skett, vilket bl.a. Roger Cederberg visste om. Punkt 8.4 är 

en s.k. boilerplate-klausul (standardklausul) om styrelsegodkännande. Philip Nowlen 

ansåg att hans underskrift räckte för att binda UCI. Enligt Philip Nowlen höll hans ”as-

sistant” Philip Henderson med om detta. 

 

Prosolvia fick fullgöra avtalet genom dotterbolag. Detsamma har gällt när IVS har 

övertagit avtalet. Prosolvia och IVS har självklart accepterat att Clarus fullgjorde leve-

ransskyldigheten enligt VRC-avtalet. Detsamma gäller motparten UCI. Alltså var Cla-

rus part. 

 

VRC-avtalet talar om ett center. Centret får betraktas som en samarbetsform eller som 

ett enkelt bolag. Genom parternas överenskommelse om utrustningslistan hade centret 
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tillförsäkrats licensrättigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en skyldighet att 

tillse att lokal part/center snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till erforderliga li-

censnycklar när dessa begärdes. I verkligheten kom alltså kombinationen av utrust-

ningslistan och VRC- och/eller JV-avtal att utgöra upplåtelse av licens till Clarus 

mjukvara. 

 

Processen hade nu gått så långt att det föreslogs att VRC Irvine skulle bli ett IVS-

center. I mitten av december beslutade IVS att ”ta in” VRC Irvine. Prosolvia, Inc. 

överförde i december 1997 VRC-avtalet till IVS genom ett s.k. Assignment and in-

demnityavtal.  

 

Den 15 december 1997 meddelade Dan Lejerskär att leverans måste ske till såväl nya 

som gamla center. Den 17 december 1997 svarade Josefin Nilsson att hon innan leve-

rans ville ha kopia på order/avtal. Som ett led i förberedelsearbetet av ett center hos 

UCI skickar Mats Johansson den 19 december 1997 leveransinstruktioner till Clarus 

vad avser den egenutvecklade programvaran. 

 

Prosolvia kontrollerade för säkerhets skull med UCI om villkoret rörande styrelsegod-

kännande i punkt 8.4 i VRC-avtalet var uppfyllt. Den 22 december 1997 meddelade 

UCI att Philip Nowlen band UCI: ”Only my signature is required by the University of 

California, Irvine in the contract between UCI Extension and Prosolvia, dated Decem-

ber 2, 1997. Sincerely Philip M. Nowlen.” Philip Nowlen var således av uppfattningen 

att han disponerade over avtalet och att UCI var bundna. Frågan kom från Prosolvia 

och självklart förstod Philip Nowlen vad som åsyftades med Prosolvias förfrågan. Öhr-

lings bestrider att Konkursboet tolkning av brevet från den 22 december 1997 stöds av 

Philip Nowlen. 

 

IVS lämnade den 22 december en beställning till Clarus rörande del av ett helt center i 

Irvine. Bilagt beställningen återfinns en utrustningslista där det angavs att Prosol-

via/IVS skulle betala 1 012 127 USD och UCI/EXT ska betala 1 011 609 USD. Be-

ställningen avsåg del av center. Leverans skulle ske till UCI, Irvine, USA. Beställning-
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en av del av ett center har inget stöd i Leverans- och underhållsavtalet mellan Clarus 

och IVS. I beställningen anges inte att egendomen senare skulle överföras till ett JV-

bolag, men väl att avsikten var att finansiera köpet via leasing. Roger Cederberg har 

uppenbarligen valt att inte tillämpa Leverans- och underhållsavtalet och JV-avtalet. 

 

UCI hade redan beställt sin del av utrustningen genom det bindande VRC-avtalet. Det 

var också Philip Nowlens uppfattning. Någon annan beställning från UCI finns inte. 

Några särskilda licensavtal med IVS träffades aldrig. Enligt Roger Cederberg lämnade 

IVS en skriftlig beställning till Clarus. Skälet till detta var administrativt; Clarus leve-

ransavdelning ville ha ett dokument som underlag för sina inköp av tredjepartsutrust-

ning. Efter IVS beställning den 22 december 1997 levererade Clarus den 22 december 

1997 exemplar av Clarus egenutvecklade mjukvara till UCI i Irvine, USA, som hade 

beställt den. UCI invände inte mot det.  

 

Öhrlings vitsordar att den programvara som skulle levereras skulle innehålla samman-

lagt 15 applikationer. Den programvara som levererades innehöll dessa applikationer. 

Något förbud mot delleverans har aldrig funnits vare sig gentemot IVS eller mot lokal 

part. Tvärtom har delleverans varit naturligt med hänsyn till syftet med ett center och 

dessutom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installation. När 

bindande avtal ingåtts påbörjades leverans av utrustning till centret, vilket framgår av 

både den generiska affärsplanen, fraktsedeln och Josefin Nilssons noteringar. 

 

Den 23 december 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VRC i Kalifornien. Kö-

pare var UCI och IVS. Samtliga parter kunde förväntas betala för sin del av utrustning-

en. Clarus visste vid varje tidpunkt värdet av det som levererats och vad som återstod. 

 

I slutet av december 1997 levererades komplett utrustning till ett VR-center i UCI, som 

hade beställt densamma. Det bestrids att Philip Nowlen och Philip Henderson ansåg att 

leverans skett för tidigt. Det bestrids också att UCI inte hade något intresse av någon 

tidig leverans. Leveransen reklamerades inte. 
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Det belopp Clarus fakturerade IVS den 29 december 1997, 1 012 127 USD, var det 

belopp som återfinns i den Equipment list som bilagts IVS-beställning. IVS bokförde 

efter Roger Cederbergs godkännande Clarus faktura debet ”Pågående Projekt” och 

kredit ”Leverantörsskuld”. Hela skulden togs upp i IVS bokslut. Antingen har han upp-

fattat garantivillkoret såsom ett resolutivt villkor eller så har han eftergett kravet på att 

UCI:s betalning skriftligen skulle garanteras. På samma sätt har Clarus uppfattat vill-

koret. Om IVS beställning inte varit formellt bindande, eller om IVS inte haft något 

åtagande att köpa eller licensiera VRC-utrustning från Clarus, eller om intäktsgill leve-

rans inte skett under 1997, då hade det varit felaktigt av IVS att ta upp skulden till fullt 

belopp.  

 

Konkursboets påstående om att Clarus faktura den 20 december 1997 till Prosolvia, 

Inc avsåg 60 procent av värdet av programvaran är korrekt. På detta sätt erhöll Prosol-

via, Inc. 40 procent av vinsten på den egenutvecklade programvaran. Allt enligt kon-

cernens principer. Den 31 december 1997 fakturerade Prosolvia, Inc. UCI 1 011 609 

USD. 

 

Praktiska frågor rörande centerstarten diskuterades mellan Mats Johansson, Prosolvia, 

Inc., och John McIntyre, UCI. Den 30 december 1997 beställde UCI licensnyckel. Det 

hade inte någon självständig betydelse för intäktstagningen, utan leverans hade skett 

ändå. Det viktiga var att lokal part hade tillgång till licensnycklar.   

 

I januari 1998 kom Philip Henderson tillbaka till UCI efter tjänstledighet och fick då se 

VRC-avtalet. Han ansåg då att avtalet var mycket oförmånligt för UCI. Han började 

ifrågasätta om UCI skulle fullfölja avtalet på avtalade villkor med Prosolvia. Den 19 

januari 1998 skrev Philip Hendersen till Philip Nowlen: ”Prosolvia has already delive-

red this equipment and intellectual property (software) to our UCI Learning Center.” - 

Philip Hendersons chef, Philip Nowlen, lugnade Prosolvia och vidhöll att man skulle 

fortsätta. 
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Roger Cederberg besökte UCI den 21-22 januari 1998 och fick se de lokaler där cent-

ret skulle bedrivas. Han beskrev sina intryck i en reserapport, bl.a. att ”the manage-

ment of [UCI] is very co-operative and supportive”.   

 

Inom ramen för bokslutsarbetet fick Magnus Svernlöv besked om leveransstatus från 

Josefin Nilsson. Planeringen av det praktiska fortsatte. Inom både IVS och Clarus in-

leddes diskussioner om likviditet.  

 

När det var klart att IVS inte kunde teckna leasingavtal var IVS tvunget att vid den här 

tiden betala sin del kontant. Den 20 februari 1998 meddelade Roger Cederberg till IVS 

styrelse att ”De stora posterna i balansomslutningen är aktiekapital, lån, leasingutrust-

ning och en faktura från Prosolvia Clarus på 5 center som är under leverans”. I de fem 

centren ingår VRC Irvine.  

 

Den 16 mars 1998 upprättade Magnus Svernlöv en handling; ”Uppföljning av finansie-

ring”. Beträffande VRC Irvine angavs för IVS att kontantbetalning skulle ske. Trots 

överenskommelsen den 17 februari 1998 betalade IVS 25 procent först den 19 mars 

1998. Detta var i strid med Leverans- och underhållsavtalet. 

 

Den 30 mars 1998 begärde Roger Cederberg ytterligare medel från Industrifonden för 

att kunna betala ytterligare 60 procent till Clarus. Det är uppenbart att avtals- eller le-

veransläge inte styrt IVS betalningar. Betalningsflödet har istället styrts av tillgång till 

likviditet, vilket var praktiskt. Den 31 mars 1998 betalade IVS 4 775 722 kr till Clarus, 

dvs. ca 60 procent av fakturerat belopp. Det bestrids att Roger Cederberg skulle ha 

betalat p.g.a. feltolkning eller ofullständiga uppgifter. Betalningen skedde tre månader 

för sent, om det nu var så att IVS tillämpade Leverans- och underhållsavtalet, vilket 

Öhrlings emellertid bestrider.  

 

IVS anger i sin årsredovisning för 1997 att ”under första halvåret 1998 kommer de 7 

avtalade centren att slutinstalleras...” dvs. UCI, men också CSIR, 3D Inc. & CDC. 
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Prosolvia ville vara konstruktivt och inom ramen för det bindande avtalet ansträngde 

sig båda parter för att tillgodose Philip Henderson. UCI hade ett internt problem; Philip 

Nowlen och hans assistent var inte ense om omfattningen av VRC-affären. Till slut 

gick det inte längre och i augusti 1998 bröt båda parter avtalet. Utlösande faktor till det 

var att ett annat center, Saddleback, skulle bildas, vilket låg för nära Irvine. Prosolvia 

gick således med på att bryta avtalet. 

 

13.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Öhrling bestrider Konkursboets inledande påståenden om vad som gjorde Irvine-

centret speciellt. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS 

 

Öhrlings vill inledningsvis anmärka att ingen part, vare sig Clarus, IVS eller UCI, har 

gjort sig skyldig till avtalsbrott. Öhrlings menar också att Konkursboets påstående om 

att VRC-avtalet i sig inte innebar något åtagande för IVS att köpa eller licensiera 

VRC-utrustning och att det heller inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupp-

låtelse av maskin- eller programvara eller tjänster genom VRC-avtalet är irrelevant. 

IVS köpte ju ett halvt center. 

 

Samtliga parter var överens om och accepterade att Clarus levererade utrustning enligt 

utrustningslistan. UCI hade lämnat beställning i december 1997. Kravet på att UCIs 

betalning skriftligen skulle garanteras har uppenbarligen eftergetts, och under alla för-

hållanden har inte betalningsutfästelse från tredje man varit erforderlig för att uppfylla 

villkoret. Vidare låg tecknandet av VRC-avtalet inom Philip Nowlens behörighet. Phi-

lip Nowlen disponerade därför själv över villkoret. Statuterna för UCI krävde inte god-

kännande av Regents. 
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Leverans skedde i december 1997 av mjukvara och hårdvara. Licensnycklar fanns till-

gängliga och begärdes dessutom ut. UCI hade tillgång till samtliga licensnycklar från 

december 1997. Det var bara att kontakta Clarus så hade nycklarna erhållits. 

 

I december 1997 hade såväl mjukvara som hårdvara levererats. Konkursboets påståen-

den om delleverans är således irrelevant och bestrids. UCI hade beställt utrustningen. 

Att leveransen avser flera komponenter hindrar därför inte vinstavräkning successivt. 

Leverans enligt implementationsplanen skulle ske över tid, ej momentant. 

 

Det är irrelevant att texten på Clarus faktura omfattade också ett helt VR-center och 

beloppet motsvarade all den maskin- och programvara samt tjänster som beställts av 

IVS och inte endast maskinvarorna. Det är också irrelevant att Clarus - enligt årsredo-

visningarna i Prosolvia och IVS för 1997 - var totalansvarig för leverans och installa-

tion av nyckelfärdiga VR-center. Innehållet i en årsredovisning utgör inte avtalsinne-

håll.  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Prosolvia, Inc. 

 

Prosolvia, Inc. fakturerade UCI. Fakturan från Clarus till Prosolvia, Inc. följde fast-

ställda koncernprinciper. Det var en överenskommelse mellan Martin Wengblad och 

Mats Johansson, vilken även Magnus Svernlöv kände till, om hur man skulle hantera 

den här typen av internprisfrågor. Principen, som var känd inom bolaget, följdes. 
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14 VRC MADRID 

 

14.1 Konkursboet 

 

14.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Genom det spanska Industridepartementet kom Prosolvia i kontakt med de spanska 

bolagen Memondo Graphics S.L. (Memondo) och Eptron Multimedia S.S. (Eptron). 

Rasmus Hammar, som var son till styrelseordföranden Claes Hammar och som arbeta-

de med affärsutveckling på Prosolvia, var den som i första hand skötte diskussionerna 

med Memondo och Eptron. Målet var att etablera ett VR-center i provinsen Ciudad 

Real strax söder om Madrid i Spanien. Memondo företräddes av Luis del Pino och 

Eptron av Jose Ramon Lopez Mesa.  Memondo var ett relativt litet bolag med begrän-

sad verksamhet och endast fyra anställda. Eptron var större, men Memondo och Eptron 

hade inte de finansiella resurser som krävdes för att kunna finansiera hälften av inkö-

pen av utrustningen om ca 1 milj. USD. Tanken var att verksamheten skulle drivas i ett 

särskilt bildat bolag. Därför var hela affären beroende av att ett bidrag på 1 milj. USD 

erhölls från den regionala myndigheten i Ciudad Real för att finansiera JV-bolagets 

betalning. 

 

IVS ville inte ta över detta center.  

 

14.1.2 Memorandum of Understanding 

 

Den 20 augusti 1997 träffades ett Memorandum of Understanding (avsiktsförklaring) 

mellan Clarus, Eptron och Memondo.  
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I avsiktsförklaringen konstaterades att parterna hade en gemensam önskan att sätta upp 

ett eller flera VR-center i Spanien och att de skulle föra förhandlingar om villkoren för 

detta på det sätt som angavs i förklaringen. Parterna hade enats om vissa villkor och 

riktlinjer för avtalet som angavs i en s.k. ”Agreement Outline” som skulle vara bilagd 

till avsiktsförklaringen som ”Attachment A”. 

 

I dessa fanns en tidplan där de olika åtgärderna eller aktiviteterna för att etablera cent-

ret angavs. Efter det att förhandlingen hade slutförts och avsiktsförklaringen hade sig-

nerats skulle följande åtgärder vidtas: 

- Godkännande; management och legal  

- Träffa slutligt avtal  

- Bilda JV–bolaget  

- Beställa utrustningen 

- Initiera uppstartningsplan och marknadsplan 

- Skicka instruktörer och systemintegratörer 

- Initiera marknadsaktiviteter 

- Slutföra integration 

- Öppna centret. 

 

Det stod ingenting i planerna om att programvarorna EON och Oxygen skulle levere-

ras tidigt och före den övriga utrustningen. 

 

En av punkterna i avtalet, ”Agreement Outline”, reglerade enligt rubriken åtgärder 

under den dagliga driften av centret. Som en av de åtgärder som Prosolvia skulle utföra 

angavs ”turn-key delivery of software and hardware for the center”. 

 

Enligt avsiktsförklaringen i Madrid skulle avtalsförhandlingarna pågå i 90 dagar, dvs. 

till slutet av november 1997. Eptron och Memondo skulle förhandla om erhållande av 

1 milj. USD i investeringsbidrag från regionalregeringen ”the government of the Auto-

nomous Region” i Spanien. I avtalet behandlas även hur parterna ska samverka för att 

ta fram underlaget för ansökan om investeringsbidraget, däribland en affärsplan. 
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Eptron och Memondo skulle ansvara för ”management” av VR-centret med biträde och 

under överinseende av Clarus. Avsiktsförklaringen undertecknades av Michael Jacobs-

son för Clarus, Luis del Pino för Memondo och José Ramon Lopez Mesa för Eptron. 

 

14.1.3 VRC-avtalet 

 

I början på oktober 1997, dvs. inom 90 dagars-tiden i MoU:et, träffades ett VRC-avtal 

mellan moderbolaget Prosolvia AB, Eptron och Memondo. Enligt avtalet trädde det i 

kraft den 2 oktober 1997. 

 

Förutom att det var ett trepartsavtal med två företag som motpart till Prosolvia var 

VRC-avtalet utformat i enlighet med den standardiserade mall för VRC-avtal som an-

vändes av Prosolvia. Memondo och Eptron betraktades tillsammans som en part, ”the 

Partner”. 

 

Bakgrunden till avtalet var; 

- att Prosolvia hade expertis rörande etablering av VR–center, 

- att Eptron och Memondo hade kunskap om den lokala marknaden i Spanien , 

samt 

- att parterna skulle etablera och marknadsföra ett ”Virtual Reality Center” i re-

gionen Ciudad Real. 

 

När villkoren för avtalets giltighet blivit uppfyllda skulle avtalsparterna bilda ett bolag 

i Spanien för att driva VR-centret. Bolaget skulle ägas med 85 procent av Prosolvia 

och med 7,5 procent vardera av Memondo och Eptron. JV-bolaget skulle således bli ett 

dotterbolag till Prosolvia. De villkor som skulle uppfyllas för att avtalet skulle gälla 

var att avtalet godkändes av Prosolvias styrelse och att den regionala regeringen i Ciu-

dad Real åtog sig att göra ett finansieringsåtagande om 1 milj. USD. 
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Inom viss tid från avtalets ingående skulle parterna gemensamt ta fram en marknadsfö-

ringsplan, en ”start-up plan” och en affärsplan. Marknadsföringsplanen och affärspla-

nen skulle biläggas avtalet. 

 

Under den operativa fasen av centrets verksamhet skulle Prosolvia bl.a. svara för do-

kumentation avseende konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, 

nyckelfärdig (turn-key) leverans av program– och maskinvara till centret, identifiering 

och installation av uppgraderingar av programvara samt dokumentation för utbildning. 

 

Eptron och Memondos huvudsakliga roller i samarbetet var att bidra med lokalkun-

skap, lokal marknadsutveckling samt att sköta kontakten med regionalregeringen. 

 

Under rubriken ”Charges”, vilket närmast kan översättas med avgifter eller kostnader, 

stadgades att inom 90 dagar från avtalets ingående skulle Prosolvia garantera finansie-

ring av 1 milj. USD för att täcka den investering som beskrevs i ”Appendix A”. På 

motsvarande sätt åtog sig Eptron och Memondo att tillse att ett bidrag erhölls från re-

gionalregeringen på 1 milj. USD. ”Appendix A” var förmodligen en utrustningslista, 

men det fanns ingen bilagd till avtalet. Om det är den här bestämmelsen som reglerar 

finansiering och utgör köpet av utrustningen så reser sig ett antal frågor: 

 

- Köpavtalet - Punkten talar om ”funding” … ”to cover the investment”. Hur kan 

det anses utgöra ett köpavtal? 

- Köpare – Vem skulle köpa? Prosolvia skulle finansiera hälften av utrustningen 

och Eptron/Memondo den andra hälften genom det statliga bidraget. I de tidi-

gare centren har Öhrlings ansett att detta innebar att Prosolvia skulle köpa hälf-

ten och den lokala parten den andra hälften. I Madrid ville inte IVS vara med. 

- Memondo fakturerades för all utrustning, 2 milj. USD. Varför? Var finns Me-

mondos köp? Var står det att Memondo själva ska köpa/licensiera all utrust-

ning? 
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Öhrlings påstår generellt att VRC-avtalen tillsammans med utrustningslistan innebär 

att parterna i avtalet – i Madrid som säljare Prosolvia och som köpare samma Prosolvia 

tillsammans med Memondo och Eptron – åtagit sig att köpa och licensiera program- 

och maskinvarorna och att Clarus kunde fullgöra dessa köp och licensieringar genom 

den s.k. ”affiliate”-klausulen. Det finns en ”affiliate”-klausul som i och för sig kan 

tolkas så att Clarus kunde fullgöra Prosolvias åtaganden. Det står ingenting i avtalet 

om att Memondo eller Eptron eller någon annan skulle köpa eller licensiera maskin- 

och programvarorna av Prosolvia. Vad som sägs är att Prosolvia under den dagliga 

driften skulle svara för leveranser av program- och maskinvara till centret och att Pro-

solvia skulle garantera 1 milj. USD av investeringen och Memondo/Eptron skulle ord-

na en statlig garanti på samma belopp. Ett särskilt JV-bolag skulle bildas och det skulle 

ägas till 85 procent av Prosolvia. Det var JV-bolaget som skulle köpa utrustningen. 

 

När det gäller licensieringen sägs det även i detta VRC-avtal uttryckligen att avtalet 

inte innebär någon överlåtelse, upplåtelse eller licens till programvara eller immateriel-

la rättigheter; vare sig till Eptron, Memondo eller någon annan. Enligt Konkursboet 

innebar VRC-avtalet att parterna kom överens om att tillsammans etablera ett VR-

center och vad som skulle gälla för detta samarbete, men avtalet är inget köp- och li-

censavtal; särskilda beställningar (köpeavtal) och licensavtal till utrustningen skulle 

träffas senare. Avtalet innehåller ingenting om villkoren för köpen eller licenserna. I 

vart fall kan inte VRC-avtalet anses vara ett licensavtal. 

 

Avtalet var villkorat av att godkännande lämnades av Prosolvias styrelse och att den 

regionala regeringen lämnade det tidigare nämnda bidraget. Avtalet reglerades av 

svensk lag. 

 

14.1.4 Implementationsplan 

 

I samband med att VRC-avtalet träffades tog parterna fram en s.k. implementationsp-

lan.  
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Enligt denna skulle 

- ett villkorat avtal skrivas under den 7 oktober 1997 (VRC–avtalet kom att skri-

vas under av Memondo den 6 oktober och av Prosolvia den 3 oktober 1997), 

- affärsplanen vara färdig den 30 oktober, 

- tillstånd från regionalregeringen erhållas den 15 november, 

- utrustningen beställas den 20 november, 

- bolag bildas den 25 november, 

- leasingavtal träffas den 5 december, 

- integreringen av utrustningens infrastruktur ske den 20 januari 1998, samt 

- centret öppnas den 30 januari. 

 

Ingenstans i planen sägs att utrustningen skulle köpas in av ägarna till JV-bolaget. Inte 

heller sägs det att några programvaror skulle levereras och/eller installeras före den 

övriga utrustningen. Planen var väldigt optimistisk. En ansökan om bidrag till den re-

gionala regeringen lämnades inte in förrän den 26 februari 1998. 

 

14.1.5 Utrustningen skulle köpas och licensieras av ett JV-bolag 

 

Enligt VRC–avtalet var avsikten att utrustningen skulle köpas och licensieras av ett 

särskilt bolag som skulle bildas av parterna. Finansieringsåtagandet i VRC-avtalet 

måste rimligen anses inneburit att parterna skulle tillskjuta kapital till detta bolag. Att 

det var bolaget som skulle köpa och licensiera utrustningen framgick av förhören med 

Rasmus Hammar och Luis del Pino i brottmålet. Det framgår även av skriftliga hand-

lingar att Dan Lejerskär, Rasmus Hammar och Marlene Häggström hade samma upp-

fattning i slutet av 1997 och början av 1998. 

 

Firman på JV-bolaget skulle vara ”Sistemas Interactivos de Simulación, S.A”. Något 

JV-bolag bildades aldrig och ingen verksamhet kom igång i Spanien. 
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14.1.6 IVS ville inte ta över VRC-avtalet 

 

Avsikten var ursprungligen att IVS skulle överta Prosolvias andel i även detta VR-

center. I materialet till styrelsen daterat den 11 september inför styrelsesammanträde i 

IVS den 15 september 1997 sägs att förhandlingar pågår i Spanien. Samma sak uppre-

pades i rapporten den 17 november 1997. 

 

I senare rapporter till styrelsen i IVS omnämndes inte Spanien eller Madrid. Roger 

Cederberg meddelade den 2 februari 1998 Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv att IVS 

inte ville ”ta in” Madrid-centret.  

 

14.1.7 Villkoren om godkännande av styrelsen i Prosolvia och bidrag från den regi-

onala regeringen 

 

Som vi har nämnt var avtalet villkorat av att styrelsen i Prosolvia godkände avtalet och 

att den regionala regeringen lämnade bidrag. När det gäller Prosolvias styrelse så finns 

det inget protokollfört formellt beslut om att godta avtalet, men det kan antas att styrel-

sen de facto godkände avtalet. Även styrelserna i Eptron och Memondo godkände av-

talet, men det var formellt inget villkor för att avtalet skulle gälla. 

 

För att kunna genomföra etableringen av VR-centret var det väsentligt att den regiona-

la regeringen lämnade ett finansieringsbidrag. Memondo och Eptron kunde inte på 

egen hand finansiera sin andel av inköpen av utrustningen. Villkoret om bidraget var 

således väsentligt för avtalets genomförande. Om inte bidraget erhölls skulle det inte 

bli någon affär. 

 

Den 16 december 1997 skickade Dan Lejerskär genom sin sekreterare ett e-mail till 

Roger Cederberg och Rasmus Hammar i vilket han påstod att den spanska staten hade 

backat upp VR-centret med ett bidrag om 1 milj. USD och att ytterligare besked om 

250 000 USD var att vänta. Ett skriftligt besked skulle lämnas inom 10 dagar. Av 
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meddelandet framgår att Dan Lejerskär stämt av med Bob Lee att det var JV-bolaget 

som skulle vara fakturamottagare. 

 

Två dagar senare, den 18 december, uppgav Luis del Pino i ett e-mail till Rasmus 

Hammar att lokalregeringen muntligen hade bekräftat att de skulle lämna ett bidrag på 

1 250 000 USD och att detta skulle dokumenteras i ett brev som skulle granskas av 

Prosolvia för att se om texten var tillräckligt bindande. Rasmus Hammar svarade Luis 

del Pino den 23 december 1997 och frågade bl.a. efter brevet från den regionala myn-

digheten. 

 

Den 13 januari 1998 skickade den regionala regeringen ett utkast till ett s.k. ”commit-

ment letter” avseende bidraget till Luis del Pino. Detta översände Luis del Pino till 

Rasmus Hammar samma dag tillsammans med en engelsk översättning. I brevet utta-

lade myndigheten sitt intresse av att stödja etableringen av VR-centret. 

 

Utkastet till myndighetens finansieringsåtagande granskades av Prosolvia och kom-

menterades i ett fax från Dan Lejerskär till regionalregeringen den 15 januari 1998. 

Utgångspunkten sades vara att Prosolvias beslut att etablera VR-centret förutsatte att 

ett bindande åtagande gjordes från de lokala myndigheterna. Den text som myndighe-

ten hade föreslagit var inte tillräcklig för att uppfylla Prosolvias krav; Prosolvia ansåg 

att den inte var juridiskt bindande eftersom texten var för vag och förutsättningarna var 

alltför vida. Dan Lejerskär bilade därför ett förslag till ny formulering av finansiering-

såtagandet. Konkursboet har inte lyckats hitta detta reviderade förslag. 

 

Den 26 februari 1998 lämnade Luis del Pino in en bidragsansökan till den regionala 

regeringen som representant för det planerade JV-bolaget ”Sistemas” under bildande. 

Aktieägandet i JV-bolaget skulle vara detsamma som i VRC-avtalet, dvs. Prosolvia 85 

procent och Eptron och Multimedia 7,5 procent vardera. 

 

I bidragsansökan fanns en utrustningslista. Listan innehöll de vanliga maskinvarorna, 

tillbehören och programvarorna. Bland programvarorna fanns 21 licenser till Oxygen 
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(11 applikationer) och EON (6 applikationer). Totalpriset för all utrustning i listan var 

570 000 000 pesetas, vilket motsvarade drygt 3,4 milj. USD. Detta belopp var ungefär 

1,4 milj. USD högre än det normala priset för utrustningen i VRC-avtalen. Det totala 

kapitalbehovet för JV-bolaget var enligt ansökan 711 000 000 pesetas eller ca 4,25 

milj. USD. Bidragsansökan avsåg ett belopp om 170 000 000 pesetas eller drygt 1 milj. 

USD. 

 

Den 26 februari 1998 skrev Dan Lejerskär återigen till den regionala regeringen och 

begärde att få direktkontakt med dem i avsikt att få en uppdatering av läget beträffande 

bidragsansökan och det ändringsförslag som hade lämnats av Prosolvia i Dan Lejers-

kärs brev av den 15 januari 1998. Prosolvia styrelse skulle sammanträda den 3 mars 

och då behandla investeringen i Spanien, varför Dan Lejerskär önskade erhålla det 

skriftliga finansieringsåtagandet innan dess. 

 

Den regionala regeringen svarade Dan Lejerskär den 2 mars 1998. Brevets innehåll var 

identiskt med regeringens utkast från den 13 januari 1998 och inga av de ändringar 

som Dan Lejerskär hade föreslagit hade godtagits av regeringen. Regeringen uttalade 

återigen sitt intresse av att stödja en eventuell start av ett VR-center i Spanien. Det sa-

des att projektet skulle genomföras inom ramen för gällande förordningar och att ansö-

kan skulle göras enligt officiella normer. Myndighetens brev innehöll inget bindande 

beslut om bidrag. 

 

Ansökan om regionalt stöd avslogs genom ett beslut den 12 april 1999 av Spaniens 

Finans- och Ekonomidepartement. Skälet för beslutet var att verksamheten i VRC-

bolaget inte ingick bland de branscher som hade rätt till bidrag enligt gällande regel-

verk. 
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14.1.8 Leverans 

 

Öhrlings hävdar att programvarorna EON och Oxygen levererades till Memondo den 

22 december 1997. Leveransmetoden skulle ha varit densamma som vi sett i så många 

andra center, dvs. med brev med flygfrakt. Den 22 december 1997 skickades en för-

sändelse med flyg från Clarus till Memondo. Enligt flygfraktsedeln bestod försändel-

sen av dokument vars innehåll beskrevs som ”Product info”. 

 

Av fotografier av förpackningarna som tagits av advokaten Andreas Rönnheden, fram-

går att paketen innehöll programvarorna EON och Oxygen. 

 

Liksom i övriga VR-center krävdes för att kunna redovisa intäkten att i allt fall alla 

applikationerna till EON och Oxygen hade levererats och att Memondo hade fått till-

gång till licensnycklarna. Det finns ingen dokumentation som visar att så skett.  

 

Luis del Pino ansåg inte att någon beställning hade gjorts och han visste inte varför 

paketen hade skickats. Luis del Pino ställde undan paketen och vet således inte vad de 

innehöll. Eftersom Luis del Pino inte visste vad som fanns i paketen har dessa bilder 

egentligen ingen relevans för målet. Av advokat Andreas Rönnhedens bilder framgår 

inte att samtliga programapplikationer skulle ha funnits med på CD-romskivorna i pa-

keten. De kunde lika gärna innehålla demonstrationsversioner av programmen. Detta 

hade varit mer naturligt eftersom villkoret om bidrag inte var uppfyllt.  

 

I sitt brev till Luis del Pino den 23 december 1997 informerade Rasmus Hammar om 

att Prosolvia hade skeppat programvarudelen av utrustningen den 23 december 1997 

och att fakturan skulle skickas till det nya JV-bolaget så snart det var operationellt 

samt att detta skulle ta två-tre veckor. 
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14.1.9 Fakturering 

 

Trots att alla hos Prosolvia och Memondo var överens om att fakturering skulle ske till 

JV-bolaget och någon bindande utfästelse om det statliga bidraget ännu inte hade läm-

nats fakturerade Clarus den 31 december 1997 Memondo för all utrustning till centret 

med drygt 2 milj. USD. Fakturatexten löd: ”Establish a university based virtual reality 

research and technology center in Madrid Spain, adapted from the virtual reality train-

ing centers in Sweden by Prosolvia. Unit: 1 center”. 

 

Varför fakturerades Memondo för all utrustning? Det var ju JV-bolaget som skulle 

köpa utrustningen. Memondo skulle bara äga 7,5 procent av JV-bolaget. Om det nu var 

så att VRC-avtalet ska tolkas som Öhrlings påstår att det var Memondo och Eptron 

som i VRC-avtalet åtagit sig att köpa och licensiera utrustningen så skulle Memondo 

ändå inte köpa all utrustning själva utan högst 25 procent. Fakturan skickades med en 

DHL-försändelse till Memondo den 23 januari 1998. Luis del Pino ansåg under brott-

målsrättegången att Clarus faktura var ogiltig eftersom JV-bolaget inte hade bildats.  

 

14.1.10 Saldoförfrågningar 

 

Öhrlings skickade en saldoförfrågan till Memondo den 13 februari 1998. Saldoförfrå-

gan var utformad på samma sätt som de förfrågningar som skickats rörande andra cen-

ter. Memondo ombads bekräfta saldot oss tillgodo/er tillgodo. Bilagt till förfrågan 

fanns en utskrift av Clarus kundreskontra på svenska för Memondo. Som framgår hade 

ett antal debiteringar och krediteringar skett till Memondo under den sista veckan i 

december 1997. Förutom fakturan nr 810065 hade dessa faktureringar och kreditering-

ar inte kommunicerats med Memondo. 

 

Eftersom det var JV-bolaget som skulle köpa och betala för utrustningen om och när 

bidraget erhölls kontaktade Luis del Pino Prosolvia och begärde en bekräftelse på att 

fakturan skulle överföras på JV-bolaget. Rasmus Hammar bekräftade i ett faxbrev till 
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Luis del Pino den 17 februari 1998 att fakturan till Memondo skulle överföras till JV-

bolaget efter det att bidraget hade bekräftats av den lokala regeringen. Rasmus Ham-

mar uppmanade Luis del Pino att skriva på saldoförfrågan eftersom den enbart bekräf-

tade ”sambandet mellan det underskrivna avtalet och fakturan”. Vad det var för sam-

band som Rasmus Hammar syftade på är oklart. Enligt VRC-avtalet var Memondo och 

Eptrons enda åtagande att verka för att ett statligt bidrag på 1 milj. USD erhölls. Me-

mondo hade inte åtagit sig att ensam köpa all utrustning. I ett brev den 20 februari 

1998 bekräftade Michael Jacobsson att fakturan skulle överföras till JV-bolaget ”Sis-

temas” så snart det hade bildats.  

 

Det är uppenbart att Clarus fakturering till Memondo var fullständigt felaktig, eftersom 

Memondo inte skulle köpa någon utrustning utan ta fram ett statligt bidrag och det var 

JV-bolaget som skulle köpa, men bolaget var ännu inte bildat; 

 

Genom ett antal luddiga och otydliga formuleringar på engelska lyckades Rasmus 

Hammar och Michael Jacobsson få Luis del Pino att trots allt bekräfta saldoförfrågan. 

Saldobekräftelsen måste anses sakna all betydelse när det gäller bedömningen av Cla-

rus redovisning. Clarus kände till att Memondo inte skulle köpa och att de vare sig 

kunde eller ville betala. 

 

14.1.11 Betalning 

 

Som konstaterats ovan var hela affären beroende av att ett statligt bidrag erhölls för 

finansiering av halva utrustningen. Detta var ett villkor för avtalets giltighet. Trots att 

villkoret inte var uppfyllt och inte heller kunde antas komma att uppfyllas fakturerades 

Memondo för all utrustning. Varför vet inte Konkursboet. Enligt Luis del Pino var det 

aldrig tal om att Memondo skulle betala något till Prosolvia. 
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Det stod helt klart för alla att Memondo inte kunde eller skulle betala för den fakture-

rade utrustningen. Bland annat Rasmus Hammar och Magnus Svernlöv bekräftade det-

ta under förhören i Brottmålet. 

 

14.1.12 Vad hände sedan? 

 

De statliga bidragen erhölls inte och inget center kom till stånd. Fakturan bokades som 

en kundförlust den 30 juni 1998. 

 

14.1.13 Sammanfattning 

 

Trots att  

- JV-bolaget inte hade bildats; 

- det inte fanns några lokaler och ingen personal till VR-centret; 

- Memondo inte hade något intresse eller behov av programvarorna EON och 

Oxygen i december 1997; 

- ingen bindande utfästelse om finansieringsbidrag hade erhållits; 

- Memondo inte hade åtagit sig att köpa/licensiera någon utrustning och i allt fall 

inte all utrustning samt 

- Memondo inte kunde betala för fakturan; 

fakturerade Clarus Memondo för all utrustning och tog intäkten för programvarorna 

EON och Oxygen under 1997. Rätteligen borde ingen fakturering ha skett under 1997 

och inga intäkter ha redovisats under 1997. 

 

Rätteligen skulle leverans och fakturering ha skett till JV-bolaget. Eftersom Prosolvia 

skulle äga 85 procent av bolaget hade en sådan fakturering kommit att elimineras i sin 

helhet i Prosolviakoncernen. Det hade således inte gett några intäkter eller någon vinst 

i koncernredovisningen. Genom att istället felaktigt fakturera Memondo lyckades Pro-

solvia öka intäkterna med ca 9,8 milj. kr. 
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14.1.14 Redovisningen i Clarus och Prosolvia avseende Madrid 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen till Memondo 13 milj. kr efter reservering för ej levererad utrustning med 2,9 

milj. kr. Som kundfordran upptogs 15,9 milj. kr mot Memondo. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en som intäkt från leveransen av EON och Oxygen till Memondo 9,8 milj. kr. Reserve-

ring för ej levererad utrustning gjordes med 2,9 milj. kr. Eliminering skedde med 3,2 

milj. kr avseende en hypotetisk försäljning till IVS. Som kundfordran upptogs 15,9 

milj. kr mot Memondo. Fakturan bokades som en kundförlust den 30 juni 1998. 

 

14.1.15 Konkursboets invändningar mot redovisningen av affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Memondo  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Memondo skulle inte ha redovisats i 

bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsent-

liga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på 

Memondo under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med 

transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvisande 

bild av resultatet och ställningen. 

 

De omständigheter som åberopas till stöd för att intäkten och kundfordran inte skulle 

ha redovisats anges nedan under p 1-4. Omständigheterna åberopas var och en för sig 

eller i förening med en eller flera av de andra omständigheterna. 
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1. Bindande avtal om köp/licens träffades ej under 1997 

 

De omständigheter som anges nedan i p 1.1.a-1.4 åberopas var för sig eller i förening 

med en eller flera av de övriga omständigheterna. 

 

1.1.a VRC-avtalet innebar inget åtagande för Memondo att köpa eller licensiera VRC-

utrustning från Clarus. Inte heller skedde någon överlåtelse eller licensupplåtelse av 

maskin- eller programvara eller tjänster genom VRC-avtalet. 

 

1.1.b Om VRC-avtalet trots allt skulle anses utgöra ett åtagande för Memondo att 

köpa/licensiera utrustning från Prosolvia så kan detta i allt fall inte anses omfatta mer 

än 25 procent av utrustningen, motsvarande ett pris om totalt 500 000 USD. Resteran-

de del skulle köpas/licensieras av Prosolvia (50 procent) och Eptron (25 procent). 

 

1.2 Utrustningen skulle köpas/licensieras av ett särskilt bildat JV-bolag och inte av 

Memondo. 

 

1.3 Clarus, som redovisade intäkten, var inte part i VRC-avtalet. Bolaget var inte ens 

omnämnt i avtalet. 

 

1.4 VRC-avtalet var villkorat av att ett bidrag om ca 1 milj. USD erhölls från den regi-

onala regeringen. Inget beslut om bidrag lämnades. 1999 avslog det spanska finansde-

partementet bidragsansökan. VRC-avtalet blev därmed aldrig gällande. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

I december 1997 fick Luis del Pino på Memondo två paket med programvarorna EON 

och Oxygen. Vad som fanns i paketen är oklart. Det är inte visat att samtliga applika-

tioner till programmen fanns med. Inte heller är det visat att Memondo i januari hade 

tillgång till nycklar till de 21 licenserna till EON och Oxygen. Inga licensnycklar till 

Oxygen hämtades ut av Memondo under december 1997 eller januari 1998. 
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3. Förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror 

var inte uppfyllda  

 

De omständigheter som anges nedan i p 3.1-3.5 åberopas var för sig eller i förening 

med en eller flera av de övriga omständigheterna. 

 

3.1 Även om det skulle anses visat att samtliga applikationer och licensnycklar till 

programvarorna EON och Oxygen hade levererats under 1997, så kunde ändå ingen 

intäkt redovisas eftersom det inte var avtalat om delleverans av EON och Oxygen och 

det inte heller var sannolikt att Memondo ansåg att efter det att EON och Oxygen hade 

levererats så återstod endast en obetydlig del av den totala leveransen. 

 

3.2 Enligt VRC-avtalet skulle leverans ske av all maskin- och programvara som skulle 

integreras och installeras till ett komplett VR-center. Avtalet innehöll ingenting om att 

delleveranser kunde ske. 

 

3.3 Inte heller tidplanerna innehöll något om delleveranser. 

 

3.4 Texten på Clarus faktura omfattade också ett helt VR-center och beloppet motsva-

rade all utrustning till VR-centret inte endast programvarorna EON och Oxygen. 

 

3.5 Enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997 var Clarus totalansvarig för 

leverans och installation av nyckelfärdiga VR–center. 

 

4. Betalning var inte sannolik 

 

De omständigheter som anges nedan i p 4.1-4.4 åberopas var för sig eller i förening 

med en eller flera av de övriga omständigheterna. 

 

4.1 Memondo saknade betalningsvilja och egen betalningsförmåga. 
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4.2 Betalning av fakturan förutsatte att den regionala regeringen beslutade att lämna 

bidrag. Det var inte sannolikt att beslut om bidrag skulle fattas och bidrag erhållas. 

 

4.3 I allt fall skulle bidraget komma att uppgå till endast ca 1 milj. USD. Memondo 

saknade möjlighet att finansiera resterande del av fakturan. 

 

4.4 Fakturan skulle krediteras när JV-bolaget bildats. 

 

14.2 Öhrlings 

 

14.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Luis del Pino hos Memondo Graphics kom i kontakt med Prosolvia i mars 1997. Un-

der maj 1997 besökte han Prosolvia i Göteborg och då demonstrerades Prosolvias pro-

dukter för honom så att han kunde utvärdera dem. 

 

Den 20 augusti 1997 ingick parterna ett Memorandum of Understanding. Öhrlings 

bestrider att det fanns en Agreement Outline bilagt till Memorandum of Understan-

ding. Om det fanns en Agreement Outline så bestrids Konkursboets tolkning av den. 

Åtgärderna i Agreement Outline kunde vara parallella, inte endast sekventiella. Det är 

riktigt att det i Agreement Outline inte står något om att programvarorna EON och 

Oxygen skulle levereras tidigt och före den övriga utrustningen. Det står ingenting om 

leveranstidpunkt i Agreement Outline, utan endast vad som ska levereras. 

 

I oktober 1997 besökte Dan Lejerskär Spanien och han träffade då lokal part, men även 

de myndigheter som ansvarade för bidragsgivning. I oktober 1997 ingick Prosolvia, 

Epton Multimedia och Memondo Graphics ett VRC-avtal. Till detta avtal fanns bilagt 

en utrustningslista, som medtog licenser till Clarus mjukvara. Genom avtalet köpte å 
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ena sida Prosolvia och å andra sidan Eptron Multimedia/Memondo Graphics (Local 

Partner) utrustningen till centret i enlighet med vad som framgår av utrustningslistan 

Det var endast hårdvara, mjukvara och installation som skulle levereras. Någon kund-

anpassning skulle inte ske. Det är viktigt att komma ihåg att Memondo och Eptron 

hade kunskaper om mjukvaror. VRC-avtalet har de facto tillämpats på så sätt att det 

utgjort köp av centerutrustning. Inga ytterligare handlingar har upprättats, varken av 

lokal part eller tilltänkt JV-bolag. 

 

Prosolvia fick fullgöra avtalet genom dotterbolag. Prosolvia har självklart accepterat 

att Clarus fullgjorde leveransskyldigheten enligt VRC-avtalet. Detsamma gäller mot-

parterna Eptron Multimedia och Memondo Graphics. Alltså var Clarus part. Genom 

parternas överenskommelse om utrustningslistan hade centret tillförsäkrats licensrät-

tigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en skyldighet att tillse att lokal part/center 

snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till erforderliga licensnycklar när dessa begär-

des. Öhrlings påstår att det fanns tillgång till licensnycklar i alla center. I verkligheten 

kom kombinationen av utrustningslistan och VRC- och/eller JV-avtal att utgöra upplå-

telse av licens till Clarus mjukvara. 

 

En Implementation Plan/Master Action List upprättades. Konkursboet anmärker att det 

ingenstans i planen sägs att utrustningen skulle köpas av ägarna till JV-bolaget, och 

inte heller att leverans av mjukvara skulle ske före övrig utrustning. Men av planen 

framgick över huvudtaget inget om vem som skulle köpa. Det framgår inte heller något 

om leveranstidpunkt.  

 

Den 16 december 1997 skickade Dan Lejerskär ett e-mail till Magnus Svernlöv, Roger 

Cederberg och Rasmus Hammar angående VRC Madrid, där han föreslog att det 

kommande centerbolaget i Spanien skulle faktureras. Magnus Svernlöv delade inte den 

uppfattningen, utan ville att faktura skulle ställas till parterna direkt.  
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Den 15 december 1997 meddelade Dan Lejerskär att leverans måste ske till såväl nya 

som gamla center. Den 17 december 1997 svarade Josefin Nilsson att hon innan leve-

rans vill ha kopia på order/avtal. 

 

Den 18 december 1998 meddelade Luis del Pino på Memondo Graphics att de lokala 

myndigheterna ställde sig bakom ett VR-center med stöd om 1,25 milj. USD. Prosol-

via erhöll alltså beskedet att de spanska myndigheterna beviljade ytterligare 250 000 

USD i bidrag. E-mailet, som var ställt till Rasmus Hammar, distribuerades till Magnus 

Svernlöv, Roger Cederberg och Michael Jakobsson. Av e-mailet framgick bl.a. 

följande: ”Dear Rasmus, We have finally been able to spoke with the local govern-

ment. They have confirmed that they will be giving the 1.25 M$ !!! :-) Regarding the 

problem of the letter, what we have agreed is that they will be sending a model of the 

letter next week, so that we can revise its text. If Prosolvia considers that the text is 

binding enough, then they will be providing immediately the signed letter.” 

 

Som framgått hade nu processen gått så långt att centret skulle underställas IVS styrel-

se för beslut om det skulle bli ett IVS-center. I ett fax den 19 december 1997 från Ro-

ger Cederberg till Industrifonden beskriver han centret och föreslår att IVS initierar ett 

leasingavtal. VRC Madrid var ett attraktivt center eftersom det var ett center där det 

fanns öronmärkta bidragspengar. Detta center blev dock inte ett IVS-center. IVS sty-

relse godkände i och för sig avtalet om ett center i Spanien men överlämnade åt Roger 

Cederberg att bestämma om IVS skulle gå med, beroende på om det fanns pengar för 

detta eller inte. 

 

VRC-avtalet var villkorat av styrelsegodkännande. Av Roger Cederbergs redogörelse 

till IVS styrelse framgick att lokal part var beredd att godkänna avtalen. Den 18 de-

cember 1997 meddelade Memondo Graphics till Clarus att dess styrelse godkänt avta-

let. Den 19 december 1997 meddelade Eptron Multimedia till Clarus att dess styrelse 

godkänt avtalet.  
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I och för sig så hänvisar handlingarna från Luis del Pino och José Ramon Lopez Mesa 

till p. 8.2 i avtalet och inte p. 8.3. Detta var resultatet av ett misstag. Det anges inte 

heller i skrivelserna från Spanien att villkoret ”the commitment of the local govern-

ment related to corresponding funds” har uppfyllts. 

 

Men i bekräftelsen anges: ”…hereby certify and confirm our approval and ratification 

of the captioned agreement.” Med anledning härav och mot bakgrund av framförallt e-

mailet från den 18 december 1997 från Luis del Pino och Roger Cederbergs skrivelse 

till IVS styrelse är det uppenbart att samtliga parter i december 1997 var av uppfatt-

ningen att VRC-avtalet var bindande. 

 

Den 19 december 1997 gav Rasmus Hammar Josefin Nilsson adresser till lokala parter 

för VRC Madrid. Som svar på Rasmus Hammars e-mail frågade Josefin Nilsson ”Vem 

skall jag skicka mjukvaran till?”. E-mailet från den 19 december 1997 fanns också 

bland Josefin Nilssons leveransdokumentation. På det e-mailet finns antecknat ett 

DHL nummer: 467 546 1910.  

 

Clarus levererade den 22 december 1997 exemplar av sin egenutvecklade mjukvara till 

Memondo Graphics, som hade beställt densamma. Memondo Graphics invände inte 

häremot. 

 

Öhrlings vitsordar att den programvara som skulle levereras skulle innehålla samman-

lagt 13 applikationer . Den programvara som levererades innehöll dessa applikationer. 

Öhrlings bestrider att boxarna innehöll demoprogramvara. Av leveransdokumentatio-

nen framgår att Prosolvia ansåg att leverans av mjukvara hade skett och att det stod 

klart för Prosolvia vad som återstod att leverera. Något förbud mot delleverans har 

aldrig funnits. Tvärtom har delleverans varit naturligt med hänsyn till syftet med ett 

center och dessutom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten installa-

tion. 
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Den 23 december 1997 skrev Rasmus Hammar till Luis del Pino. Brevet rör leverans- 

och bolagsbildningsfrågor. Rasmus Hammar anger bl.a. att ”Prosolvia has shipped the 

software part of the equipment” och han tar även upp faktureringsfrågan. 

 

Fakturan skickades till Memondo Graphics den 23 januari 1998. Anledningen till att 

Memondo Graphics fakturerades 2 milj. USD istället för 1 milj. USD var att Luis del 

Pino, efter samtalen i slutet av 1997, kom med nya besked om det statliga åtagandet 

om bidrag. Projektet skulle finansieras med EU-pengar och Luis del Pino hade fått 

beskedet att hela projektet skulle kunna finansieras med sådana medel. Detta accepte-

rade Prosolvia och därför fakturerades Memondo Graphics hela de överenskomna 

kostnaderna för centret. 

 

Per årsskiftet 1997 förelåg avtal om köp av utrustning till VRC i Madrid. Köpare var 

Prosolvia och Memondo, men det överenskoms särskilt att Memondo skulle erlägga 

hela köpeskillingen. Memondo kunde förväntas betala för utrustningen mot bakgrund 

av erhållna besked från myndigheterna. Clarus visste vid varje tidpunkt värdet på då 

det som hade levererats och vad som återstod. Josefin Nilsson, som hade kontoll över 

leveransstatus, ville se order/avtal före leverans. Det var hos henne originalavtalen 

förvarades. 

 

Den 13 januari 1998 erhöll Rasmus Hammar på Prosolvia ett utkast till brev. Brevet 

ansågs av Prosolvia inte tillräckligt bindande eftersom Prosolvia ville använda åtagan-

det om bidrag som säkerhet för banklån. Luis del Pino å sin sida ansåg i och för sig att 

aktuell bekräftelse var likvärdig med en garanti, vilket framgår av förhör med Luis del 

Pino från brottmålsdomen. Prosolvia ville som sagt ha ett tydligare åtagande för att 

möjliggöra belåning. Därför efterfrågades justerat brev från Junta de Communidades 

de Castilla la Mancha. 

 

Inom ramen för bokslutsarbetet fick Magnus Svernlöv besked om leveransstatus från 

Josefin Nilsson. 
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Roger Cederberg arbetade aktivt för att få till stånd ett center i Spanien. Han fann ett 

center i Spanien mycket attraktivt med hänsyn till beviljade bidrag. Men IVS hade 

slagit i taket vad avser nya VRC och kunde därför inte finansiera ytterligare center. 

 

Centret fick stor uppmärksamhet i spansk lokalmedia.  

 

Det är korrekt att Öhrlings den skickade den 13 februari 1998 via telefax skickade en 

s.k. saldoförfrågan till Memondo Graphics. På försättsbladet angavs ”Request for con-

firmation of balance for Prosolvia Clarus AB”. Omfrågat belopp var 2 023 736 USD. 

 

I det telefax som Rasmus Hammar den 17 februari 1998 skickade till Luis del Pino, 

Memondo Graphics, uppgav Rasmus Hammar att fakturan var korrekt och att den ska 

överföras till JV-bolaget samt att det fanns en koppling mellan VRC-avtalet och faktu-

ran. 

 

Den 20 februari 1998 skrev Mikael Jacobsson till Luis del Pino: ”According to Mr 

Rasmus Hammar, Memondo Graphics will transfer to Sistemas Interactivos de Sium-

lación, the full ownership of the equipment delivered to you according to the VR cen-

tre agreement. Upon Sistemas acceptance of delivery and full payment obligations, we 

will credit your invoice no 810065 per 1997 and invoice the company Systemas Inte-

ractivos De Siumlacion instead.” 

 

Av nämnda brev framgår det således: 

- att parterna var ense om att VRC-avtalen jämte utrustningslistan utgjorde köpå-

tagande respektive licensupplåtelse av erforderlig mjuk- och hårdvara, jämte 

installation av dessa, till ett VR-Center, och att Memondo Graphics var fullt ut 

betalningsskyldig för kostnaden om 2 milj. USD avseende utrustningen för 

VR-centret, och  

- att gäldenärsbyte skulle godkännas först sedan JV-bolaget bekräftat mottagan-

det och accepterat betalningsskyldigheten för utrustningen. 
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Den 23 februari 1998 besvarade Luis del Pino, Memondo Graphics, saldoförfrågan: 

”The balance shown above [USD 2 023 736] is confirmed.” 

 

Det omfrågade beloppet svarade exakt mot Clarus faktura till Memondo Graphics, som 

Memondo Graphics hade fått. Memondo Graphics måste ha förstått att Clarus frågade 

om en fordran som Clarus hade på Memondo Graphics. Det kan därför konstateras: 

- att Memondo Graphics inte bestred fakturan utan bekräftade tvärtom fakturans 

riktighet, 

- att Memondo Graphics inte gjorde gällande att leverans inte hade skett, 

- att Memondo Graphics inte gjorde gällande att skulden inte skulle ha existerat, 

- att det aldrig har reklamerats mot det faktum att Clarus fakturerade istället för 

Prosolvia eller IVS. 

 

Den 23 februari 1998 ansökte Memondo och Eptron om att bidragen skulle betalas ut. 

I brev den 26 februari 1998 till Junta de Communidades de Castilla la Mancha begärde 

Dan Lejerskär ånyo bekräftelse. Den 2 mars 1998 erhöll Prosolvia svar. Den 12 april 

1999, när Prosolvia försatts i konkurs, meddelades avslagsbeslut på bidragsansökan. 

 

14.2.2 Några övergripande frågor 

 

Skulle JV-bolag vara köpare? 

 

- Av Memorandum of Understanding p. 10 framgår det att tanken med JV-

bolaget närmast var att detta skulle vara ett marknadsföringsverktyg för VR-

centrets tjänster. Det framgår således inte att det var ett JV-bolag som skulle 

köpa centerutrustningen. 

- VRC-avtalet talade emellertid dels om ”Center”, dels om ”a corporation”. Det 

sistnämnda nämndes endast i VRC-avtalets p. 1.2 och där sades endast att det 

skulle bildas ett bolag. I övrigt var det ”Center” som var anknytningsfaktum för 

Prosolvias och parternas åtaganden i VRC-avtalet. Man måste alltså skilja på 
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”the Center” och ”a corporation” (eller JV-bolaget). Det senare var inte en för-

utsättning för bildandet av centret. I linje härmed framgår av Implementation 

Plan / Master Action list att utrustning skulle beställas vid en viss tidpunkt tidi-

gare än då det gemensamma bolaget skulle bildas. 

- Enligt VRC-avtalet är Memondo och Eptron tillsammans ”Local Partner”. Lo-

cal Partner ska enligt p. 4.1 ”match the funding of 1 Million with an equivalent 

government contribution to cover the investment described in Appendix A”. 

- Appendix A är utrustningslistan. Den var uppdelad på ”Local Partner” respek-

tive Prosolvia/IVS. Inte ett ord sägs om att “the investment described in Ap-

pendix A” skulle göras av ett JV-bolag. Att JV-bolaget alltså skulle vara köpare 

var inte heller Prosolvias uppfattning. Prosolvia levererade mjukvaran till Me-

mondo och upplyste Memondo att så skett samt fakturerade Memondo och 

klargjorde för Memondo att fakturan var riktig och att den återspeglade Prosol-

vias åtagande enligt VRC-avtalet. Detta accepterade Memondo genom bekräf-

telsen av saldoförfrågan. 

 

Var villkoret uppfyllt? 

 

- VRC-avtalet var villkorat av ”the commitment of the local government related 

to the corresponding funds”. Luis del Pino meddelade den 18 december 1997 

att the local government “will be giving the 1,25 M$”. Därmed ansåg Luis del 

Pino att villkoret var uppfyllt. Visserligen skulle kommunens beslut understäl-

las centralregeringen men enligt Luis del Pino var beskedet från den lokala re-

geringen så gott som en garanti. 

- Prosolvia ville dock ha ett skriftligt åtagande från myndigheten, som var tydli-

gare och därför belåningsbart. Om IVS inte skulle gå med i affären vore det en 

fördel om hela VRC-utrustningen kunde finansieras externt, t.ex. genom lea-

sing och lån. Att Prosolvia inte fick en belåningsbar garanti är en sak för sig. 

Prosolvia försökte men det betyder inte att villkoret i p. 8.3 inte var uppfyllt. 
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Faktureringen om 2 milj. USD till Memondo Graphics 

 

- Memondo och Eptron lämnade den 23 februari 1998 in en formell ansökan om 

utbetalning av bidraget. Memondos bedömning var då att hela investeringen 

skulle kunna finansieras med bidrag.  

- Luis del Pino hade ingen invändning mot Clarus faktura, men frågade Prosolvia 

om de kunde godta att den fördes över till JV-bolaget när detta väl hade bildats. 

- När Prosolvia accepterade detta bekräftade Luis del Pino Öhrlings saldoförfrå-

gan. 

 

Sammanfattning 

 

Öhrlings inställning till Konkursboets sammanfattning är att: 

- Existensen av ett JV-bolag var inte nödvändig för leverans och fakturering. 

- Huruvida det fanns lokaler och personal utgör i och för sig inte något villkor 

för intäktstagning. 

- Memondos kunskaper om mjukvaran kunde inte styra Clarus vinstavräkning.   

 

14.2.3 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Memondo 

 

Vad gäller Konkursboets påstående om att bindande avtal om köp respektive licens 

inte träffades under 1997, menar Öhrlings att VRC-avtalet p 4.1 i förening med utrust-

ningslistan innebar ett köp. Parterna var också överens om att licens uppläts. Så står 

det i utrustningslistan och det var det som var Prosolvias åtagande, det kunden ville ha 

och det Prosolvia tog betalt för. 
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Local Partner var Eptron och Memondo. Deras åtagande var solidariskt. Enligt VRC-

avtalet svarar därför Memondo för 50 procent. Detta ändrades senare när Memondo 

bedömde att hela investeringen kunde finansieras med bidrag. 

 

Öhrlings bestrider påståendet att utrustningen skulle köpas/licensieras av ett särskilt 

bildat JV-bolag och inte av Memondo och tillägger följande. Initialt var tanken att JV-

bolaget skulle kommersialisera VR-centrets tjänster. Att parterna efterhand kom över-

ens om att JV-bolaget skulle ta över finansieringen av VRC-utrustningen betyder inte 

att Memondo inte köpte utrustningen. 

 

Den omständigheten att Clarus, som redovisade intäkten, inte var  part i VRC-avtalet 

och inte ens var omnämnt i avtalet är irrelevant. Parterna var överens om att Prosolvia 

kunde fullgöra avtalet genom Clarus. VRC-avtalet innehöll sedvanlig affiliate-klausul. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående att VRC-avtalet var villkorat av att ett bi-

drag om ca 1 milj. USD erhölls från den regionala regeringen, att inget beslut om bi-

drag lämnades och att det spanska finansdepartementet 1999 avslog bidragsansökan, 

varför VRC-avtalet därmed aldrig blev gällande. Luis del Pino ansåg att beslut hade 

meddelats och att den skrivelse som erhållits var så god som en garanti. 

 

Beträffande Konkursboets påståenden om att intäktsgill leverans inte träffades under 

1997, menar Öhrlings att det skett en leverans av EON och Oxygen som innehöll Pro-

solvias programvara – och alltså inte endast produktinformation – med samtliga appli-

kationer. Memondo hade rättslig tillgång till licensnycklarna och hade alltså fått dem – 

alla 30 – om de begärt dem. 30 licenser krävde inte fler CD-skivor än dem som levere-

rats. 

 

Vad gäller Konkursboets påstående om att förutsättningarna för att redovisa en intäkt 

från delleverans av vissa programvaror inte var uppfyllda, menar Öhrlings att det inte 

framgår av VRC-avtalet när VRC-utrustningen eller del av denna skulle levereras. Del-
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leverans var alltså inte utesluten och därför tillåten. Memondo har heller inte avvisat 

leveransen av mjukvaran eller reklamerat den, vilket för övrigt även gäller fakturan. 

Memondos subjektiva uppfattning om Prosolvias resterande åtagande är irrelevant. 

 

Det vitsordas att, enligt VRC-avtalet, skulle leverans ske av all maskin- och program-

vara som skulle integreras och installeras till ett komplett VR-center och att avtalet inte 

innehöll någonting om att delleveranser kunde ske. Öhrlings vitsordas också påståen-

det att inte heller tidplanerna innehöll något om delleveranser och tillägger att tidpla-

nen överhuvudtaget inte innehöll något om leveranstidpunkten. 

 

Öhrlings vitsordar påståendet att texten på Clarus faktura omfattade ett helt VR-center 

och beloppet motsvarade all utrustning till VR-centret, inte endast programvarorna 

EON och Oxygen, men menar att påståendet är irrelevant. Öhrlings vitsordar även på-

ståendet att, enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997, var Clarus totalan-

svarig för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center. Öhrlings menar dock 

att detta inte inverkade på bolagets leveransåtaganden, vilka var bestämda i Equipment 

list. 

 

Öhrlings bestrider påståendet att betalning inte var sannolik. Memondo hade både vilja 

och förmåga; förmåga genom det bidrag som sökts och beviljats – i och för sig inte ett 

beslut enligt spansk förvaltningsrätt men parterna var överens – och vilja genom sam-

arbetsavtalet med Eptron, Memondo och Prosolvia. Annars skulle inte vare sig Ep-

tron/Memondo eller Prosolvia gjort affären. Under alla omständigheter visade Prosol-

vias prognos att betalning var sannolik. 

 

Beslutet om bidrag erhölls från den regionala regeringen. Det var det Luis del Pino 

rapporterade. Han menade att skrivelsen var så god som en bankgaranti. Avsikten med 

ansökan den 23 februari 1998 var att hela investeringen skulle bidragsfinansieras. 
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Öhrlings vitsordar påståendet att fakturan skulle krediteras när JV-bolaget bildats med 

tillägget att JV-bolaget då skulle ta över inte bara betalningsansvaret – som dittills vilat 

på Memondo – utan även den levererade utrustningen.   
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15 VRC OTTAWA 

 

15.1 Konkursboet 

 

15.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Ottawa ligger i distriktet Ontario i Kanada. Motparten var ett bolag med firman Nygem 

Corporation (Nygem). Nygem bedrev virtual reality-relaterad verksamhet. Nygems 

VD hette Nabil (Bill) Motala. Prosolvia hade kommit i kontakt med Nygem Corpora-

tion genom Industry Canada och Communications and Information Technology Onta-

rio (CITO). Industry Canada är en del av den federala regeringsadministrationen i Ka-

nada med uppgift att främja landets konkurrenskraft inom bl.a. industri, handel samt 

forskning och utveckling. CITO är en organisation med avsikt att främja satsningar 

inom teknologi i Ontario. Industry Canada och CITO kom också att hjälpa till med 

rekryteringen av Jean Claude Gavrel som VD till JV-bolaget. På Prosolvias sida sköt-

tes kontakterna och förhandlingarna främst av Prosolvias amerikanska dotterbolag Pro-

solvia, Inc. och dess VD Mats Johansson. 

 

I det här centret levererades och installerades det mesta av utrustningen under 1997 

och viss verksamhet kom också igång. Intäkter på totalt 11 milj. kr från försäljningen 

till Ottawa-centret redovisades under 1997, varav 3,1 milj. i september och 7,9 milj. i 

oktober. Det var avsikten att utrustningen skulle finansieras inom ramen för leasing-

samarbetet med Handelsbanken Finans. Det blev dock aldrig klart med villkoren för 

Nygems del av leasingen, varför Handelsbanken Finans krediterades och JV-bolaget 

VRC Nuvision Ltd. (Nuvision) fakturerades istället. I årsredovisningen i Clarus och 

Prosolvia för 1997 fanns det med en kundfordran på Nuvision om 7,9 milj. kr. Under 

januari-februari 1998 upptäcktes det att den lokala partnern Nygem hade så allvarliga 

problem att det inte kunde antas att den andra delen av centret skulle bli betald. Efter-
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som betalningen inte var sannolik borde fordran heller inte ha tagits med i årsredovis-

ningen. 

 

Det ska framhållas att såvitt gäller resultatet (vinsten) i Clarus och Prosolvia spelar det 

ingen roll om man ändrar både intäkt och kundfordran eller enbart kundfordran. Resul-

tateffekten blir densamma. Skillnaden mellan de två alternativen ligger i att om intäk-

ten inte korrigeras blir omsättningen för högt redovisad. Genom att kostnadsföra kund-

fordringen ”matchar” man dock den felaktiga intäkten med en motsvarande kostnad 

och resultatet blir därmed inte fel. Detta förutsätter dock förstås att korrigeringen görs i 

samma redovisningsperiod. När, som i Prosolvia, intäkten redovisas i en period (1997) 

och kostnaden tas i nästa period (1998) blir det fel i bägge perioderna. Resultatet blir 

för högt i den första (1997) och för lågt i den andra (1998). 

 

15.1.2 VRC-avtal 

 

Den 23 och 24 juli 1997 träffade Clarus och Nygem ett VRC-avtal. VRC-avtalet un-

dertecknades av Bill Motala, VD för Nygem, och Dan Lejerskär för Clarus. Avtalet var 

villkorat av att det godkändes av respektive parts styrelse. Bakgrunden till avtalet var 

den vanliga i VRC-avtalen; Clarus hade expertis rörande etablering av VR-center, Ny-

gem bedrev VR-relaterade verksamheter och hade kunskap om den lokala marknaden 

och parterna skulle etablera och marknadsföra ett VR-center i Ottawa. 

 

När villkoren för avtalets giltighet hade blivit uppfyllda skulle parterna bilda ett bolag i 

enlighet med lagen i Kanada och/eller Ontario. Bolaget bildades i november 1997 med 

firman VRC Nuvision Ltd. Det står inte i VRC-avtalet hur aktieägandet skulle fördelas 

mellan parterna, men enligt Prosolvias bolagsjurist Bob Lee skulle parterna äga hälften 

var av aktierna i Nuvision. 

 

Inom 30 dagar skulle Clarus tillhandahålla en plan med angivande av de åtgärder som 

skulle vidtas i uppstartningen av centret. På basis av denna skulle parterna inom 45 
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dagar från avtalets ingående gemensamt ta fram en affärsplan. Inom samma tid skulle 

parterna även ta fram en marknadsföringsplan. 

 

Under den operativa fasen av centrets verksamhet skulle Clarus bl. a. svara för doku-

mentation avseende konceptet, personal för utbildning och industriella projekt, nyckel-

färdig leverans av program- och maskinvara till centret (”turn key delivery of software 

and hardware for the Centre”), identifiering och installation av uppgraderingar av pro-

gramvara, samt dokumentation för utbildning. 

 

Parterna skulle gemensamt svara för marknadsföring, beslut om ytterligare utrustning 

och resurser samt administration av projektavtal. Nygems roll i samarbetet var att bidra 

med lokalkunskap och att möjliggöra lokal marknadsutveckling liksom kontakter med 

lokala myndigheter och forskningsrelaterade kontakter. 

 

Inom 90 dagar från avtalets ingående skulle vardera parten ställa en garanti för täckan-

de av hälften av kostnaderna för den utrustning som skulle beskrivas i affärsplanen. Av 

någon anledning hänvisades alltså inte till den bilagda utrustningslistan utan en lista i 

en affärsplan. Om någon sådan togs fram vet inte Konkursboet. 

 

Enligt den utrustningslista som var bilagd till avtalet var totalpriset för utrustningen 

2 023 271 USD. Priset var angivet för varje delkomponent och utrustningen hade i två 

kolumner med rubriken ”Lease Distribution” fördelats på Prosolvia Inc. och CITO – 

Nygem. Prosolvia, Inc. spelade en aktiv roll i etableringen av centret, men var inte av-

talspart och skulle inte finansiera eller köpa något enligt VRC-avtalet. CITO var inte 

heller avtalspart. Det förhållandet att utrustningslistan inte upptar avtalsparterna är 

ytterligare ett exempel på de oklarheter och motsägelsefulla och direkt felaktiga upp-

gifter som föreligger i dokumentationen kring alla VR-centren. Oklarheterna och felak-

tigheterna borde ha medfört en ökad grad av försiktighet vid redovisningen och revi-

sionen, men så verkar inte ha varit fallet. 
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Det står ingenting i avtalet om att parterna – Clarus och Nygem – eller någon annan, 

förbinder sig att köpa eller licensiera VRC-utrustning. Det åtagande som finns avser, 

enligt ordalydelsen, att garantera kostnaderna för utrustningen (”guarantee the expen-

ses for the equipment”), dvs. det var ett åtagande att finansiera inköpen. Rubriken till 

punkt 4.1 i avtalet är ”Charges”, vilket betyder avgifter. Om detta var avsett som ett 

bindande åtagande för Nygem att köpa utrustning för ca 1 milj. USD så borde Clarus, 

som upprättade avtalen, givetvis ha skrivit detta uttryckligen i avtalet. Punkt 4.1 i 

VRC-avtalet och den bilagda utrustningslistan måste tolkas på det sättet att Clarus och 

Nygem vardera åtagit sig att garantera kostnaderna (”expenses”) för leasing av hälften 

av utrustningen. 

 

Vad gäller tillämplig lag föreskrevs att ”This Agreement will be governed by, and con-

strued in accordance with the laws of the Territory mutually agreed upon”. I p 1.2 de-

finierades ”Territory” som det område i vilket JV-bolaget skulle komma att registreras, 

vilket var Ontario i Kanada. Det rättsystem som gäller i Ontario är baserat på common 

law och har stora likheter med engelsk rätt. 

 

15.1.3 Överlåtelse till IVS 

 

VRC-avtalet hade träffats i slutet av juli 1997 med Clarus som part på Prosolvias sida. 

Part i avtalet skulle enligt samarbetsavtalen med Industrifonden ha varit IVS. På det 

första egentliga styrelsemötet i IVS den 15 september 1997 gavs Roger Cederberg i 

uppdrag att slutförhandla och starta ett center med Nygem på de villkor som angavs i 

bilaga 3. 

 

I december 1997 överlät Clarus formellt sin ställning av part i VRC-avtalet med Ny-

gem till IVS. Det framgår inte av handlingen att Nygem skulle ha underrättats eller 

godkänt partsbytet. Frågan om de rättsliga konsekvenserna och riskerna med att över-

låtelserna inte godkändes av motparterna hade tagits upp av bolagsjuristen Bob Lee när 
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han fortfarande var kvar på Wistrands advokatbyrå. Frågan verkar dock inte ha hante-

rats särskilt av Prosolvia. 

 

15.1.4 Leasing av utrustningen genom Handelsbanken Finans 

 

Som nämnts tidigare måste innebörden av VRC-avtalet anses vara att var och en av 

parterna skulle ställa en garanti för kostnaderna (”expenses”) för leasing av hälften av 

utrustningen till VR-centret. 

 

Prosolvia och IVS hade sedan tidigare ett samarbete med Handelsbanken Finans om 

leasingfinansiering av utrustning till VR-centren och avsikten var att även detta center 

skulle finansieras inom ramen för detta. Separata leasingavtal skulle träffas mellan 

Handelsbanken Finans och IVS respektive Nygem på hälften var av utrustningen. Vill-

korade leasingavtal träffades och beställning gjordes avseende IVS del av finansiering-

en den 24 september 1997. Avseende den andra delen av utrustningen kom dock aldrig 

diskussionerna med Nygem att resultera i något leasingavtal eller beställning.  

 

15.1.5 Beställning av Handelsbanken Finans avseende IVS del av utrustningen 

 

Den 24 september 1997 lämnade Handelsbanken Finans en beställning till Clarus av-

seende den utrustning som upptagits under rubriken ”Prosolvia Inc.” i en bilagd utrust-

ningslista. Priset för utrustningen var 1 011 635 USD. Utrustningslistan i beställningen 

skiljer sig från utrustningslistan i VRC-avtalet på det sättet att pris per enhet eller del-

komponent inte finns i listan till beställningen. 

 

Giltigheten av beställningen var beroende av att tidigare avtal om köp av VRC-

utrustningen upphörde att gälla före leverans. Vidare var beställningen giltig endast om 

de särskilda villkoren i leasingavtalet mellan IVS och Handelsbanken Finans uppfyll-

des. Om så inte skett inom en månad efter leasingavtalets ingående hade Handelsban-
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ken Finans rätt att häva beställningen. Till beställningen var fogad en garanti enligt 

vilken Clarus åtog sig att, för det fall IVS inte skulle förvärva utrustningen efter lea-

singperiodens slut, förvärva utrustningen för 3 procent av Handelsbanken Finans an-

skaffningspris. 

 

15.1.6 Leasingavtal med Handelsbanken Finans avseende IVS del av utrustningen 

 

Leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IVS upprättades samtidigt med be-

ställningen dvs. den 24 september 1997. Roger Cederberg undertecknade leasingavta-

let för IVS räkning. Av kopian framgår inte att Handelsbanken Finans undertecknat 

avtalet, men Konkursboet utgår ifrån att så skedde eftersom Handelsbanken Finans 

faktiskt lämnat en beställning till Clarus avseende den leasade utrustningen med sam-

ma nummer som leasingavtalet. 

 

Genom avtalet leasade Handelsbanken Finans ut den utrustning som hade upptagits 

under rubriken ”Prosolvia Inc.” i utrustningslistan till IVS. Listan var identisk med den 

utrustningslista som fanns bilagd till beställningen. 

 

Leasingavtalet innehöll ett antal olika villkor som samtliga skulle uppfyllas för att av-

talet skulle vara gällande. De tre viktigaste villkoren var följande: 

- Ett bindande köpeavtal träffades mellan Handelsbanken Finans och Clarus; 

- Handelsbanken Finans erhöll tillfredsställande säkerheter för IVS förpliktelser 

enligt leasingavtalet; 

- Leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och Nygem var bindande och 

verkställbart mot Nygem. 

 

Avsikten var alltså att ett leasingavtal skulle träffas mellan Handelsbanken Finans och 

Nygem avseende den andra delen av utrustningen. I leasingavtalet med IVS angavs 

uttryckligen att den utrustning som leasades genom avtalet skulle tillsammans med den 

utrustning som leasades av Nygem utgöra en enhet – ett Virtual Reality Center (” 
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…form a unit called a Virtual Reality Center”). Om Handelsbanken Finans hade rätt 

att säga upp det ena leasingavtalet så medförde detta även en rätt att säga upp det 

andra. Leasingavgifterna skulle börja debiteras först efter det att leasetagaren (IVS) 

hade godkänt leveransen av all utrustning. 

 

15.1.7 Etablering av centret och bildande av VRC Nuvision Ltd  

 

Enligt vad som påstås levererades programvarorna EON och Oxygen till Nygem på 

hösten 1997. Den 17 oktober 1997 besökte Roger Cederberg Ottawa och träffade bl.a. 

Bill Motala och Jean-Claude Gavrel, som skulle bli VD för verksamheten. De besökte 

olika lokaler och beslutade var centret skulle ligga. Vidare diskuterades att fokus för 

VR-centret skulle vara mot telekombranschen, men även medicinteknik och ett projekt 

för 3D-scanning bedömdes vara intressant. Bill Motala fick i uppdrag att sätta igång 

arbetet med att bilda JV-bolaget Nuvision. Parterna skulle ställa upp med CAD 50 000 

var i rörelsekapital. En kanadensisk dollar var vid årsskiftet 1997/98 värd ca 5,50 kr. 

 

I sin rapport den 17 november skrev Roger Cederberg att det återstod några formalite-

ter kring leasingavtalet och att centrets fokus måste diskuteras. Det kanadensiska JV–

bolaget bildades den 3 november 1997 med firman VRC Nuvision Ltd. Centret invig-

des den 9 december 1997. 

 

15.1.8 Leveransgodkännande 

 

Den 9 december 1997 noterade Magnus Svernlöv i sitt PM om de olika centren att när 

det gällde Nygem var leveransgodkännande och säkerheter inte klara. För att ”undvika 

intäktsförlust” krävdes enligt Magnus Svernlöv att fyra åtgärder (”actions”) vidtogs. 

Bland dessa fanns framtagande av leveransgodkännande från IVS och Nygem samt 

bankgaranti och säkerhet. 
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Drygt en vecka senare, den 18 december 1997, bekräftade Jean-Claude Gavrel för Nu-

vision till IVS att man hade mottagit och installerat utrustningen för VR-centret. I för-

litan på att Jean-Claude Gavrels uppgifter i leveransbekräftelsen var korrekta utfärdade 

Roger Cederberg för IVS räkning ett leveransgodkännande till Handelsbanken Finans 

enligt leasingavtalet. Bekräftelsen är daterad 1997; inget datum har angivits, men den 

är säkert utfärdad någon gång under den senare delen av december 1997. Den 30 de-

cember 1997 betalade Handelsbanken Finans fakturan avseende IVS del av centret till 

Clarus. 

 

Den andra delen av leasingen med Nygem som leasetagare kom aldrig att genomföras 

med Handelsbanken Finans. Skälet var att Handelsbanken Finans inte godkände Ny-

gem som leasetagare. 

 

15.1.9 Fakturering och kreditering av fakturering till Nuvision samt fakturering till 

Nygem 

 

När leasen avseende den del av utrustningen som skulle finansieras av Nygem inte 

gick att genomföra med Handelsbanken Finans ställde Clarus istället ut en faktura di-

rekt till det nybildade JV-bolaget Nuvision på samma belopp, 1 011 635 USD. Betal-

ningsvillkoren var 60 dagar. En månad senare, den 31 januari 1998, krediterade Clarus 

denna faktura till Nuvision. Clarus ställde istället ut en faktura på samma belopp till 

Nygem. Nu var dock betalningsterminen endast tio dagar. Nygem betalade aldrig den-

na faktura. 

 

15.1.10 Nygem försöker ordna finansiering på annat sätt 

 

När leasen avseende den del av utrustningen som skulle finansieras av Nygem inte 

gick att genomföra med Handelsbanken Finans tvingades Nygem försöka ordna sitt 
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finansieringsåtagande enligt VRC-avtalet på annat sätt. Enligt Mats Johansson förde 

Nygem diskussioner med två kanadensiska finansbolag. 

 

15.1.11 Problem i centret 

 

I januari 1998 fanns det vissa problem med installationer av både program- och ma-

skinvarorna i centret. I en mötesrapport från den 19 februari 1998 noterade Prosolvias 

Lars Persson att det var problem med licenserna till EON och Oxygen och kvaliteten 

på viss maskinvara. Installationen var ännu inte slutförd. Antalet licenser för EON och 

Oxygen ändrades till 21. I utrustningslistorna varierade antalet licenser mellan 2 för 

vissa applikationer upp till 22 för andra. 

 

Jean-Claude Gavrel konstaterade i sin statusrapport från januari 1998 att Nuvision 

hade drabbats av ett akut likviditetsproblem, som hade resulterat i att betalningar till 

leverantörer och anställda inte hade kunnat ske. Ett likviditetstillskott på 185 000 

CAD, eller ca 1 milj. kr, behövdes för att täcka betalningarna under det tre närmaste 

månaderna. Resultatet skulle bli sämre än budgeterat eftersom bolaget hade gått miste 

om ett simulatorkontrakt med kanadensiska försvarsdepartementet. 

 

15.1.12 Nygem agerar illojalt och samarbetet avbryts 

 

Under 1998 uppdagades att Nygems VD Bill Motala hade agerat illojalt och tagit ut 

stora belopp från Nuvisions konto. IVS hade inte heller registrerats som aktieägare i 

Nuvision utan alla aktier ägdes av Nygem. Enligt uppgifter lämnade av Michael Ja-

cobsson och Mats Johansson till Peter Gustafsson på Arthur Andersen under deras 

utredning av redovisningen 1999 kände Prosolvia redan i januari 1998 till problemen 

och att samarbetet med Nygem skulle komma att upphöra. 
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Roger Cederberg hade löpande kontakter med Bill Motala och sammanfattade situatio-

nen i ett brev till honom den 25 mars 1998. Cederberg krävde att Nygem skulle  

- återbetala de 70 000 CAD (ca 385 000 kr) som felaktigt hade tagits ut från Nu-

vision, 

- registrera IVS som aktieägare i Nuvision samt 

- ”matcha” den investering (i utrustning och rörelsekapital) som IVS hade gjort. 

 

Problemen kunde emellertid inte lösas utan VRC-avtalet sades upp i april 1998. 

 

Under revisionsarbetet i februari hade även Öhrlings fått information om problemen i 

samarbetet med Nygem och att Nygem var en svag partner. I en uppställning avseende 

VR-center från april 1998 som Magnus Svernlöv gjorde noterades att ”parten svag och 

har någon form av problem”. I sin rapport till styrelsen i IVS från maj 1998 rapporte-

rade Roger Cederberg att Nygem inte kunde stå för sina åtaganden. 

 

Verksamheten i VR-centret flyttades i april/maj över från Nuvision till ett nytt bolag 

med firman IVS Canada Inc. som hade IVS som enda aktieägare. 

 

15.1.13 Saldoförfrågan till Nuvision 

 

Den 13 februari 1998 skickade Öhrlings en saldoförfrågan till Bill Motala på Nuvision. 

Att förfrågan ställdes till Nuvision framgår av telefaxförsändelsen och den bilagda 

kundreskontran. 

 

Enligt förfrågan var saldot Clarus eller Nuvision tillgodo 1 011 635 USD. Bill Motala 

uppmanades att bekräfta saldot genom att underteckna brevet och återsända det direkt 

till Öhrlings. Något svar på saldoförfrågan kom aldrig.  Saldoförfrågan skickades 

märkligt nog till Nuvision trots att Clarus hade krediterat fakturan den 31 januari 1998.  
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Trots alla dessa konstigheter och oklarheter togs en intäkt och en kundfordring mot 

Nuvision om 7,9 milj. kr upp i Clarus och Prosolvias bokslut och årsredovisning för 

1998. Ingen eliminering gjordes i koncernredovisningen trots att IVS skulle äga häften 

av aktierna i Nuvision. 

 

15.1.14 Redovisningen i Clarus och moderbolaget Prosolvia avseende Ottawa  

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolviakoncernen intäkter från leveranserna 

till Ottawa med totalt 11 milj. kr, varav 3,1 milj. kr mot Handelsbanken Finans avse-

ende IVS del och 7,9 milj. kr avseende Nuvision. Kundfordringen mot Handelsbanken 

Finans avseende IVS del betalades i slutet på december och kundfordringen var därför 

inte med i bokslutet och årsredovisningen. Den andra fakturan till Handelsbanken Fi-

nans avseende Nygems del krediterades i slutet av december och istället fakturerades 

Nuvision. En kundfordring om 7,9 milj. kr mot Nuvision togs upp som tillgång både i 

Clarus årsredovisning 1997 och i Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsre-

dovisningen för 1997. 

 

Kundfordringen mot Nuvision togs upp i årsredovisningarna trots att fakturan hade 

krediterats den 31 januari 1998, då istället Nygem fakturerades samma belopp. Inom 

4,5 månader hade således Clarus flyttat runt affären avseende den andra delen av ut-

rustningen mellan tre olika parter; i oktober fakturerades Handelsbanken Finans, i de-

cember Nuvision och i februari slutligen Nygem. Fordringen mot Nygem bokades sen 

bort som en kundförlust den 30 juni 1998. 
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15.1.15 Konkursboets invändningar mot redovisningen i Ottawa 

 

Kundfordringen mot Nuvision eller Nygem 

 

Kundfordringen avseende fakturan till Nuvision skulle inte ha redovisats i bokslutet 

och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, det inte var sanno-

likt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovis-

ningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

Öhrlings gör gällande att faktureringen till Nuvision skulle ha skett av misstag. Ingen 

korrigering av misstaget gjordes i bokslutsarbetet utan fakturan togs upp som en kund-

fordring i balansräkningen till sitt fulla belopp. 

 

1. Betalning var inte sannolik. 

 

De omständigheter som anges nedan i p 1.1–1.4 åberopas var för sig eller i förening 

med en eller flera av de övriga omständigheterna. 

 

1.1 Nuvision saknade betalningsförmåga och/eller betalningsvilja. 

 

1.2 Fakturan till Nuvision krediterades den 31 januari 1998 dvs. innan bokslutet och 

årsredovisningen upprättades. 

 

1.3 Samtidigt med krediteringen fakturerades istället Nygem. Även Nygem saknade 

betalningsförmåga och/eller betalningsvilja. 

 

1.4 Saldoförfrågan den 13 februari 1998 besvarades inte. 
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15.2 Öhrlings 

 

15.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Prosolvia kom i kontakt med Nygem Corp. via Industry Canada, en organisation som 

motsvarar det svenska exportrådet, och CITO, ett institut med uppgift att främja tek-

nikutvecklingen i Ontario, Kanada.   

 

Den 23 juli 1997 ingick Clarus och Nygem ett VRC-avtal. Som bilaga till VRC-avtalet 

fanns en utrustningslista, som medtog licenser till Clarus mjukvara. Genom avtalet 

köpte Clarus och Nygem utrustningen till centret i enlighet med vad som framgår av 

utrustningslistan. VRC-avtalet talar om ett center. Centret får betraktas som en samar-

betsform eller ett enkelt bolag. 

 

Det är inte alls märkligt att det inte hänvisades till den bilagda utrustningslistan utan 

till en lista i en affärsplan. Som framgår av t.ex. den mallaffärsplan som Konkursboet 

åberopat så återfinns utrustningslistan där. Genom parternas överenskommelse om 

utrustningslistan hade centret tillförsäkrats licensrättigheter till Clarus mjukvara. Cla-

rus hade en skyldighet att tillse att lokal part/center snarast erhöll mjukvaran med rätt 

till erforderliga licensnycklar när dessa begärdes. Inga andra avtal behövdes. I verklig-

heten kom alltså kombinationen av utrustningslistan och VRC- och/eller JV-avtal att 

utgöra upplåtelse av licens till Clarus mjukvara. 

 

Öhrlings vitsordar att VRC-avtalet föreskriver att ett bolag skulle bildas. Som angetts 

tidigare beträffande övriga center var ett dylikt bolag emellertid ingen förutsättning för 

förvärv av egendom till centret, bolaget skulle t.ex. inte äga någon utrustning. 

 

Inför ett kommande styrelsemöte i IVS upprättade Roger Cederberg den 11 september 

1997 en handling rörande status för befintliga, kontrakterade och nära förestående cen-

ter, däribland VRC Ottawa.  
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Clarus överförde i december 1997 VRC-avtalet till IVS genom ett s.k. Assignment and 

indemnityavtal. Det partnerskap som drivandet av centret utgjorde skulle alltså fullgö-

ras av IVS. Det var inte alls konstigt för parterna att IVS hade denna uppgift, och inte 

heller att det var IVS som skulle vara delägare i centerbolaget Nuvision. Partsbytet till 

IVS var okontroversiellt och behövde inte hanteras särskilt av Prosolvia. 

 

Den 24 september 1997 ingick Handelsbanken Finans och IVS ett leasingavtal rörande 

hälften av VRC Ottawas utrustning. Villkoren är desamma som vi sett tidigare rörande 

bl.a. VRC Bangkok och VRC Singapore. Leasingavtalet var t.ex. ”kopplat” till att lo-

kal part skulle teckna leasingavtal för andra hälften av utrustningen.  

 

Den 24 september 1997 beställde Handelsbanken Finans av Clarus den del av utrust-

ningen som skulle leasas av IVS, jfr t.ex. VRC Bangkok och VRC Singapore. Bilagt 

beställningen återfanns en utrustningslista i vilken VRC Ottawas egendom var uppde-

lad mellan IVS och Nygem och det angavs att respektive part skulle betala 1 011 635 

USD för centrets egendom. Utrustningslistan var inte oklar för parterna. 

 

Den 17 oktober 1997 besökte Roger Cederberg centret. Roger Cederbergs rapport var 

mycket positiv och han tog bl.a. upp behovet av att hitta kunder. Innan bolaget hade 

bildats och hårdvaran hade kommit var det således dags att hitta kunder till centret som 

kunde få utbildning och lära sig Prosolvias mjukvara. Det fanns redan då beslut avse-

ende VD. Den 3 november 1997 registrerades VRC Nuvision Ltd. 

 

Som Konkursboet beskrivit rapporterade Roger Cederberg den 17 november 1997 om 

centrets status. Vid den här tidpunkten var det i praktiken så att Roger Cederberg sköt-

te det kommersiella, dvs. att driva affären framåt och hjälpa till med affärskontakter, 

medan Mats Johansson skötte det mer praktiska vad avsåg hårdvaran, dvs. att få det 

tekniska på plats. Hårdvaran till de nordamerikanska centren köptes in lokalt från 

USA. Kommunikation skedde inom koncernen för att följa upp statusen på olika cen-

ter.  
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Den 9 december 1997 upprättade Magnus Svernlöv en handling angående olika centers 

ekonomiska status, i vilken VRC Ottawa togs upp. 

 

Den 9 december 1997 invigdes centret i Ottawa. Kanadas industriminister deltog på 

invigningen. Det gjorde även Roger Cederberg och Mats Johansson. Installationen var 

då klar och den 18 december 1997 godkände Nuvision installationen. Av ett fax till 

Roger Cederberg från Jean-Claude Gavrel den 18 december 1997 framgår bl.a. 

följande. ”Dear Mr. Cederberg: This letter confirms that Nuvision has received and 

had installed the computer equipment for its Virtual Reality Centre in Ottawa. These 

equipment were in fact used to our satisfaction for demonstrations held during our 

opening ceremony and open house held December 9, 1997.” 

 

Ungefär samtidigt godkände Roger Cederberg installationen gentemot Handelsbanken 

Finans vad avsåg IVS halva center: 

”Certificate of Delivery and Acceptance 

The undersigned Customer has concluded a leasing/purchase agreement with Handels-

banken Finans AB, No 10628008 regarding See appendix no 1 under the heading "Pro-

solvia Inc (the Equipment). The Equipment has been delivered to us by the Supplier on 

the date set out below. We have made such an examination of the Equipment as is set 

out in the leasing/purchase agreement, and hereby approve the delivery of the Equip-

ment. Thus we waive the right to make claims on Handelsbanken Finans AB in respect 

of faults or shortcomings in the Equipment.” 

 

Jean-Claude Gavrels uppgifter i handlingen från den 18 december är korrekta. Öhr-

lings bestrider att Roger Cederberg upprättat leveransgodkännandet i förlitan på att 

Gavrels uppgifter i leveransbekräftelsen var korrekta. Roger Cederberg hade själv varit 

på plats och besiktigat utrustningen. 

 

Av ett brev den 18 december 1997 från Magnus Svernlöv till Stéphane Chavenne 

framgår följande.  
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”Vad gäller NYGEM så är finansiering löst direkt av den lokala parten. Utrustningen 

är dock levererad i sin helhet och RC har varit på plats och besiktigat densamma. ”Cer-

tificate of Delivery and Acceptance” bifogas. HB förväntas nu före den 31/12 betala ut 

medel gällande IVS lease och att dessa inte går in på spärrkonto utan släpps omedel-

bart.” 

 

När IVS godkänt leveransen för sin del betalade Handelsbanken Finans priset för IVS 

del till Clarus. Men Nygems del av utrustningen skulle inte finansieras av Handelsban-

ken Finans. Det ”benet” av affären frikopplades och istället skulle Nygem lösa sin fi-

nansiering lokalt. Som vi kan se i detta center var Handelsbanken Finans mycket flexi-

bel vad gäller tillämpningen av leasingavtalens villkor, något som har relevans beträf-

fande flera center. Handelsbanken Finans har uppenbart eftergett sina villkor avseende 

detta center. 

 

Den 27 januari 1998 rapporterade Roger Cederberg status för VRC Ottawa. De pro-

blem som Konkursboet påstår nämndes inte. 

 

Faktureringen avseende detta center orsakade ett antal problem. Fakturan skulle ställas 

till lokal part vid årsskiftet eftersom finansieringen skulle ske lokalt. Av misstag ställ-

des fakturan emellertid till centerbolaget Nuvision. Mats Johansson underrättade Mag-

nus Svernlöv den 5 februari 1998 om misstaget och faktureringen korrigerades. 

 

Den 8 februari 1998 lämnade centrets VD Jean-Claude Gavrel en rapport avseende 

januari 1998. Ungefär vid samma tidpunkt började Gregor Shapiro att arbeta på cent-

ret.  

 

Den 13 februari 1998 skickades en saldoförfrågan till Nuvision/Nygem. Saldoförfrå-

gan besvarades inte. Mot bakgrund av att en kundreskontra från den 31 december 1997 

använts fångades inte omfaktureringen i slutet på januari upp inom ramen för saldout-

skicken. Förfrågan kom emellertid Nygem tillhanda. Fakturan till Nygem ställde till 
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ytterligare administrativa bekymmer. Den 16 februari 1998 fick Magnus Svernlöv be-

sked att den faxats till fel nummer. 

 

Den 19 februari 1998 besökte Lars Persson VRC Ottawa. Av Lars Perssons samman-

fattning av mötet framgår inte att det fanns några finansiella problem med centret. Den 

20 februari 1998 avrapporterade Roger Cederberg status för centret till IVS styrelse. 

Han nämnde då inget om att samarbetet skulle avbrytas. Den 23 februari 1998 medde-

lade Mats Johansson internt att Nygem, Bill Motala, skulle ha allt klart med banken 

senast den 25 februari 1998. Det fanns alltså inget problem för Roger Cederberg att 

rapportera centret och än mindre kan Öhrlings ha fått information om något problem 

här. 

 

Den 14 mars 1998 lämnade Jean-Claude Gavrel en rapport rörande status på VRC Ot-

tawa. Den var optimistisk. De ekonomiska problem Konkursboet påstår fanns nämns 

inte. IVS stöttade centret med kapital i uppstartsfasen. 

 

Först den 24 mars 1998 meddelade Roger Cederberg att det verkade som om Bill Mo-

tala olovligen hade lagt beslag på medel. Den 25 mars 1998 skrev Roger Cederberg till 

Bill Motala och uppmanade honom att återställa $ 70 000 CAD till Nuvision och gav 

honom 30 dagar att ordna med sin finansiering. I IVS årsredovisning för 1997 upptogs 

aktierna i VRC Nuvision till fullt värde. Det visar att Roger Cederberg ansåg att cen-

trets verksamhet hade bärkraft. Nuvision hade i IVS årsredovisning haft ett bokfört 

värde om noll kr om IVS inte hade trott på centret. 

 

Den 7 april 1998 diskuterades den uppkomna situationen mellan Mats Johansson och 

Bob Lee. Den 9 april 1998 sades avtalet med Nygem upp. Öhrlings fick först vid ett 

möte den 24 april 1998 uppgiften om avbrutet samarbete och att ny part skulle vara på 

plats inom 6 månader.  
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Öhrlings vitsordar att verksamheten i VR-centret i april/maj 1998 överflyttades till ett 

nytt bolag med firma IVS Canada Inc. Emellertid fortgick sökandet av ny partner till 

centret. 

 

15.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Kundfordringen mot Nuvision eller Nygem 

 

Öhrlings och Konkursboet är överens om att det var Nygem och inte Nuvision som 

köpte den ena hälften av center-utrustningen. Faktureringen av Nuvision var därför ett 

misstag. Öhrlings vitsordar Konkursboets påstående om att fakturan till Nuvision kre-

diterades den 31 januari 1998 dvs. innan bokslutet och årsredovisningen upprättades.  

 

Det är riktigt att Nygem fakturerades. Den 23 februari 1998 meddelade Nygem Mats 

Johansson att finansieringen var ordnad, och i en rapport daterad den 14 mars 1998 

beskrev Jean-Claude Gavrel den generella marknadssituationen som så att den över-

gripande ekonomin var god, och att centret rönt stort intresse. Han beskrev också de 

projekt som planerades i centret. Öhrlings bestrider därför att Nygem saknade betal-

ningsförmåga eller betalningsvilja. Vid årsbokslutet var prognosen god avseende be-

talningsförmågan och betalningsviljan. Varken den 31 mars eller den 3 april 1998 

fanns någon konstaterad kundförlust. 

 

Öhrlings vitsordar att saldoförfrågan den 13 februari 1998 inte besvarades. 
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16 VRC MARICOPA 

 

16.1 Konkursboet 

 

16.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Detta center är speciellt eftersom parterna verkar vara överens om att redovisningen av 

centret var fel. Konkursboet anser att redovisningsfelet berodde på försumlighet. Men 

även om det inte var vårdslöst så var redovisningen av centret ändå i strid med god 

redovisningssed. 

 

Konkursboet utgår från att det är ostridigt: 

- att inget avtal avseende köp eller licensiering av utrustning träffades med Maricopa 

under 1997, 

- att beslut fattades internt inom Clarus och Prosolvia i mitten av februari 1998 om 

att inga intäkter från Maricopa skulle vara med i bokslutet och årsredovisningarna 

för 1997, 

- att Magnus Svernlöv och Dan Lejerskär deltog i beslutet, 

- att Magnus Götenfelt från Öhrlings var med när beslutet fattades, 

- att bolagen inte verkställde beslutet, 

- att redovisningen var i strid med god redovisningssed, samt 

- att bolagen inte upptäckte att beslutet inte hade verkställts förrän efter det att bok-

slutet och årsredovisningarna hade offentliggjorts. 

 

16.1.2 Inledande kontakter med Chandler-Gilbert Community College 

 

De som var inblandade i detta center var från Prosolvia främst Mats Johansson och 

Dan Lejerskär och från den lokala parten Kenneth Schultz och Margret McConnell. 
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Efter det att parterna i augusti 1997 hade träffat ett MoU besökte Dan Lejerskär och 

Mats Johansson i december Chandler-Gilbert Community College i Maricopa County, 

Arizona, USA, för att diskutera avtalet om etablering av ett VR-center i Maricopa 

County. Chandler-Gilbert Community College är en del av Maricopa Community Col-

leges och de kallas i det följande gemensamt för ”Maricopa”. Dan Lejerskär och Mats 

Johansson, VD för Prosolvia Inc., träffade vid detta tillfälle Kenneth Schultz som hade 

titeln ”Director” vid Maricopa. 

 

Efter mötet skickade Kenneth Schultz den 11 december 1997 ett meddelande till kolle-

gan Margret McConnell, som var bolagsjurist på Maricopa, där han berättade att mötet 

med Dan Lejerskär och Mats Johansson hade varit givande och att man hoppades att 

ett avtal skulle kunna bli klart till den 15 januari 1998. 

 

16.1.3 Beställning från IVS 

 

Den 22 december 1997 lämnade Roger Cederberg för IVS räkning en beställning avse-

ende en del av ett VRC enligt en bilagd utrustningslista. Av ordern framgick inte till 

vilket bolag den riktades, men sannolikt var den ställd till Clarus. Leverans skulle ske 

till Maricopa. Avsikten sades vara att beställningen senare skulle överföras till ett lea-

singavtal. Beställningen var villkorad av att Maricopa beställde den andra delen av 

VR-centret och att betalningen skriftligen garanterades. 

 

Leveransvillkoren reglerades av Aktieägaravtalet mellan Industrifonden och Prosolvia, 

som i sin tur hänvisade till Leverans- och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. 

Leverans- och underhållsavtalet reglerade leveranserna från Clarus till IVS och till av 

IVS hel- eller delägda VR-center och var ett systemleveransavtal där Clarus leveranså-

tagande inte var fullgjort förrän all maskin- och programvara hade installerats och upp-

fyllde de avtalade specifikationerna. Delleveranser krävde särskild överenskommelse. 
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En utrustningslista var bilagd beställningen. I denna upptogs som alltid den maskin- 

och programvara och de tjänster som skulle ingå i VR-centret. I stort sett ingen ma-

skinvara alls ingick. Bland programvarorna fanns 30 licenser till EON och Oxygen. 

IVS var inte nämnt i utrustningslistan men troligen avsågs IVS när man skrev Sponsor. 

Priset för utrustningen, totalt ca 1,7 milj. USD, fördelades i listan med 56 procent på 

Sponsor (IVS) och 44 procent på College (Maricopa). 

 

Maricopa beställde inte någon utrustning och lämnade ingen betalningsgaranti under 

1997. IVS beställning blev därmed aldrig gällande eftersom villkoren inte uppfylldes. 

 

16.1.4 Avtalsutkast från Maricopa 

 

Genom brev till Prosolvia Inc. den 23 december 1997 översände Maricopa ett utkast 

till avtal mellan Prosolvia och Maricopa. I brevet klargjorde McConnell att avtalet 

först måste godkännas av Maricopas styrelse och det inte kunde undertecknas förrän 

sådant godkännande erhållits. Vidare uttalades att Maricopa skulle stänga för julledig-

het och att verksamheten skulle återupptas först efter nyår 1998. Det stod således klart 

att något avtal inte skulle hinnas med under 1997. Brevet skulle dock ses som ett Letter 

of Commitment från Maricopas sida, dvs. en viljeyttring om en önskan att ingå ett av-

tal under 1998. Avtalet träffades sedan i mars 1998 mellan Maricopa och IVS dotter-

bolag i USA, IVS, Inc.  

 

16.1.6 Fakturering till IVS och Maricopa 

 

Den 29 december 1997 utställde Clarus en faktura till IVS på 954 471 USD, vilket var 

det pris som angivits på raden Sponsor i den utrustningslista som var bilagd IVS be-

ställning. Fakturatexten löd: ”Establish a university based virtual reality research and 

technology center in the US: Chandler Gilbert Community College, Phoenix (Marico-

pa), adapted from the virtual reality training centers in Sweden by Prosolvia. VR Cen-
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ter 1”. Clarus ställde även ut en faktura till Maricopa med datum 30 december 1997 på 

beloppet 758 764 USD avseende det resterande priset för utrustningen enligt utrust-

ningslistan till IVS beställning. 

 

Vid utgången av 1997 fanns det dock ingen bindande beställning från IVS och inget 

avtal med Maricopa. Vid bokföringen av fakturorna gjorde Clarus en reservation för 

ännu ej levererad utrustning med ca 1 milj. kr vardera på IVS och Maricopa. 

 

16.1.7 Dan Lejerskär krävde att intäkten från Maricopa måste redovisas under 1997 

 

Trots att inga bindande avtal hade träffats krävde Dan Lejerskär att Maricopa-centret 

skulle vara med bland intäkterna i årsredovisningen för 1997. 

 

I meddelandet till Mats Johansson skriver Dan Lejerskär: 

”Mats, Jag vill bara klargöra att Maricopa måste vara med 1997. Vi kan inte vända det 

för då klarar vi inte våra mål eftersom det är inräknat. Jag räknar med att det här löser 

sig och att jag får information på det. Det är ett måste!”. 

 

16.1.8 VR-centret i Maricopa etablerades under 1998 

 

Den 27 januari 1998 godkände Maricopas styrelse etableringen av VR-centret. Ett av-

tal med Maricopa träffades sedan den 16 mars 1998 om etablering av ett VR-center 

huvudsakligen inriktat på utbildning. Avtalspart på Prosolvias sida var IVS dotterbolag 

i USA, IVS, Inc. Enligt avtalet skulle Maricopa köpa den utrustning som upptogs i 

Attachment A och låna av IVS Inc. den utrustning som var med i Attachment B. Det 

ska anmärkas att i det här avtalet finns det faktiskt ett uttryckligt åtagande för Marico-

pa att köpa utrustning: ”The District shall purchase at its own expense the equipment 

and software listed on Attachment A…”. I de övriga VRC-avtalen står det inte så utan 

där talas om olika åtaganden att finansiera inköpen. 
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Utrustningen till centret var alltså uppdelad på två listor. Attachment B – som omfatta-

de den utrustning som skulle lånas av IVS Inc. – innehöll 15 licenser till EON och Ox-

ygen. Bland den utrustning som Maricopa skulle köpa i Attachment A fanns bl.a. ma-

skinvaror i form av arbetsstationer och även ytterligare 15 licenser till EON och Oxy-

gen. Priset enligt listan var 956 829 USD. 

 

Det är av intresse för målet i övrigt att titta på hur licensieringen av programvara hade 

reglerats i avtalet med Maricopa. Enligt p 1.3 avsågs med ”DB Software” virtual reali-

ty-programvaror som IVS eller Prosolvia hade utvecklat och sålde. I p 6.1 angavs att 

IVS skulle tillhandahålla dessa ”DB Software” under separata licensavtal. Här kan 

alltså konstateras att ingen licens uppläts genom avtalet utan att särskilda licensavtal 

skulle upprättas. Tekniken för avtalsingående var alltså densamma som i Leverans- 

och underhållsavtalet mellan IVS och Clarus. 

 

16.1.9 Bokslutsarbetet med Maricopa-centret 

 

Under det interna arbetet med bokslutet inom Prosolvia i februari 1998 beslutades det 

dock att fakturorna till Maricopa och IVS avseende Maricopa-centret inte skulle vara 

med 1997 eftersom inget avtal hade träffats då. Beslutet togs på ett revisionssamman-

träde den 17 februari 1998 där bl.a. Magnus Svernlöv och Magnus Götenfelt från Öhr-

lings deltog. Även Dan Lejerskär deltog i beslutet. 

 

Fakturan till Maricopa krediterades och de reserverade beloppen för kvarstående åta-

ganden att leverera togs bort. Fakturan till IVS kom dock inte att krediteras utan den 

fanns med bland intäkterna och kundfordringarna i bokslutet och årsredovisningarna 

för 1997. 

 

Underlåtenheten att rätta redovisningsfelet vad gäller fakturan till IVS innebar att Cla-

rus och Prosolvia var försumliga. Magnus Svernlöv och Dan Lejerskär borde ha följt 
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upp att intäkten och kundfordran inte var med i bokslutet och årsredovisningarna. 

Även Claes Hammar borde ha kontrollerat att avtal fanns i de center där intäkter redo-

visades. Revisorerna kände till att intäkten skulle tas bort, men missade att vid revisio-

nen kontrollera att så verkligen hade skett. I vart fall upptäckte de inte att intäkten stod 

kvar. 

 

16.1.10 Ny faktura till Maricopa 

 

Den 31 mars 1998 ställde Clarus ut en ny faktura till Maricopa om 760 923 USD. Var-

för beloppet var på 760 923 USD och inte 956 829 USD som i Attachment A vet inte 

Konkursboet. 

 

Den 20 maj 1998 bekräftade Kenneth Schultz att EON och Oxygen hade levererats till 

Maricopa och att installation och integration av all utrustning skulle ske inom kort av 

Prosolvias personal. Leveranstestet skulle avse hela systemet i avsikt att verifiera att 

alla programvaror fungerade enligt specifikationen. Den 14 juli 1998 invigdes VR-

centret i Maricopa. 

 

16.1.11 Redovisningen av Maricopa i Clarus och moderbolaget Prosolvia 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt och kundfordran mot IVS 

7,5 milj. kr. 

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en som intäkt mot IVS 4,8 milj. kr efter en eliminering med 2,7 milj. kr. Som kund-

fordran upptogs 7,5 milj. kr mot IVS. 

 

Under bokslutsarbetet i februari 1998 fattades beslut om att fakturan till IVS inte skul-

le tas med i bokslutet och årsredovisningarna för 1997. Detta beslut verkställdes inte 
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utan intäkten och kundfordringen kom felaktigt att ingå i bokslutet och årsredovisning-

arna. Felet upptäcktes inte förrän efter det att bokslutet och årsredovisningarna hade 

offentliggjorts. 

 

16.1.12 Konkursboets invändningar mot redovisningen i Maricopa 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS  

 

Bindande avtal om köp eller licens träffades inte under 1997. 

 

IVS beställning den 23 december 1997 var endast giltig om Maricopa beställde den 

andra delen av utrustningen till VR-centret och lämnade en betalningsgaranti. Det är 

ostridigt att Clarus inte träffade något avtal med Maricopa om köp och/eller licensie-

ring av utrustning under 1997. Maricopa lämnade inte heller någon beställning och 

ställde ingen betalningsgaranti under 1997. IVS beställning blev därmed inte giltig 

under 1997. 

 

16.2 Öhrlings 

 

16.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Etableringen av VRC Maricopa följde sedvanligt mönster: 

- Sekretessavtal ingicks den 18 juli 1997, 

- Besök för utbyte av information m.m. skedde den 7 augusti 1997, 

- Memorandum of Understanding undertecknades den 8 augusti 1997, 

- Framtagande av affärsplan genomfördes i oktober 1997, 

- Avtalsförhandlingar, inklusive besök av Dan Lejerskär ägde rum den 3 december 

1997, 
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- Beslut om IVS-status  fattades under december 1997, samt 

- Beställning från IVS skedde den 22 december 1997. 

 

Men förhandlingarna kunde inte avslutas i så god tid att Maricopas styrelse kunde fatta 

beslut om investeringen – och således även om att teckna avtal – på sitt möte den 9 

december 1997. Prosolvia drev på utvecklingen och begärde att Maricopas styrelse 

skulle avge ett bindande åtagande snarast och före årsskiftet. Men ett sådant erhölls 

inte. 

 

16.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets sakframställning 

 

Öhrlings vitsordar att något avtal avseende köp eller licensiering av utrustning inte 

träffades med Maricopa under 1997. Öhrlings vitsordar också att beslut fattades internt 

inom Clarus och Prosolvia i mitten av februari 1998 om att inga intäkter från Maricopa 

skulle vara med i bokslutet och årsredovisningarna för 1997. 

 

Öhrlings vitsordar även att Magnus Svernlöv och Dan Lejerskär deltog i beslutet. Öhr-

lings bestrider däremot att Magnus Götenfelt från Öhrlings var med när beslutet fatta-

des, men Magnus Götenfelt informerades om beslutet och kände således till det. 

 

Avseende Konkursboets påstående att bolagen inte verkställde beslutet menar Öhrlings 

att beslutet inte verkställdes fullt ut. 

 

Avseende Konkursboets påstående att redovisningen var i strid med god redovisnings-

sed menar Öhrlings följande. Öhrlings vitsordar att det strider mot god redovisningssed 

att ta med en intäkt som inte bör vara med, detta gäller såväl Clarus som Prosolvia. 

Vad målet emellertid handlar om är om årsredovisningen upprättades enligt god redo-

visningssed eller inte. Att en intäkt eller kundfordran har slunkit med av misstag bety-

der inte att årsredovisningen som helhet strider mot god redovisningssed. 
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Öhrlings vitsordar att bolagen inte upptäckte att beslutet inte hade verkställts förrän 

efter det att bokslutet och årsredovisningarna hade offentliggjorts. 

 

Maricopas styrelse beslutade först den 27 januari 1998 att tillstyrka VRC-

investeringen. Inom ramen för bokslutsarbetet konstaterades att det inte funnits bin-

dande avtal med lokal part före årsskiftet 1997/98. Öhrlings vitsordar att beslut fattades 

internt inom Clarus och Prosolvia i mitten av februari 1998 om att inga intäkter från 

Maricopa skulle vara med i bokslutet och årsredovisningarna för 1997. Frågeställning-

en togs upp under ett möte den 17 februari 1998, där Magnus Svernlöv, Prosolvias 

redovisningsansvarige Olof Palmlund, Clarus redovisningsansvarige Christel Sjöholm 

samt Magnus Götenfelt och Philippa Holländer från Öhrlings deltog. Av allt att döma 

hade beslutet redan fattats internt inom Prosolvia när frågan togs upp med revisorerna. 

 

Magnus Svernlöv gav direktiv till Clarus ekonomiavdelning att effektuera beslutet. 

När han gav direktivet sade han sannolikt att intäktsföringen mot IVS skulle ”backas”. 

Clarus ekonomiorganisation visste vad Magnus Svernlöv menade när han gav direkti-

vet att intäktsföringen mot IVS skulle backas. Intäkten avseende IVS bokades emeller-

tid inte om i enlighet med Magnus Svernlövs instruktion. 

 

Öhrlings vitsordar att VR-centret i Maricopa etablerades under 1998. Både IVS och 

Maricopa betalade respektive del av centerutrustningen. 

 

16.2.3 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Som Konkursboet formulerat sina invändningar mot redovisningen av affären vitsor-

das dessa i och för sig. Magnus Svernlöv kunde med fog förlita sig på att hans redo-

visningsorganisation skulle fullgöra hans instruktion utan att särskilt kontrollera att 

denna efterföljdes. Att avbokningen inte fullgjordes fullt ut var därför ursäktligt. 
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17 VRC FALKÖPING 

 

17.1 Konkursboet 

 

17.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Persongalleri 

 

Hos Prosolvia var det framförallt Michael Jacobsson och Dan Lejerskär som var in-

blandade i etableringen av detta center, men även Bob Lee var med när det gällde upp-

rättandet av avtalet. Hos Falköpings kommun hanterades affären av den biträdande 

kommundirektören Göran Månsson. Även kommundirektören Kristina Olinder var 

med i avtalsförhandlingarna. 

 

Inledande kontakter 

 

Det var av näringspolitiska skäl som Falköping kommun var intresserade av att etable-

ra ett VR-center i Falköping. Göran Månsson arbetade med ett projekt för att stimulera 

den regionala utvecklingen i Falköping och han bedömde att VR-centret passade in i 

detta. Utvecklingsprojektet bedrevs i aktiebolaget Falköping till 1000 AB vars aktier 

ägdes av föreningen Falköping till 1000 Ideell förening. Medlemmarna i föreningen 

var ett antal representanter för näringslivet i Falköpingsregionen. Göran Månsson var 

VD i Falköping till 1000 AB. I december 1997 kontaktade Göran Månsson Michael 

Jacobsson för att diskutera en eventuell etablering av ett VR-center i Falköping. 
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17.1.2 Konsortialavtal 

 

Avtalsförhandlingarna  

 

Ett antal möten kom till stånd mellan parterna för att diskutera strukturen och detaljer-

na i affären. Parterna kom överens och den 29 december 1997 undertecknades ett kon-

sortialavtal mellan Prosolvia och Falköping till 1000 AB. Utformningen av avtalet 

sköttes huvudsakligen av Bob Lee, bolagsjurist hos Prosolvia, och Kristina Olinder. 

 

Avtalet undertecknades av Dan Lejerskär för Prosolvia och av Urban Dahlström och 

Ingvar Lennersten för Falköping till 1000 AB. I avtalsdokumentet finns också en ga-

ranti från Falköpings kommun som undertecknades samma dag av Lars Elinderson och 

Kristina Olinder. Avtalet bygger i allt väsentligt på de VRC- och JV-avtal som vi tittat 

på i de tidigare VR-centeraffärerna. 

 

Gemensamt bolag 

 

Enligt Konsortialavtalet skulle parterna - Prosolvia och Falköping till 1000 AB - 

gemensamt bilda ett aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kr. Aktierna i bolaget 

skulle ägas av parterna med hälften vardera. Parterna kom dock aldrig att bilda något 

bolag; de köpte istället i mars 1998 ett färdigbildat s.k. lagerbolag. 

 

Verksamheten och affärsplan 

 

Verksamheten i det gemensamt ägda bolaget skulle bestå i att etablera och bedriva ett 

virtuellt utbildningscenter enligt det affärskoncept och de riktlinjer som angavs i en 

preliminär affärsplan som sades vara bilagd till avtalet. Senast 30 dagar efter avtalets 

ingående skulle parterna fastställa en slutlig version av affärsplanen. Enligt avtalet var 

affärsplanen inte juridiskt bindande, men den angav de riktlinjer som parterna förband 

sig att i huvudsak följa vid verksamhetens bedrivande. Det finns ingen affärsplan till 
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den kopia av avtalet som Konkursboet har tillgång till. Konkursboet har inte heller 

lyckats hitta någon affärsplan för Falköping i materialet från brottmålet. Det kan dock 

antas att den var utformad i enlighet med Clarus mall för affärsplaner som hade an-

vänts i flera av de övriga centren. 

 

Affärsplanerna innehöll inga bestämmelser om delleveranser eller att vissa programva-

ror skulle levereras omgående efter avtalets undertecknande eller ens innan den övriga 

utrustningen.    

 

Firma, styrelse och VD 

 

Vid avtalets tecknade hade parterna ännu inte kommit överens om vad det gemensam-

ma bolaget skulle ha för firma. Senare under 1998 bestämdes firman till Promillenni-

um i Falköping AB. Bolagets styrelse skulle bestå av fyra ledamöter med två supplean-

ter som skulle utses av Prosolvia och Falköping till 1000 AB med hälften vardera. Par-

terna skulle också gemensamt utse verkställande direktör. 

 

Utrustning till centret 

 

Avtalets huvudsakliga syfte var att etablera ett virtuellt utbildningscenter som skulle 

ägas av det gemensamma bolaget. Bolaget skulle köpa in den utrustning till centret 

som var förtecknad i en utrustningslista som var bilagd till avtalet. I utrustningslistan 

ingick som vanligt i VR-centren maskinvara, programvara och tjänster. Bland pro-

gramvarorna fanns 21 licenser till envar av EON och Oxygen. Priset för utrustningen 

var totalt 2 079 675 USD. Inget särskilt pris hade angivits för de olika delkomponen-

terna utan det fanns bara ett totalpris. 

 

Praktiska åtgärder 

 

I avtalet listades ett antal olika praktiska åtgärder som parterna skulle ansvara för.  
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Prosolvias åtaganden bestod av att: 

- förse bolaget med relevant dokumentation hänförligt till centret, 

- ombesörja personal för initierande av träning och industriprojekt, 

- ta fram och leverera nyckelfärdig utrustning till centret i form av maskin- och pro-

gramvaror (hårdvaror och mjukvaror), 

- förse bolaget med material och skriftlig dokumentation för utbildning i virtuell 

teknologi samt 

- svara för identifiering och installation samt uppgradering av programvaror (mjuk-

varor). 

 

Falköping till 1000 AB skulle å sin sida särskilt ansvara för att: 

- etablera affärskontakter och ett lokalt nätverk med potentiella klienter till centret 

och dess verksamhet samt 

- ombesörja personal, lokaler och praktiska göromål med anledning av centrets loka-

lisering och etablering. 

 

Finansiering 

 

Det gemensamma bolagets förvärv av utrustningen skulle finansieras genom avbetal-

ning och/eller finansiell leasing om så var möjligt. Avtalsparterna förband sig att svara 

för bolagets rätta fullgörande av förvärv och finansiering och vardera parten garantera-

de hälften av bolagets kostnad för förvärvet av utrustningen. Garantiåtagandet skulle 

för varje part inte överstiga 8 milj. kr, vilket motsvarade ca 1 milj. USD eller hälften av 

priset för utrustningen enligt listan. För Falköping till 1000 AB:s del säkerställdes ga-

rantin genom att Falköpings kommun garanterade hälften av kostnaden för förvärvet. 

Falköpings kommun tecknade denna garanti på sista sidan i avtalet. 

 

Prosolvia och Falköpings kommun skulle således enligt konsortialavtalet garantera 

finansieringen av det gemensamma bolagets förvärv av utrustningen med högst 8 milj. 

kr vardera. Detta finansieringsåtagande återfanns även i utrustningslistan där totalpriset 
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på 2 079 675 USD (eller ca 16 milj. kr) hade fördelats med hälften eller 1 039 837 

USD (ca 8 milj. kr) på de två garanterna Prosolvia och Falköpings kommun. 

 

Förutom genom dessa garantier skulle bolaget finansieras av avtalsparterna genom ett 

aktiekapital på 100 000 kr och ett rörelsekapital om högst 1 milj. kr. Parterna skulle 

bidra med hälften var av aktiekapitalet och rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet skulle 

återbetalas av bolaget i den takt som bolagets kassaflöde medgav. 

 

Utöver dessa åtaganden hade parterna ingen skyldighet att tillskjuta kapital eller på 

annat sätt bidra till bolagets finansiering. 

 

Ingen överlåtelse eller licens till programvaror 

 

I avtalet angavs särskilt att det – utöver vad som uttryckligen stadgades i avtalet – inte 

skulle ”konstituera till någon överlåtelse, överföring eller licensiering” av Prosolvias 

immateriella rättigheter, däribland Prosolvias programvaror (mjukvaror) och applika-

tioner. Avtalet innehöll inga stadganden om att några immateriella rättigheter , dvs. 

upphovsrätten, till programvarorna överläts eller licensierades genom avtalet. 

 

Övriga bestämmelser 

 

Ändringar av och tillägg till avtalet skulle göras skriftligen för att få bindande verkan. 

Avtalet och dess bilagor utgjorde parternas fullständiga reglering av alla frågor som 

berördes i avtalet. Avtalet innehöll även ett antal bestämmelser som är sedvanliga i 

aktieägaravtal, t.ex. om inlösen av aktier vid kontraktsbrott och obestånd, samt hur 

aktierna skulle värderas vid inlösen. 
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17.1.3 Påstådd leverans till Falköping till 1000 AB i december 1997 

 

Öhrlings har i målet påstått att Clarus levererade programvarorna EON och Oxygen till 

Falköping till 1000 AB i slutet av december 1997. Konkursboet bestrider påståendet. 

 

För att programvarorna EON och Oxygen ska anses ha levererats före årsskiftet kräv-

des att Falköping till 1000 AB före årsskiftet hade fått alla applikationerna till EON 

(sju stycken) och Oxygen (elva stycken) samt tillgång till licenskoder eller licensnyck-

lar. 

 

Det är riktigt att en eller flera CD-romskivor skickades av Clarus till Falköping till 

1000 AB i snar anslutning till avtalets undertecknande. Det bestrids dock (i) att så 

skedde före årsskiftet, (ii) att CD-romskivorna kom fram till Falköping till 1000 AB 

under 1997 samt att (iii) skivorna innehöll EON och Oxygen. Skivorna kan ha innehål-

lit produktinformation eller demoversioner. Ingen vet eftersom CD-romskivorna inte 

öppnades av mottagaren. Inte heller fick Falköping till 1000 AB tillgång till några li-

censkoder eller licensnycklar till EON och Oxygen under 1997. Enligt Konkursboet 

skedde leveranserna och licensieringen i april 1998. 

 

Falköping till 1000 AB var avtalspart men hade inte beställt någon utrustning från Cla-

rus eller Prosolvia. Bolaget hade inte heller träffat något avtal som innebar någon skyl-

dighet att köpa eller licensiera utrustning från Clarus eller Prosolvia. Som nämnts tidi-

gare innebar konsortialavtalet att det var det gemensamt ägda aktiebolaget som skulle 

förvärva utrustningen och inte Falköping till 1000 AB. Parterna hade vid årsskiftet 

1997 ännu inte etablerat det gemensamma bolaget. 

 

Det fanns heller ingen hos Falköping till 1000 AB som av rimliga affärsmässiga skäl 

kan ha varit intresserade av att programvarorna EON och Oxygen levererades till Fal-

köping under 1997. Avtalet träffades måndagen den 29 december. Det återstod alltså 

högst två arbetsdagar på året (den 29 och 30 december). Falköping till 1000 AB och 
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kommunen saknade den kompetens som krävdes för att använda programmen. De hade 

heller inget intresse av att testa programmen innan personal och lokaler fanns på plats. 

De hade inte tillgång till de arbetsstationer från Silicon Graphics som behövdes för att 

köra Oxygen-programmen. Silicon Graphics-datorerna ingick i den utrustning som 

skulle köpas av Promillennium. De CD-romskivor som skickades tillsammans med 

fakturan öppnades inte av Falköping till 1000 AB förrän i april när utrustningen instal-

lerades. 

 

Det finns inga handlingar som visar att den påstådda leveransen av EON och Oxygen 

verkligen ägde rum under 1997. Det finns inte heller några implementations- eller tid-

planer för centret i Falköping av vilka det framgår att delleveranser skulle ske eller att 

det skulle ha varit väsentligt för Falköping till 1000 AB att de omedelbart efter under-

tecknandet av avtalet fick tillgång till programvarorna med alla applikationer och li-

censer. 

 

17.1.4 Clarus fakturerar Falköping till 1000 AB 

 

Trots dessa omständigheter utställde Clarus en faktura till Falköping till 1000 AB på 

hälften av all utrustning till centret. Fakturan daterades den 30 december 1997, vilket 

var dagen efter det att Konsortialavtalet hade undertecknats. 

 

Det fakturerade beloppet uppgick till 1 039 837 USD, dvs. hälften av det totalbelopp 

som framgår av utrustningslistan till Konsortialavtalet. I svenska kronor var fakturabe-

loppet ca 8,1 milj. kr. Av okänd anledning debiterades ingen mervärdesskatt trots att 

affären var mervärdesskattepliktig. I bokföringen debiterade Clarus emellertid ett be-

lopp om 2 milj. kr motsvarande mervärdesskatten på fakturan som en kundfordran på 

Falköping till 1000 AB. Den totala kundfordran enligt redovisningen var därmed 10,1 

milj. kr medan fakturan endast var på 8,1 milj. kr. Mellanskillanden fakturerades aldrig 

till Falköping till 1000 AB. Hur Clarus avsåg att få betalt för sin momsfodran är oklart. 
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Fakturan angavs avse:”Establish a university based virtual reality research and training 

center in Falköping, Sweden, adapted from the virtual reality training centers in Swe-

den by Prosolvia.” “VR Center 1.0”. Fakturan hänvisade till en bilagd ”Equipment 

Investment Plan” som troligen var samma utrustningslista som den som var bilagd till 

Konsortialavtalet. Fakturabilagan har inte återfunnits. Fakturan saknade uppgift om 

priset för de olika enheterna eller delkomponenterna. 

 

Clarus faktura till Falköping till 1000 AB var beloppsmässigt på hälften av det totala 

priset för utrustningen enligt utrustningslistan. Om det nu verkligen var aktieägarna 

och finansiärerna av det gemensamma bolaget som skulle faktureras och inte bolaget 

så borde Clarus rätteligen ha fakturerat den andra hälften till den andra aktieägaren och 

finansiären Prosolvia AB. Så skedde emellertid aldrig. 

 

Clarus hantering av faktureringen och mervärdesskatten talar starkt för att det aldrig 

var avsikten att ägarna skulle köpa utrustningen och att fakturan till Falköping till 1000 

AB aldrig var avsedd att betalas. 

 

17.1.5 Fakturan bestrids av Falköping till 1000 AB 

 

Enligt Göran Månsson mottog han fakturan från Clarus samtidigt med CD-

romskivorna kring årsskiftet 1997/1998. Göran Månsson diskuterade fakturan med 

Ingvar Lennersten, som satt i styrelsen för Falköping till 1000 AB och som hade un-

dertecknat Konsortialavtalet. Eftersom Falköping till 1000 AB inte skulle köpa utrust-

ningen och inte heller betala för den kom de överens om att lämna tillbaka fakturan till 

Prosolvia. Göran Månsson tog kontakt med Michael Jacobsson och lämnade fakturan 

till honom med förklaringen att Falköping till 1000 AB inte var rätt fakturamottagare. 

Michael Jacobsson höll med om att fakturan var utställd till fel part och tog emot den. 

Fakturan låg kvar hos Michael Jacobsson ända till april 1998. Falköping till 1000 AB 

bokförde aldrig fakturan och den var inte med i bolagets årsredovisning för 1997. 
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Av årsredovisningen framgår att den 31 december 1997 uppgick det egna kapitalet i 

Falköping till 1000 AB till 120 000 kr, omsättningstillgångarna till 900 000 kr och de 

kortfristiga skulderna till 948 000 kr. Bolaget saknade uppenbart förmåga att betala en 

faktura på 8,1 milj. kr. Fakturan till Falköping till 1000 AB krediterades i maj 1998 när 

Nordbanken Finans fakturerades för all utrustning. 

 

17.1.6 Pressmeddelande 

 

Den 16 januari 1998 gick Prosolvia ut med information till aktiemarknaden om affären 

avseende centret i Falköping. I pressmeddelandet sades att Prosolvia AB och Falkö-

ping till 1000 AB hade beslutat att etablera ett center i Falköping med fokus på pro-

duktion av utbildningsmaterial och att centret skulle öppnas senare under våren 1998. 

 

17.1.7 Saldoförfrågan 

 

Den återlämnade fakturan krediterades inte av Clarus förrän i maj 1998. Fakturan för-

föll till betalning den 28 februari 1998, vilket var dagen efter Prosolvias bokslutskom-

muniké för 1997. Fakturan betalades givetvis inte och Clarus skickade heller ingen 

betalningspåminnelse till Falköping till 1000 AB. 

 

Enligt en uppställning upprättad av Öhrlings skickades en saldoförfrågan till Falköping 

till 1000 AB under revisionen i februari. Beloppet skulle ha varit på 10,1 milj. kr, dvs. 

fakturabeloppet (8,1 milj. kr) plus den internt uppbokade momsen (2 milj. kr) som inte 

fanns med i fakturan. 

 

I Öhrlings uppställning finns ingen notering om att förfrågan besvarades. Vare sig i 

brottmålet eller i den här tvisten finns det någon kopia av saldoförfrågan. Öhrlings, 

som skickade ut förfrågningarna, borde ha en kopia i sin revisionsakt, men det verkar 

inte vara så.  
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17.1.8 Parterna köper det gemensamma bolaget 

 

I mars 1998 köpte Prosolvia och Falköping till 1000 AB genom sitt dotterbolag Falkö-

ping till 1000 Utbildning AB samtliga aktier i det aktiebolag – AB Grundstenen 81578 

– som skulle driva VRC-verksamheten och som skulle köpa utrustningen enligt Kon-

sortialavtalet. Bolagets firma ändrades vid köpet till Promillennium i Falköping AB. 

 

På extra bolagsstämma den 5 mars 1998 valdes Henry Jarlsson och Lars Olof Elinder-

son från Falköping till 1000 AB och Michael Jacobson och Bob Lee från Prosolvia till 

styrelseledamöter i Promillennium i Falköping AB. Det var således först i början av 

mars 1998 som parterna hade införskaffat det gemensamt ägda bolag som skulle kunna 

förvärva, ta emot leverans och betala utrustningen enligt Konsortialavtalet. 

 

17.1.9 Beställning och leasingavtal med Nordbanken Finans 

 

Den 3 april 1998 bekräftade Promillennium i Falköping AB en beställning av utrust-

ningen till ett sammanlagt belopp om 16 milj. kr, vilket motsvarade det totala priset 

enligt utrustningslistan. Konkursboet har inte hittat någon kopia av bekräftelsen som är 

undertecknad. 

 

Enligt Konsortialavtalet skulle det gemensamma bolagets förvärv av utrustningen fi-

nansieras genom avbetalning och/eller finansiell leasing. Parterna valde det senare al-

ternativet. Finansieringssamarbetet med Handelsbanken Finans hade upphört och dis-

kussioner fördes istället med Finans Skandic. 

 

Diskussionerna pågick under tiden december-mars, men de blev resultatlösa, bl.a. på 

grund av de negativa tidningsskriverierna. Kommunen lyckades dock lösa finansie-

ringen genom sina kontakter med Nordbanken. I slutet av april 1998 träffades ett avtal 
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om finansiell leasing mellan Nordbanken Finans och Promillennium i Falköping AB 

avseende den utrustning som skulle användas i centret i Falköping.  Den avtalskopia 

som Konkursboet har tillgång till är inte underskriven, men avtalet och övriga hand-

lingar skrevs under den 29-30 april 1998. Anskaffningskostnaden för utrustningen var 

16 milj. kr exklusive moms. 

 

Leasingperioden började löpa efter det att leasetagaren - Promillennium i Falköping 

AB - hade godkänt leveransen. Som säkerhet för fullgörandet av Promillennium i Fal-

köping AB:s förpliktelser mot Nordbanken Finans enligt leasingavtalet gick Prosolvia 

AB i borgen såsom för egen skuld. Borgen var begränsad till ett belopp om 4 milj. kr. 

Vidare efterställde Prosolvia AB sin fordran om 4 milj. kr på Promillennium och Pro-

millennium och dess aktieägare åtog sig att inte utan bankens medgivande återbetala 

en skuld om 1 milj. kr till ägarna eller besluta om vinstutdelning. 

 

17.1.10 Beställning och fakturering 

 

Nordbanken Finans beställde utrustningen till centret från Prosolvia AB den 29 april 

1998. Beställningen undertecknades av Göran Månsson för Promillennium som lea-

singkund och av Michael Jacobsson för Prosolvia som leverantör. Av beställningsvill-

koren framgick att det var en förutsättning för beställningen att eventuella tidigare be-

ställningar av objektet annullerades och att utrustningen skulle vara oanvänd – fabriks-

ny - om inte annat angavs. 

 

Prosolvia utställde en faktura till Nordbanken Finans den 14 maj 1998 om 20 milj. kr, 

varav 4 milj. kr utgjorde moms. Samma dag krediterades den felaktiga fakturan till 

Falköping till 1000 AB från den 30 december 1998. I juni 1998 betalade Nordbanken 

Finans fakturan. 
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17.1.11 Leverans och licenser 

 

För att programvarorna EON och Oxygen ska anses ha levererats före årsskiftet krävs 

att Falköping till 1000 AB före årsskiftet hade fått alla applikationerna till EON (sju 

stycken) och Oxygen (elva stycken) samt tillgång till licensnycklar. 

 

För att köra Oxygen-applikationerna behövdes datorer från Silicon Graphics. I den 

utrustning som skulle levereras till JV-bolaget enligt utrustningslistan fanns sju styck-

en Silicon Graphics-datorer. Silicon Graphics-datorerna levererades i april 1998. 

 

För att köra Oxygen krävdes även en dataprogramvara från Multigen. Även denna le-

vererades i april 1998. Inga licenser till Oxygen hämtades ut under december 1997 

eller januari 1998. 

 

Den 15 april 1998 begärde Morgan Lamkiewicz som jobbade med installationer på 

Prosolvia att 30 licenser till Oxygen-modulerna (eller applikationerna) togs fram till 

Falköping. Uppenbarligen hade antalet licenser utökats till 30 från de 21 som var med i 

utrustningslistan. Samtidigt begärde Morgan Lamkiewicz även att de nio licenserna till 

Multigen-programvarorna skulle beställas. Oxygen-licenserna togs fram samma dag. 

Multigen skickade över licenskoderna till de nio licenserna till Falköping genom ett 

faxmeddelande den 15 april 1998. 

 

17.1.12 Bekräftelse från Falköping till 1000 AB 

 

Öhrlings har till stöd för att leverans skett och att Falköping till 1000 AB godtog faktu-

ran från december 1997 åberopat två faxmeddelanden daterade den 22 april 1998; ett 

från Dan Lejerskär till Ingvar Lennersten på Falköping till 1000 AB och ett från Göran 

Månsson till Clarus. 
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Bakgrunden till meddelandena var att Prosolvia hade hamnat i blåsväder efter media-

avslöjandena i början på april 1998 och faxet från Göran Månsson tillkom efter mycket 

starka påtryckningar från Prosolvia; framför allt Dan Lejerskär. Meddelandet hade 

utformats av Bob Lee och skickades över till Göran Månsson för underskrift. I avsikt 

att hjälpa Prosolvia i den besvärliga situation som bolaget hamnat i skrev Göran Måns-

son under trots att uppgifterna inte var korrekta. 

 

I faxet står det att Falköping till 1000 AB den 31 december 1997 hade ”mottagit av Er 

fullgjort mjukvaruleverans av VRC-utrustning samt därtill hänförliga fakturor, sam-

manlagt uppgående till 7.829.972:61 jämte mervärdesskatt SEK 1.957.493:15”. Göran 

Månsson visste inte om programvarorna (mjukvarorna) och fakturan verkligen hade 

kommit till Falköping under 1997 och han visste inte vad som fanns på CD-

romskivorna. När det gäller fakturan innehöll den inte någon mervärdesskatt. 

 

Vidare påstods i faxet att ”Vi har accepterat nämnda fakturor men förbehåller oss rät-

ten att i enlighet med villkoren i rubricerat avtal sedermera överlåta fakturan till ett 

leasingbolag, som i sådant fall kommer att inträda såsom gäldenär samt fullgöra betal-

ningen till Er i enlighet med nämnda fakturor”. Även dessa påståenden var felaktiga. 

Falköping till 1000 AB hade inte accepterat fakturan. (Det fanns f.ö. bara en faktura). 

Tvärtom hade fakturan reklamerats och lämnats tillbaka till Clarus. Det står heller ing-

enting i Konsortialavtalet om att aktieägarna skulle överlåta sin betalningsskyldighet 

till ett leasingbolag. 

 

Breven var upprättade i avsikt att kunna vederlägga påståendena i media om att in-

täktsredovisningen av Falköping varit felaktig. Vid tidpunkten pågick en utredning om 

intäktsredovisningen och meddelandena har troligen använts i denna. Det övergripande 

syftet var att rädda Prosolvia och Göran Månsson var beredd att medverka till detta. 

Vid tidpunkten för meddelandets upprättande var det klart med förvärvet av Promil-

lennium-bolaget och Promillennium hade bekräftat beställningen av utrustningen. Dis-

kussioner pågick också med leasingbolag om finansieringen. 
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Från Falköping till 1000 AB:s synvinkel var risken med att skriva på meddelandena 

ingen eller mycket låg. Om man inte medverkade och skrev på det som Prosolvia an-

såg sig behöva för att tysta kritiken var däremot risken uppenbar för att problemen för 

Prosolvia skulle leda till att VR-centerprojektet i Falköping skulle haverera vilket skul-

le få negativa konsekvenser även för Falköping till 1000 AB. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att meddelandena skrevs efter det att bokslutet och års-

redovisningarna hade upprättats och efter det att revisionen för 1997 hade avslutats. 

När den ifrågasatta redovisningen och revisionen utfördes fanns således inte dessa 

faxmeddelanden bland underlagen. 

 

17.1.13 Prosolvia lämnar samarbetet i Falköping 

 

När det stod klart att Prosolvia inte skulle överleva utan extraordinära kapitaltillskott 

överlät Prosolvia i november 1998 sina aktier i och fordringar på Promillennium-

bolaget till Falköping till 1000 Utbildning AB. Promillennium fortsatte att bedriva viss 

VR-centerverksamhet och blev även återförsäljare av Prosolvias programvaror. 

 

17.1.14 Redovisningen 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt efter reservering 6,7 milj. kr 

och som kundfordran 10,1 milj. kr avseende Falköping till 1000 AB. Reservering gjor-

des med 1,4 milj. kr för ej levererad utrustning. Samma belopp bokades även upp i 

Prosolvia-koncernens bokslut och årsredovisning för 1997. 
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17.1.15 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Konkursboet anser att intäkten och därmed även kundfordran inte skulle ha redovisats 

enligt god redovisningssed under 1997 - oavsett vilken princip eller metod som använ-

des. Nedan följer de invändningar som Konkursboet har mot redovisningen enligt den 

princip om licensintäkter som Prosolvia faktiskt använde. 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till Falköping till 1000 AB skulle inte ha 

redovisats i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom – av de skäl som anges ned-

an – de väsentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på Falköping 

till 1000 AB under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med 

transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvisande 

bild av resultatet och ställningen. 

 

De omständigheter som åberopas till stöd för att intäkten och kundfordran inte skulle 

ha redovisats anges nedan under p. 1-5. Omständigheterna åberopas var för sig eller i 

förening med varandra. 

 

1. Bindande avtal om köp/ licens träffades ej under 1997 

 

De omständigheter som anges nedan i p 1.1-1.2 åberopas var för sig eller i förening 

med varandra. 

 

1.1 Konsortialavtalet innebar inget åtagande för Falköping till 1000 AB att köpa eller 

licensiera utrustningen. Enligt Konsortialavtalet skulle det gemensamma bolaget Pro-

millennium i Falköping AB och inte Falköping till 1000 AB förvärva utrustningen. 

 

1.2 Clarus, som redovisade intäkten, var inte part i Konsortialavtalet. 
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2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.1 Programvarorna EON och Oxygen och levererades inte under 1997. 

 

2.2 Även om det skulle anses visat att programvarorna EON och Oxygen hade levere-

rats under 1997, så kunde ingen intäkt ändå redovisas eftersom det inte var avtalat om 

delleverans av EON och Oxygen och det inte heller var sannolikt att Falköping till 

1000 AB ansåg att efter det att EON och Oxygen hade levererats så återstod endast en 

obetydlig del av den totala leveransen.  

 

2.2.1 Enligt Konsortialavtalet skulle Prosolvia ta fram och leverera nyckelfärdig ut-

rustning till ett VR-center. 

 

2.2.2 Texten på Clarus faktura omfattade ett helt VR-center och beloppet motsvarade 

all den maskin- och programvara samt tjänster som enligt Konsortialavtalet skulle för-

värvas av Promillennium i Falköping AB och inte endast programvarorna EON och 

Oxygen.  

 

2.2.3 Enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997 var Clarus totalansvarig 

för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center.  

 

3. Betalning av fakturan var inte sannolik 

 

De omständigheter som anges nedan i p 3.1-3.3 åberopas var för sig eller i förening 

med en eller flera av de övriga omständigheterna. 

 

3.1 Falköping till 1000 AB bestred och lämnade omgående tillbaka fakturan till Clarus. 

 

3.2 Falköping till 1000 AB saknade erforderliga finansiella medel för att betala faktu-

ran. 
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3.3 Den garanti för hälften av kostnaden för förvärvet av utrustningen som Falköping 

kommun lämnat i Konsortialavtalet avsåg förvärv som gjordes av Promillennium i 

Falköping AB och inte Falköping till 1000 AB. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Utrustningslistan som var bilagd Konsortialavtalet och fakturan saknade uppgift om 

pris för de olika enheterna eller delkomponenterna. Intäkten för EON och Oxygen 

kunde därför inte beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

5. Den väsentliga ekonomiska risken överflyttades inte helt på köparen 

 

Prosolvia åtog sig i Konsortialavtalet att ansvara för det gemensamma bolagets rätta 

fullgörande av köp och finansiering av utrustningen till VR-centret. Om det skulle an-

ses att Falköping till 1000 AB genom Konsortialavtalet i december 1997 åtagit sig att 

köpa och licensiera utrustning så har en väsentlig del av den ekonomiska risken med 

affären legat kvar hos Prosolvia-koncernen. 

 

17.2 Öhrlings 

 

17.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Öhrlings vitsordar Konkursboets beskrivning om inledande kontakter, med det tilläg-

get att parterna hade haft kontakt redan under 1996. Öhrlings vitordar även att VRC 

Falköping inte utgjorde ett IVS-center.  

 

Den 29 december 1997 ingick Prosolvia och Falköping till 1000 AB ett avtal benämnt 

”Konsortialavtal”. Avtalet utgjorde i praktiken ett s.k. VRC-avtal. Som bilaga till avta-

let fanns en utrustningslista, som medtog licenser till Clarus mjukvara. Avtalet utgjor-
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de alltså ett avtal om köp av utrustningen och den lokala partens del var säkerställd av 

en kommunal borgen. Avtalet var inte villkorat av styrelsegodkännande. Enligt avtalet 

skulle Prosolvia leverera nyckelfärdig utrustning till centret. Denna leverans skulle 

enligt affärsplanen ske parallellt med bildandet av centerbolaget. 

 

Som framgår av avtalet skulle centerbolaget förvärva egendomen. Falköping till 1000 

ansvarade för centerbolagets fullgörande av förvärvet och dessutom för finansieringen. 

Falköpings till 1000:s ansvar avsåg således inte endast betalning utan också genomfö-

randet av köpet. Detta stöds också av att utrustningslistan anger Falköpings kommun 

som köpare av egendomen. Genom avtalet köpte Falköping till 1000 halva utrustning-

en till centret i enlighet med vad som framgår av utrustningslistan. Detta bekräftades 

den 22 april 1998 av Göran Månsson. 

 

Prosolvia har självklart accepterat att Clarus fullgjorde leveransskyldigheten enligt 

avtalet. Detsamma gäller motparten, Falköping till 1000. Alltså var Clarus part. Ingen 

part fann detta märkligt då. Genom parternas överenskommelse om utrustningslistan 

hade centret tillförsäkrats licensrättigheter till Clarus mjukvara. Prosolvia hade en 

skyldighet att tillse att lokal part/center snarast erhöll Clarus mjukvara med rätt till 

erforderliga licensnycklar när dessa begärdes. I verkligheten kom alltså kombinationen 

av utrustningslistan och avtalet att utgöra upplåtelse av licens till Clarus mjukvara. 

Den 29 december 1997 erhöll Falköping till 1000 ett företagspaket innehållande EON 

och Oxygen. Falköping till 1000 hade beställt dessa programvaror. Falköping till 1000 

invände inte mot leveransen. Öhrlings bestrider att boxarna innehöll demoprogramva-

ra. Öhrlings vitsordar Konkursboets påstående att den programvara som skulle levere-

ras skulle innehålla sammanlagt 18 applikationer och påstår dessutom att den pro-

gramvara som levererades innehöll dessa applikationer. Något förbud mot delleverans 

har aldrig funnits. Tvärtom har delleverans varit naturligt med hänsyn till syftet med 

ett center och dessutom nödvändigt med hänsyn till att leverans föregått tjänsten instal-

lation. När bindande avtal ingåtts påbörjades leverans av utrustning till centret. Att 

leverans har skett framgår av Prosolvias leveransdokumentation, liksom vad som inte 

hade levererats.  
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17.2.2 Bemötande av några av Konkursboets påståenden 

 

Affärsplanen 

 

Avtalet hänvisar till en preliminär affärsplan. Konkursboet har inte återfunnit den utan 

hänvisar till mallplanen. Öhrlings har ingen erinran mot detta förhållande, men bestri-

der Konkursboets påstående om att affärsplanerna inte innehöll bestämmelser om del-

leveranser eller att vissa programvaror skulle levereras omgående after avtalets under-

tecknande eller ens innan den övriga utrustningen. 

 

Öhrlings inställning är att avtalet angav att leverans skulle ske. Något ytterligare avtal 

för att förpliktiga Prosolvia att leverera eller Falköping till 1000 att köpa behövdes 

alltså inte. Men avtalet var tyst när det gällde leveranstidpunkt. Enligt affärsplanen 

skulle leverans ske omedelbart efter att bindande avtal förelåg (jfr. 9 § Köplagen). Le-

veransprocessen var enligt planen inte momentan utan utdragen över tid. 

 

Affärsmässiga skäl för leverans 

 

Falköping till 1000 hade på kort tid förhandlat fram ett avtal med en investering på 8 

milj. kr, som Falköpings kommun och Falköping till 1000 var mycket intresserade av 

att genomföra så fort som möjligt. Kärnan i affären var Prosolvias unika programvaror. 

 

Falköping till 1000 kunde lika lite om Clarus programvaror den 29 december 1997 

som när centret öppnades. Om okunskapen om programmen när centret öppnas inte 

utgör hinder för intäktstagning då, kan okunskapen den 29 december 1997 inte heller 

utgöra hinder mot intäktstagning. Det finns inget stöd för att subjektiva förhållanden 

på kundens sida avgör om en vara eller tjänst är levererad. Öhrlings bestrider således 

Konkursboets påstående om avsaknad av rimliga affärsmässiga skäl för leverans. 
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Övrigt 

 

Det är riktigt att fakturan 710443 inte upptog moms. Det var ett fel som berodde på 

den fakturamall som användes mot utländsk part och som därför inte upptagit moms 

eftersom alla affärer var export. Mervärdesskatten fakturerades separat. Prosolvia er-

höll ersättning för mervärdesskatten när Nordbanken Finans sedermera fakturerades 

och betalning flöt in. 

 

Vid bedömning av om betalning var sannolik måste beaktas att affären var säkerställd 

genom kommunal borgen. Hur finansieringen rent praktiskt ordnas är således irrele-

vant, liksom anteckningen från den 12 januari 1998. Pressmeddelandet från den 16 

januari 1998 bekräftar bilden av att Göran Månsson inte framställt någon reklamation. 

 

Inom ramen för bokslutsarbetet fick Magnus Svernlöv besked om leveransstatus från 

Josefin Nilsson. Anteckningar/actions från den 2/2 respektive 24/3 är irrelevanta för 

frågan om intäktstagning, eftersom kommunal borgen fanns och betalning således var 

sannolik. 

 

Saldoförfrågan avseende VRC Falköping är medtagen i Öhrlings sammanställning 

över saldoutskick hämtat från revisionsakten. Såvitt gäller fordringar på svenska mot-

parter finns endast kopior på svaren men inte på själva utskicken i revisionsakten (när 

det gäller utländska parter finns även kopior själva utskicken). Öhrlings inställning är 

därför att saldoförfrågan har skickats men svar inte har erhållits. 

 

Diskussioner pågick om leasingupplägg och betalningspåminnelse ansågs därför inte 

erforderlig. Att Falköping till 1000 inte har bokfört fakturan från Clarus saknar själv-

ständig betydelse för Clarus intäktstagning. Kommunal borgen fanns och betalning var 

sannolik. 

 

Öhrlings vitsordar att Promillennium ursprungligen var ett lagerbolag som köptes in 

först i mars 1998. Med anledning av att bekräftelsen daterad den 3 april 1998 inte är 
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undertecknad kan Öhrlings inte vitsorda att Promillennium bekräftade en order vid 

nämnda datum. I april 1998 levererades maskin- och tredjepartsprogramvara till Fal-

köping till 1000, som hade beställt den. 

 

Under installationen av centret användes de programvaror som hade levererats vid års-

skiftet. För att kunna fullfölja installation behövdes licensnycklar till relevant pro-

gramvara. Genom avtalet hade centret tillförsäkrats programvara i erforderlig utsträck-

ning. Såvitt avser EON och Oxygen hade lokal part/center tillgång till nycklar i och 

med det bindande avtalet. Konkursboets påstående att licensavtal träffades med Clarus 

i samband med att programmen installerades bestrids.  

 

Öhrlings utgår från innehållet i de brev som har undertecknats av Dan Lejerskär re-

spektive Göran Månsson är sant. Dan Lejerskär var således av den uppfattningen att 

Falköping till 1000 hade köpt något och skulle betala för det. Göran Månsson intygade 

att fullgjord leverans av mjukvaran hade skett. 

 

Öhrlings vitsordar 

- att leasingavtal träffades med Nordbanken Finans i slutet av april 1998 avseende 

den utrustning som hade levererats till centret, 

- att Prosolvia ställt borgen med 4 milj. kr, 

- att Nordbanken Finans beställde utrustningen den 29 april 1998 till leasingkunden 

Promillennium, 

- att Prosolvia den 14 maj 1998 utställde en faktura till Nordbanken Finans om 20 

milj. kr, varav 4 milj. kr var moms, 

- att Nordbanken Finans betalade fakturan den 5 juni 1998. 

 

Öhrlings kan inte vitsorda Konkursboets påstående att: ”Vidare efterställde Prosolvia 

AB sin fordran om SEK 4 miljoner på Promillennium och Promillennium och dess 

aktieägare åtog sig att inte utan bankens medgivande återbetala en skuld om SEK 1 

miljon till ägarna eller besluta om vinstutdelning.”  
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17.2.3 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om brott mot god redovisningssed. År 

1997 var gränserna för acceptabel redovisning oklara och det fanns inte endast ett rätt 

sätt att redovisa på. 

 

Avtalet i förening med utrustningslistan innebar ett köp, vilket också har bekräftats 

genom brevet från Göran Månsson den 22 april 1998. Parterna var överens om att li-

cens uppläts. Så står det i utrustningslistan och det var det som var Prosolvias åtagan-

de, det kunden ville ha och det som Prosolvia tog betalt för. Det fanns och behövdes 

inga ytterligare avtal. 

 

Det är helt irrelevant att Clarus inte var part i Konsortialavtalet. Parterna var överens 

om att Prosolvia kunde fullgöra avtalet genom Clarus. 

 

Leverans har skett av EON och Oxygen, och alltså inte endast produktinformation, 

med samtliga applikationer. Falköping till 1000 hade tillgång till licensnycklarna och 

hade alltså fått dem, alla 21, om de hade begärt dem. 21 licenser krävde inte fler CD-

skivor än dem som levererades. Det framgår inte av avtalet när utrustningen eller del 

av denna skulle levereras. Delleverans var alltså inte utesluten och därför tillåten. Fal-

köping till 1000 har heller inte avvisat leveransen av mjukvaran eller reklamerat den. 

Falköpings till 1000 subjektiva uppfattning om Prosolvias resterande åtagande är irre-

levant. Avtalet föreskrev: ”Framtagande och leverans av nyckelfärdig utrustning till 

centret i form av hårdvara och mjukvara.” Väsentlig kundanpassning skulle inte ske. 

 

Det är helt irrelevant att texten på Clarus faktura omfattade ett helt VR-center och be-

loppet motsvarade all den maskin- och programvara samt tjänster som enligt Konsorti-

alavtalet skulle förvärvas av Promillennium i Falköping AB och inte endast program-

varorna EON och Oxygen. 
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Öhrlings vitsordar att - enligt årsredovisningarna i Prosolvia och IVS för 1997 - var 

Clarus totalansvarig för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-center. Det sak-

nar emellertid relevans för frågan om vinstavräkning i och för sig. 

 

När det gäller Konkursboets påstående att Falköping till 1000 AB bestred och lämnade 

omgående tillbaka fakturan till Clarus, invänder Öhrlings att faktura inte är ett krav för 

en intäkt. Falköpings kommun hade utställt en borgen om 8 milj. kr, därmed var betal-

ning sannolik. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående, att Falköping till 1000 AB saknade erfor-

derliga finansiella medel för att betala fakturan och att den garanti för hälften av kost-

naden för förvärvet av utrustningen som Falköping kommun lämnat i Konsortialavtalet 

avsåg förvärv som gjordes av Promillennium i Falköping AB och inte Falköping till 

1000 AB. Förhållandet innebär inte att betalning inte var sannolik. 

 

Clarus kunde bedöma intäkten och att beräkningen var tillräcklig. Det saknar relevans 

att kunden inte kände till styckpriserna. Om kunden i en förhandling har avstått från 

information om styckpriserna kan givetvis hans okunskap därom inte hindra säljaren 

att redovisa en intäkt om övriga förutsättningar är uppfyllda. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att den väsentliga ekonomiska risken 

inte överflyttades helt på köparen. Prosolvias åtagande har varit begränsat till 8 milj. kr 

och hade kunnat fullgöras genom tillskott av egendom. Prosolvia hade inget ansvar för 

Falköping till 1000. 
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18. COE ARVIKA 

 

18.1 Konkursboet 

 

18.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Systems  

 

Systems utvecklade och marknadsförde programvaror för tillverkningssimulering inom 

s.k. Digital Plant Technology, förkortat DPT. Dessa program gav användaren möjlig-

het att i datormiljö utforma, verifiera och optimera samspelet mellan produkt och till-

verkning. Systems programvaror marknadsfördes under beteckningen PS-Engine. PS-

Engine var avsett för utformning, underhåll och drift av automatiserade tillverknings-

processer. 

 

Marknadsföringen och försäljningen av Systems produkter skedde genom direktför-

säljning till strategiska kunder och partnerprogram. Partnerprogrammen innefattade 

bl.a. etablerandet av Competence Centers för marknadsföring av PS-Engine samt ut-

bildning av kunder. 

 

I Systems kallades dessa Competence Centers för Centers of Excellence eller förkortat 

CoE. Precis som för Virtual Reality Centers i Clarus var tanken att inleda ett samarbete 

med en lokal partner, men detta skulle inte ske genom något särskilt bolag som IVS 

utan direkt i Systems. 

 

Under 1997 intäktsfördes fyra s.k. Competence Centers i Systems; Arvika, Örebro, 

Enköping samt Trollhättan/Uddevalla. Verksamheten i Centers of Excellence skulle 

bedrivas i ett särskilt aktiebolag för varje center. Systems skulle äga 19 procent av ak-

tierna i bolaget och den lokala parten de resterande 81 procent. 
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I Trollhättan/Uddevalla skulle det inte bildas något gemensamägt bolag utan verksam-

heten skulle bedrivas direkt av Systems och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla i ett 

enkelt bolag. Av det skälet kallas centret i Trollhättan / Uddevalla inte för ett CoE. 

 

I CoE:na träffade Systems och de lokala parterna aktieägaravtal som reglerade parter-

nas förpliktelser som aktieägare i det gemensamma bolaget. Mellan centerbolaget och 

Systems träffades sedan avtal om etableringen av verksamheten. I Trollhät-

tan/Uddevalla, där det inte fans något gemensamt bolag, träffades det enbart ett Sam-

arbetsavtal. Systems huvudsakliga åtagande var att leverera och installera maskin- och 

programvaran till centren. 

 

Systems redovisningsprinciper 

 

Systems använde samma redovisningsprinciper som Clarus och moderbolaget Prosol-

via AB. Enligt årsredovisningarna tillämpades tre olika principer för intäktsredovis-

ning: Arbeten på löpande räkning, pågående arbeten till fast pris och licensintäkter. 

Den princip som Systems och Öhrlings hittills har påstått användes för redovisningen 

av CoE var den om licensintäkter: ”I de fall installations- och underhållskostnader in-

går i licensintäkten reserveras beräknade kostnader härför. Intäkter från sålda licenser 

redovisas vid leverans”. 

 

Möjligen menar Öhrlings att intäkterna från CoE kunde ha beräknats enligt metoden 

för successiv vinstavräkning. I årsredovisningarna angavs dock att pågående arbeten 

till fast pris, som är den avtalstyp som under vissa särskilda förutsättningar kan redovi-

sas med användande av metoden successiv vinstavräkning, resultatavräknas i den peri-

od arbetet slutligt färdigställts och godkänts av kund. 

 

De kriterier som skulle vara uppfyllda för att kunna ta en licensintäkt var att det fanns 

ett avtal, att leverans hade skett, att priset var bestämt (eller att intäkten kunde beräk-

nas tillförlitligen) samt att betalning var sannolik. 
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På styrelsemöte den 19 april 1998 i Prosolvia AB behandlades intäktsredovisningen i 

Systems. I protokollet från det styrelsemötet angavs de kriterier för att redovisa en in-

täkt som påstods hade använts för CoE: 

1. Avtal om beställning föreligger 

2. Affärsplan för centret har presenterats 

3. Kunden har fått leverans 

4. Kunden har accepterat fakturan 

5. Kunden är solvent så att betalning är sannolik. 

 

På mötet deltog förutom styrelsen även Nils Brehmer och Magnus Svernlöv. Det är 

oklart om dessa kriterier verkligen var de som tillämpades. I Arvika fanns det t.ex. 

ingen affärsplan, men att en affärsplan föreligger är i och för sig inget krav enligt god 

redovisningssed. 

 

18.1.2 Personerna i CoE Arvika 

 

Under hösten 1996 togs de första kontakterna mellan företrädare för Systems och In-

dustrial Development Centre i Arvika AB (IDC) rörande etableringen av ett center i 

Arvika. IDC var ett bolag som hade till uppgift att stimulera utvecklingen av näringsli-

vet i Värmland. Aktierna i IDC ägdes av ett antal företag i regionen, en avdelning inom 

Metall samt Arvika kommun genom Arvika Företagsgrupp. 

 

De personer som framförallt var aktiva från IDC:s sida när det gällde samarbetet med 

Systems var Uno Eriksson och Hans Gustafsson. Uno Ericsson var VD för IDC. Hans 

Gustafsson var en lokal affärsman som var aktiv i IDC, men han var inte anställd eller 

styrelseledamot. 

 

Från Systems sida sköttes kontakterna med IDC framför allt av Jon Serrander som var 

projektledare med biträde av Tomas Löwstedt och senare Jan Olsson. Även Systems 



  Sid 517 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
VD Morgan Herou var personligen engagerad, särskilt i de inledande kontakterna un-

der 1996 och första halvåret 1997. 

 

18.1.3 Det muntliga avtalet 

 

Vid ett styrelsemöte i IDC den 12 juni 1997 diskuterades om att starta ett eventuellt 

s.k. CAE-center tillsammans med Systems och det lokala bolaget Wermtec. CAE står 

för Computer Aided Engineering. I protokollet från styrelsemötet antecknades att alla 

var överens om det tekniska innehållet. Det uppdrogs åt Hans Gustafsson att ta fram ett 

förslag till ägarstruktur. Avsikten var att bilda ett dotterbolag till IDC. 

 

Morgan Herou har gjort gällande att Systems i slutet av juni lämnade en skriftlig offert 

till IDC avseende leverans och integration av program- och maskinvaror till ett center i 

Arvika för ett pris om totalt 4 215 000 kr. 

 

Morgan Herou har vidare hävdat att kort tid därefter träffade han och Hans Gustafsson 

per telefon ett muntligt avtal om att System och IDC skulle etablera ett center i Arvika. 

Avtalet var villkorat av styrelsegodkännande i IDC. Överenskommelsen innebar enligt 

Morgan Herou att Systems skulle leverera utrustning och kompetens till centret. Cent-

ret skulle bedriva verksamhet inom CAE och DPT. I centret skulle också ingå två sär-

skilda projekt; Esprit och Virtual Foundry. Esprit-projektet var ett samarbetsprojekt 

avseende forskning mellan olika länder som var finansierat delvis med EU-bidrag. I 

Arvika bedrevs det mellan Systems och ett dotterbolag till Volvo. Virtual Foundry 

gick ut på att utföra projekt inom simulering för gjuteribranschen. 

 

Esprit-projektet hade diskuterats på IDC:s styrelsemöte den 12 juni under en helt an-

nan punkt än centret med Systems. I protokollet noterades att projektet kunde komma 

att drivas av IDC som projektledare. Så blev dock aldrig fallet. IDC kom aldrig att del-

ta i Esprit-projektet utöver att man lånade ut ett rum i Arvika till en av Systems an-
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ställda. Under 1998 blev det centerbolag som startades upp engagerade i Esprit-

projektet. 

 

Enligt Morgan Herou beställde Hans Gustafsson under telefonsamtalet i slutet av juni 

den offererade utrustningen till IDC. Beställningen var dock enligt Morgan Herou pre-

cis som avtalet villkorad av att den bekräftades av styrelsen i IDC. 

 

18.1.4 Fakturering den 30 juni 1997 

 

Den 30 juni utställde Systems en faktura till IDC. Fakturan adresserades inte till IDC:s 

adress utan till Hans Gustafsson på hans privata adress. Fakturabeloppet uppgick till 

4 215 500 kr plus moms om 1 053 875 kr, totalt 5 269 375 kr. Enligt fakturatexten av-

såg fakturan ”mjukvara enl offert IDC01”. Vad det var för programvara och hur många 

licenser som ingick framgår inte. 

 

I samband med detta skrev Morgan Herou ett brev till Hans Gustafsson. I brevet skrev 

Morgan Herou att ”har vi varit tvungna att redan nu fakturera IDC kostnaden för den 

programvara som ska användas i centret”. Samtidigt sades att fakturan ”kommer natur-

ligtvis att krediteras om beslutet mot all förmodan skulle bli ett annat än nu indikerat”. 

Av brevet framgår att det vid denna tidpunkt inte fanns något bindande avtal eller be-

slut från IDC utan endast ”indikationer”.  

 

Enligt Hans Gustafsson fick han vare sig offerten, brevet från Morgan Herou eller fak-

turan. Något muntligt avtal om etablering av ett center hade han inte träffat och han 

lämnade inte heller någon beställning. Hans Gustafsson var inte formellt behörig att 

företräda IDC och han hade inte fått någon fullmakt att förhandla ett avtal eller göra 

någon beställning. Ett projekt av denna storlek krävde beslut av styrelsen eller kanske 

t.o.m. bolagsstämman hos IDC. 
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Enligt fakturan och brevet från Morgan Herou var det programvara som fakturerades 

till IDC. Enligt vad Morgan Herou uppgav i Brottmålet avsåg fakturan maskin- och 

programvaror från andra leverantörer, t.ex. UNIX-datorer och RobCad-program som 

skulle användas i Esprit- och Virtual Foundry-projekten. 

 

Det finns inga handlingar som visar att någon leverans av det som fakturerats ägt rum. 

För att ta med intäkten i delårsrapporten för andra kvartalet krävdes att leverans hade 

skett senast den 30 juni 1997. Projektledaren Jon Serrander uppgav i Brottmålet att han 

inte visste om något hade levererats den 30 juni 1997.  

 

Fakturan om 4,2 milj. kr togs med som intäkt i Prosolviakoncernens delårsrapport för 

andra kvartalet 1997. 

 

18.1.5 Offert i september 1997 

 

I september offererade Systems leverans och integration av hård- och mjukvara samt 

kringutrustning i samband med etablering av kompetenscentrum i Arvika. Offerten är 

daterad den 8 september 1997. Den lämnades till VD:n på IDC, Uno Eriksson. 

 

Offerten skulle enligt villkoren accepteras i samband med att ett samarbetsavtal träffa-

des om att etablera ett center. Diskussioner om offerten och samarbetsavtalet fördes 

under hösten 1997, men något avslut kom inte till stånd förrän i februari 1998 och då 

med centerbolaget och inte med IDC. Ändringar skedde främst när det gäller samman-

sättningen av produkterna, antalet licenser samt priset. Ändringarna har skett i den ur-

sprungliga offerten men utan att datumet för offerten ändrades. Datumet var fortfaran-

de den 8 september. I Samarbetsavtalet hänvisas uttryckligen till offerten.  

 

Den ursprungliga offerten som lämnades till Uno Eriksson under hösten innehöll i stort 

sett samma utrustning och villkor som den slutliga. Vissa skillnader fanns dock. Offer-

ten benämndes ”IDC01”. Det är inte angivet vem den är riktad till. Den ursprungliga 
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offerten omfattade programvarorna PS-Engine, ROBCAD, och SIMPLE, 17 datorer 

från Hewlett-Packard, varav 5 arbetsstationer och 12 PC, 1 skrivare och 1 plotter, möb-

ler till 9 arbetsplatser och 8 utbildningsplatser samt gemensamma utrymmen, samt 

integrationstjänster i form av projektledare, utbildning och installation. 

 

I offerten beskrevs de olika programvarorna. Den av Systems utvecklade programva-

ran PS-Engine bestod av fyra s.k. ”nivåer”; Corporate, Plant, Station och Applications. 

Applications innehöll olika processpecifika applikationer för olika produktionsproces-

ser. Offerten omfattade 9 licenser till PS-Engine som enligt offerten fick installeras 

fritt inom centret och lånas eller hyra ut till kunder. 

 

ROB CAD var programvaror som möjliggjorde import av s.k. CAD – underlag för 

modellering. CAD är en förkortning för Computer Aided Design. ROB CAD kunde 

bara användas på datorer från Silicon Graphics, HP, IBM och Sun. Offerten omfattade 

2 licenser till ROB CAD Base och modulerna (eller applikationerna) Rose och Arc 

samt ytterligare en valfri modul. Licenserna var flytande inom centret. 

 

Programvaran SIMPLE var ett objektorienterat flödessimuleringsprogram med ett an-

tal olika moduler eller applikationer. I offerten ingick 6 licenser som kunde installeras 

fritt inom centret och lånas eller hyras ut till kunder. Antalet licenser kunde vid utbild-

ning ökas till 10 utan kostnad. 

 

Priset exklusive mervärdesskatt för programvarorna var totalt 4 215 500 kr, varav 

1 404 000 kr för licenserna till PS Engine, 1 562 000 kr för ROB CAD och 1 249 500 

kr för SIMPLE. Priset för maskinvarorna var totalt 2 261 830 kr. Därtill kom möbler 

för 200 000 kr samt integration och installation för 675 000 kr. Det totala priset för all 

utrustning och tjänster i offerten var 7 352 330 kr exklusive mervärdesskatt. Utöver 

detta tillkom kostnader för Microsoft Office och virusprogram om ca 8 500 kr per da-

tor samt för nätverksutrustning och installation av denna om högst 500 000 kr. Total-

priset blev därmed ca 7 850 000 kr. Vidare skulle kunden betala en årlig kostnad för 
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support inklusive uppdateringar av programvarorna med 10 procent av totalpriset, vil-

ket motsvarade ca 420 000 kr per år. 

 

Enligt offerten skulle betalning ske 30 dagar efter godkänd leverans. Leveranstiden var 

4 veckor. Offerten var giltig t.o.m. den 30 september 1997. 

 

Det var ett villkor i offerten att beställning av de offererade program- och maskinva-

rorna samt tjänsterna skulle ske skriftligen i samband med tecknande av samarbetsavtal 

om ett kompetenscentrum i Arvika. IDC beställde inte någon utrustning enligt offerten 

från september. Samarbetsavtalet avseende centret träffades först under 1998. Trots 

detta fakturerade Systems IDC för påstådda leveranser av utrustning enligt offerten. 

Fakturan daterades den 30 september 1997. Fakturan adresserades till Hans Gustafs-

sons hemadress. 

 

Fakturabeloppet var 4 789 830 kr exklusive moms. Enligt fakturan avsåg den ”utrust-

ning och mjukvara enl offert IDC 01”. Det fanns inte heller i den här fakturan någon 

uppgift vad det för program- och maskinvara som fakturerades. Hur fakturabeloppet 

hade beräknats framgår inte. Även denna faktura var ställd till Hans Gustafssons hem-

adress. Enligt Hans Gustafsson kom inte heller den här fakturan till honom. 

 

Fakturan togs med bland intäkterna i Prosolvia AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 

1997. Tillsammans med fakturan från juni som var på ca 4,2 milj. kr ingick därmed 

intäkter om totalt 9 milj. från Arvika i resultatet i periodrapporten för januari-

september 1997. Även här är det oklart vad som påstås ha levererats. Fakturan säger 

endast att den omfattar ”utrustning och mjukvara”. Skriftlig leveransdokumentation 

saknas även för denna faktura.  

 

Offerten från september 1997 var giltig t.o.m. utgången av september 1997 och den 

skulle accepteras i samband med att ett samarbetsavtal träffades om att etablera ett 

center. Diskussioner om offerten och samarbetsavtalet fördes med IDC under hösten 

1997, men något avslut kom inte till stånd förrän i februari 1998 i samband med att ett 
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samarbetsavtal träffades mellan Systems och det centerbolag som skulle bedriva verk-

samheten – Proma. I samarbetsavtalet hänvisades till offerten. 

 

18.1.6 Leveranser under hösten 1997 till Arvika 

 

Morgan Herou har i brottmålet påstått att Systems levererade maskin- och programva-

rorna till IDC under hösten 1997 inför och efter den s.k. kick-offen av ESPRIT-

projektet som ägde rum i mitten av oktober och före den 31 december 1997. 

 

Hans Gustafsson och Uno Eriksson har bestritt att några leveranser skedde till IDC 

under 1997. IDC hade inte köpt eller licensierat någon program- eller maskinvara av 

Systems. Om det skedde en kick-off i ESPRIT-projektet så hade detta inte med IDC att 

göra. IDC hade endast lånat ut ett kontorsrum till Systems i sina lokaler i Arvika. 

 

18.1.7 Finansiering av IDC:s verksamhet 

 

Det egna kapitalet i IDC var vid utgången av 1996 ca 194 000 kr och vid utgången av 

1997 ca 285 000 kr. Utöver dessa begränsade egna medel hade IDC under 1997 bevil-

jats bidrag från kommunerna i Västra Värmlands-regionen, staten och EU. 

 

De statliga bidragen avsåg att främja produktutveckling i små och medelstora företag. 

Inom ramen för detta projekt fanns planer på att starta ett lokalt bolag för IT- och tele-

komverksamhet. Detta hade inget samband med det planerade centret med Systems. 

 

Under 1997 fick IDC även beviljat medel från EU till projekt för kompetenshöjande 

åtgärder och nätverksbyggande. Beslutet fattades den 30 september 1997. För medlen 

skulle IDC genomföra utbildningsinsatser och samordna företagsgemensam kompe-

tensutveckling. Enligt årsredovisningen i IDC avsåg bidraget utbildning av arbetslösa 

tekniker och för att utöka produkt- och processutbildning. 
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Det bidragsberättigade projektet var enligt beslutet uppdelat på fyra delprojekt; varav 

ett – utbildning i datorstöd produkt-, konstruktions- och processutveckling – var avsett 

att bedrivas i ett nyskapat CAE- och DPT- center. I beslutet sades att delprojektet skul-

le startas i oktober 1997 eller januari 1998. Projektet beviljades medel om högst 

2 201 000 kr för 1998. Hur medlen skulle fördelas mellan de olika delprojekten fram-

går inte av beslutet. 

 

I början av 1998 hade IDC även fått bidrag av Länsarbetsnämnden och EU för anställ-

ning av nyutexaminerade civilingenjörer. Under 1997 fakturerade IDC Kommerskolle-

gium för stödmedel på 2 milj. kr och erhöll bidrag på 210 000 kr. 

 

18.1.8 Förhandlingarna under hösten 1997 

 

Under hösten 1997 förde Systems och IDC som sagt diskussioner om att etablera ett 

Competence Center i Arvika. Avsikten vara att centret skulle drivas i ett särskilt bolag 

med firman Arvika Technical Center AB (ATC). IDC skulle äga 90 procent och Sy-

stems 10 procent i ATC. 

 

Ett utkast till samarbetsavtal mellan Systems och ATC under bildande togs fram och 

granskades av parternas jurister. IDC anlitade advokaten Peter Rimo som sitt ombud i 

avtalsförhandlingarna. Den 22 oktober 1997 lämnade Peter Rimo kommentarer till ett 

utkast till samarbetsavtal mellan ATC och Systems till Uno Eriksson på IDC. Av bre-

vet framgår att det vid denna tidpunkt inte var klart om det var ATC eller IDC som 

skulle ingå samarbetsavtalet med Systems.  

 

Av avtalsutkastet framgår att diskussioner hade förts sedan hösten 1996 mellan IDC, 

Wermtech och Systems om att starta ett kompetenscentrum. ATC skulle ägas till 90 

procent av IDC och 10 procent av Systems. Enligt utkastet var det en förutsättning för 

avtalets giltighet att den leverans och integration av maskin- och programvara samt 
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kringutrustning som offererats av Systems till ATC i offerten av den 8 september 1997 

kunde genomföras i den särskilda upphandling som skulle ske. Om affären inte kunde 

genomföras var avtalet ogiltigt. 

 

I november 1997 beviljades ATC under bildande en kredit om 5 800 000 kr hos 

Wermlandsbanken. Säkerheten skulle utgöras av företagsinteckning och borgen från 

IDC. Lånet togs sedan av det nya centerbolaget, som först hette AB Grogrunden 452, 

den 23 mars 1998. 

 

18.1.9 Beslut om att starta ett center 

 

Den 10 december 1997 sammanträdde IDC:s styrelse och behandlade bl.a. planerna på 

ett center med Systems. I ett PM som hade skickats ut till styrelsen innan mötet redo-

gjordes för bakgrunden till och planerna för ATC. PM:et bilades till protokollet som 

bilaga 1. Av PM:et framgår bl. a. att verksamheten skulle inriktas på att inom kompe-

tensområdena CAE och DPT administrera, samordna och genomföra industriella ut-

vecklingsprojekt och utbildning. Ett första steg inom DPT skulle bli det s.k. ESPRIT-

projektet som genom Volvo Wheel Loaders och Systems skulle köpa tjänster av ATC. 

Det redogörs för de ansökningar om bidragsmedel som IDC hade gjort. Som underlag 

för styrelsen fanns även en resultat- och likviditetsbudget med kommentarer. Av 

kommentarerna framgår bl. a. att ATC skulle köpa in datorer för 1 762 000 kr, pro-

gramvarorna PS-Engine, ROB CAD och SIMPLE för 4 212 000 kr ”enligt offert Pro-

solvia”, ”div. förberedelser” som utbildning, installation och konfiguration (”integra-

tion” i offerterna) beräknat till 675 000 kr dvs. samma pris som i offerten. 

 

Styrelsen hade också inför mötet fått en bedömning av möjligheter och risker vid eta-

bleringen av ATC gjord av auktoriserade revisorn Sven-Bertil Ryman. Styrelsen re-

kommenderade IDC:s bolagsstämma att fatta beslut om att etablera ett dotterbolag som 

skulle driva centret. På nästa styrelsemöte den 30 december 1997 beslutades att om 
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stämman godtog bildandet av ATC skulle en diskussion tas med den tilltänkte VD:n 

Per Albråten. 

 

Den extra bolagsstämman i IDC hölls den 12 januari 1998. Vid mötet beslutades att ge 

styrelsen i uppdrag att bilda ett dotterbolag med arbetsnamnet ATC. Bolagsstämman 

hade samma underlag för beslutet som styrelsen i december. I januari 1998 beslutades 

att utöver IDC och Systems skulle även Per Albråten och Hans Gustafsson vara aktie-

ägare i centerbolaget. 

 

18.1.10 Avtal 

 

Förhandlingarna mellan parterna resulterade slutligen i att Systems och IDC kom över-

ens om villkoren för att etablera ett kompetenscenter i Arvika. Överenskommelsen 

formaliserades i ett Aktieägaravtal avseende ägandet av centerbolaget och ett Samar-

betsavtal mellan centerbolaget och Systems. Enligt Hans Gustafsson, Uno Eriksson 

och Per Albråten träffades avtalen i slutet av januari eller början av februari 1998 och 

avtalen är felaktigt daterade till den 30 december 1997, enligt Per Albråten i Brottmå-

let. 

 

Även Morgan Herou ansåg i brottmålet att det är sannolikt att han undertecknade ak-

tieägaravtalet efter den 31 december 1997. 

 

I anslutning till träffandet av avtalen kom centerbolaget och Systems även överens om 

den slutliga offerten. Vid undertecknandet hade inte den utrustning som ingick i offer-

ten levererats. 
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18.1.11 Aktieägaravtal 

 

Parter i aktieägaravtalet var IDC, Systems, Per Albråten och Hans Gustafsson. Enligt 

bakgrundsbeskrivningen hade parterna bildat ett aktiebolag, AB Grogrunden 452 under 

namnändring till Professional Management i Arvika (Proma), för att bedriva ett kom-

petenscentrum i Arvika. 

 

Parterna skulle äga aktierna i Proma med följande fördelning: Systems 19 procent, 

IDC 28 procent, Per Albråten 43 procent och Hans Gustafsson 10 procent. Aktiekapi-

talet om 100 000 kr skulle betalas senast den 1 mars 1998. Aktieägaravtalet innehöll 

därutöver sedvanliga regleringar rörande det interna förhållandet mellan delägarna. 

 

18.1.12 Samarbetsavtal 

 

Samarbetsavtalet byggde i allt väsentligt på de tidigare utkasten. Enligt avtalet hade 

Proma bildats för att bedriva ett kompetenscentrum i Arvika. Vidare stadgades att par-

terna hade för avsikt att inleda ett samarbete i syfte att tillhandahålla kompetens inom 

Digital Plant Technology (DPT) och erbjuda kompetenshöjning och processutveckling 

i Värmlands län samt i Östfold Fylke i Norge. 

 

Systems förband sig att stödja verksamheten i Proma vad gäller DPT och att leverera 

relevant kompetens i form av konsulttjänster inom 30 dagar från gjord beställning från 

Proma. Konsulttjänsterna skulle levereras till självkostnadspris och till det lägsta pris 

som Systems vid tillfället debiterade någon annan kund. 

 

Systems lämnade även en projektgaranti och förband sig att köpa tjänster från Proma 

till ett värde om 2 milj. kr. För det fall Promas enhet för DPT skulle helt avslutas före 

den 31 december 1998 skulle projektgarantin höjas till 4 milj. kr och omvandlas till 

kontant betalning till Proma, varvid Proma skulle återlämna den maskinvara som hade 
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specificerats i offerten från den 8 september 1998. Proma å sin sida åtog sig att anlita 

Systems som extern leverantör av konsulttjänster. 

 

Giltigheten av samarbetsavtalet var precis som i det tidigare utkastet till Samarbetsav-

tal villkorat av ”… att den leverans och integration av hård- och mjukvara samt kring-

utrustning som offererats i Prosolvias offert 1997-09-08 till Proma kan genomföras 

mellan Parterna i den särskilda upphandling som sker mellan Parterna på grundval av 

offerten. Om denna affär inte kan genomföras ska ej heller detta Avtal vara giltigt mel-

lan Parterna”. 

 

Aktierna i det bolag som skulle vara centerbolaget, AB Grogrunden 452, köptes av 

IDC, Per Albråten, Hans Gustafsson och Prosolvia AB den 3 februari 1998. AB Gro-

grunden 452:s firma ändrades senare i juli 1998 till Adima Advanced Industrial Mana-

gement Projects AB, förkortat ADIMA. Av registreringsbeviset framgår att ADIMA 

bildats den 15 januari 1998 och att firman ADIMA registrerades den 2 juli 1998. 

 

18.1.13 Slutlig offert 

 

I anslutning till att Samarbetsavtalet ingicks kom centerbolaget och Systems även 

överens om vilken program- och maskinvara och kringutrustning som skulle licensie-

ras och köpas in till centret. Som vi sett var det en förutsättning för Samarbetsavtalet 

att så skedde. Den slutliga offerten togs fram den 18 februari 1998 vid ett möte mellan 

Jon Serrander och Per Albråten. Överst på s. 1 är för hand antecknat att offerten är bi-

lagd Samarbetsavtalet. 

 

Även den slutliga offerten omfattade programvarorna PS-Engine och ROBCAD, men 

programvaran SIMPLE var inte med. Antalet licenser till PS-Engine hade ändrats; i 

september offererades sex licenser; nu var det en s.k. CoE–licens som kunde installeras 

fritt inom centret. Vad avser maskinvarorna hade PC-maskinerna ersatts av nya model-

ler (KAYAK) som hade lanserats på marknaden efter den första offerten. Möbler in-
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gick som tidigare, men nu till 16 utbildningsplatser istället för åtta. Integrationstjäns-

terna projektledare, utbildning och installation ingick som tidigare. 

 

Priset för programvarorna var totalt 4 791 500 kr, varav 3 000 000 kr för CoE licensen 

till PS Engine och 1 791 500 kr för ROB CAD. Priset för maskinvarorna var 2 261 830 

kr, vilket var samma totalpris som i den första offerten. Även priset för möbler och 

integrationstjänster var detsamma - 200 000 kr och 675 000 kr. Det totala priset för all 

utrustning och tjänster i offerten var således 7 928 330 kr. Utöver detta tillkom kostna-

der för Microsoft Office och virusprogram om ca 8 500 kr per dator samt för nätverks-

utrustning och installation av denna om högst 500 000 kr. Med dessa kostnader var 

totalpriset för all utrustning och alla tjänster ca 8,5 milj. kr. Totalpriset var därmed ca 

650 000 kr högre än i den ursprungliga offerten. Supporten till PS-Engine och ROB 

CAD t.o.m. utgången av 2000 ingick nu i priset. 

 

Även enligt den slutliga accepterade offerten skulle betalning ske 30 dagar efter god-

känd leverans, men samtidigt sades att 88 procent av programvaran skulle betalas un-

der 1998 och resterande 12 procent under första kvartalet 1999. 

 

Offerten var giltig t.o.m. den 31 december 1997 och datumet ändrades inte efter det att 

denna dag hade passerats. Även här var det som i offerten från september ett villkor att 

beställning skulle ske skriftligen i samband med att Samarbetsavtalet om kompetens-

centrat träffades. 

 

Den slutliga offerten togs fram den 18 februari 1998 vid ett möte mellan Jon Serrander 

och Per Albråten. Trots detta daterade Jon Serrander den vid sin underskrift till den 8 

september 1997, vilket Per Albråten godtog. 
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18.1.14 Saldoförfrågan 

 

Troligen i början av februari 1998 fick IDC en saldoförfrågan från Systems utskriven 

på Öhrlings brevpapper. Förfrågan var odaterad. Till saldoförfrågan fanns bilagt ett 

utdrag ur kundreskontra för IDC. Det omfrågade saldot var 11 432 981 kr. Saldoför-

frågan besvarades av Uno Eriksson till Öhrlings med meddelandet att ”Saldot enligt 

ovanstående är inte korrekt”. 

 

Christel Sjöholm, som arbetade på ekonomiavdelningen på Systems, skrev i ett e-mail 

till Jon Serrander den 17 februari att ”vi saknar avtal för Arvika…” och att någon i 

Arvika, som revisorerna haft kontakt med, sagt att det inte fanns något avtal och att de 

inte var skyldiga Systems något. 

 

Den 19 februari 1998 upprättade Philippa Holländer från Öhrlings, som biträdde Nils 

Brehmer med revisionen av Systems, en PM om fordringen på IDC. I detta noterades 

att det var ”negativa vibbar” i Arvika; dels genom saldoförfrågan, dels via revisorn 

Sven-Bertil Ryman som hävdat att ingen fordran fanns på IDC. Jan Olsson skulle åka 

till Arvika. 

 

Enligt Philippa Holländer fick hon vid kontakt med IDC:s revisor Sven-Bertil Ryman 

bekräftat att utrustningen till centret hade levererats och att faktureringen var riktig. 

 

Sven-Bertil Ryman lämnade motsatta uppgifter i brottmålet; han uppgav att han infor-

merade Öhrlings att IDC inte hade någon skuld till Systems förutom vissa kostnader 

för ombyggnation av lokaler. 

 

På samma sätt som i Falköping önskade Prosolvia få en bekräftelse från kunden på att 

de utestående fakturorna godkändes. Jan Olsson tog kontakt med Hans Gustafsson och 

begärde en bekräftelse på att fakturorna från juni och september 1997 var korrekta. 

Hans Gustafsson kontaktade Sven-Bertil Ryman som rekommenderade Gustafsson att 
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inte skriva på för IDCs räkning. Hans Gustafsson hade inte heller någon formell behö-

righet att företräda IDC. Hans Gustafsson förklarade för Jan Olsson att han inte var 

beredd att godkänna de gamla fakturorna utan att dessa skulle krediteras. Jan Olsson 

bekräftade detta i ett fax den 23 februari 1998 till Hans Gustafsson. I faxet anges också 

att ny faktura skulle ställas ut enligt överenskommelse med Per Albråten som var VD i 

centerbolaget. Faktureringen skulle således ske till Proma som sen kom att heta ADI-

MA. Fakturan skulle baseras på offerten som var bilagd till faxet. 

 

Den påstådda accepten av de gamla fakturorna från juni och september 1997 gjordes 

genom att Hans Gustafsson och Jan Olsson skrev för hand på kopior av fakturorna. I 

handlingarna står ”Accepteras” vilket enligt anteckning längst ned vid krysset betyder 

”enl. översänt avtal 23/2-98 Prosolvia System AB alltså acceptansen avser den idag 

godkända offerten”. Handlingarna är underskrivna av Hans Gustafsson som ordförande 

”ATC” och Jan Olsson tillförordnad VD ”ATC”. ATC sägs vara ett enkelt bolag. Vilka 

som skulle ha varit bolagsmän i det enkla bolaget framgår inte. Hans Gustafsson skrev 

alltså inte på för fakturamottagaren och gäldenären IDCs räkning. Handlingarna är inte 

heller enligt ordalydelsen någon accept av fakturorna utan en accept av den offert som 

hade godkänts den 23 februari 1998. 

 

18.1.15 Kreditering och nya fakturor 

 

De två fakturorna till IDC från den 30 juni och den 30 september 1997 krediterades av 

Systems den 4 mars 1998. Vid den tidpunkten hade fakturorna varit förfallna sedan 30 

augusti (fakturan på 4,2 milj. kr) respektive 30 oktober (fakturan på 4,8 milj. kr), dvs. i 

sex respektive fyra månader. 

 

Efter krediteringen fakturerade Systems i stället någon med firman ATC Arvika (Arvi-

ka Teknikcenter) totalt 8,6 milj. kr i fyra fakturor. Något aktiebolag med firman ATC 

har inte funnits registrerat hos PRV, men troligen avsågs centerbolaget som slutligen 
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fick firman ADIMA. Fakturorna avser programvara, maskinvara, närverk, möbler, 

AV-utrustning och projektledning. 

 

Det var en beloppsmässig skillnad på 400 000 kr mellan de krediterade och de nya 

fakturorna. De krediterade var på 9 milj. kr och de nya 8,6 milj. kr. De nya fakturorna 

betalades av ADIMA i stort sett i takt med att de förföll. När System gick i konkurs 

hade faktura nr 810034 om 360 000 kr ännu inte förfallit till betalning. 

 

18.1.16 Leverans och licenser 

 

Enligt Hans Gustafsson och Uno Eriksson skedde inga leveranser från Systems till 

IDC under hösten 1997. Leveranserna skedde först på våren 1998 till centerbolaget 

ADIMA. När det gäller licenserna till programvarorna lämnade Systems i mars 1998 

en order till Technomatix avseende sålda licenser till Arvika. 

 

De 17 licenserna till PS-Engine levererades till ADIMA i maj 1998. På en följesedel 

daterad den 30 april 1998 bekräftade Per Albråten att licenserna hade mottagits.I pro-

duktspecifikationer för ADIMA upprättade av Jan Olsson anges att leverans skett den 

11 maj 1998 och att det var fråga om 17 licenser till PS-Engine. 

 

18.1.17 Redovisningen 

 

I Prosolvias delårsrapport för perioden januari-juni 1997, kvartalsrapport två,  redovi-

sades som intäkt 4,2 milj. kr och som kundfordran 5,3 milj. kr avseende IDC. I Prosol-

vias delårsrapport för perioden januari-september 1997, kvartalsrapport tre,  redovisa-

des som intäkt 9 milj. kr och som kundfordran 11,3 milj. kr avseende IDC. 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Systems som intäkt 9 milj. kr och som kund-

fordran 11,3 milj. kr avseende IDC. 350 000 kr reserverades som upplupna kostnader. 
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Samma belopp redovisades i Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsredo-

visning för 1997. Det redovisade resultatet från affären med IDC var därmed 8,65 milj. 

kr i dotterbolaget Systems och i Prosolvia-koncernen för 1997. 

 

IDC bokförde inte de här fakturorna från Systems. Av IDCs årsredovisning för 1997 

framgår att bolagsstämman den 12 januari 1998 hade beslutat att bilda intressebolaget 

ADIMA, som var det bolag där centret skulle bedrivas, att investeringar i kontorsut-

rustning hade gjorts med 188 000 kr under 1997, att det bokförda värdet på inventarier 

och datautrustning före avskrivningar var 228 000 kr. Årsredovisningen reviderades av 

auktoriserade revisorn Sven-Bertil Ryman och han hade inga anmärkningar mot redo-

visningen. 

 

18.1.18 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturorna till IDC skulle inte ha redovisats i peri-

odrapporterna, bokslutet och årsredovisningen för 1997 eftersom – av de skäl som an-

ges nedan – de väsentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på 

IDC under 1997 och det inte var inte sannolikt att de ekonomiska fördelarna med 

transaktionerna skulle tillfalla Systems. Redovisningen gav därför inte en rättvisande 

bild av resultatet och ställningen. 

 

Genomgången nedan utgår ifrån att intäkten redovisats enligt principen för licensintäk-

ter och inte med användande av metoden för successiv vinstavräkning. Den metoden 

kunde inte användas i Arvika och den användes inte heller. Centret var inte ett pågåen-

de arbete för annans räkning. 

 

Omständigheterna nedan åberopas var för sig eller i förening. 
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1. Bindande avtal om köp/licens träffades inte under 1997 

 

1.1 Det träffades inget avtal om köp eller licensiering mellan Systems och IDC under 

1997.  

 

1.2 Även om Aktieägaravtalet och/eller  Samarbetsavtalet skulle anses ha träffats un-

der 1997 så innebar avtalen inget åtagande för IDC att köpa eller licensiera maskin- 

och programvara samt tjänster. IDC var inte part i Samarbetsavtalen. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

Inga leveranser av maskin- och programvaror, möbler eller tjänster skedde under 1997. 

 

3. Betalning var inte sannolik 

 

3.1 IDC saknade vilja att betala fakturorna. I svar på saldoförfrågan bestred Uno Eriks-

son fakturorna. 

 

3.2 Fakturorna var vid bokslutstillfället förfallna sedan länge. Fakturan av den 30 juni 

1997 förföll till betalning den 29 augusti 1997. Fakturan av den 30 september 1997 

förföll till betalning den 30 oktober 1997. Fakturorna till IDC krediterades den 4 mars 

1998. 

 

18.2 Öhrlings 

 

18.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

ATC (Arvika Technical Center), PROMA och ADIMA var samma bolag, det vill säga 

det bolag som man sedermera beslutade att verksamheten skulle bedrivas i. Det var 
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först när bolaget hette ATC som det registrerades. ”Tobaken” var Swedish Matchs 

anläggning i Arvika vari det numera finns lärcenter och företagshotell, det vill säga 

lokaler för småföretag. 

 

År 1996 påbörjades diskussioner mellan Systems och Industrial Development Centre i 

Arvika AB (IDC) om ett eventuellt samarbete rörande ett teknikcenter i Arvika. Kon-

takterna togs genom Arvikasönerna Niklas Stake och Jon Serrander på Prosolvia. IDC 

företräddes av Hans Gustafsson och Uno Eriksson. Jon Serrander var drivande projekt-

ledare inom Systems vad avsåg CoE Arvika och han rapporterade internt hur projektet 

fortskred. 

 

Den 12 juni 1997 hade IDC ett styrelsemöte. Av protokollet från styrelsemötet framgår 

bl.a. följande. 

- ”Espri 

Ett Espriprojekt med Volvo Wheel Loaders som medaktör kan komma att drivas 

via IDC där IDC påtar sig projektledarrollen. Styrelsen uttryckte en förhoppning 

om att Hans Broström vi lämpligt tillfälle presenterar hur man startar och driver 

EU-projekt.” 

- ”Bidragsansökningar 

Den s.k. 5b-ansökan arbetas det med fortlöpande. Skall vara klar i slutet av augus-

ti.” 

- ”Periodbokslut maj (bilaga 2 till kallelse) 

Hans redogjorde för periodens resultat, som föranledde diskussion om eftersläp-

ningen avseende projektvolymen. VD uppmanades att öka ansträngningen för att 

engagera småföretagen. Beslutades att 

• VD ser över hur man ökar verksamheten. 

• lägga periodbokslutet till handlingarna.” 

- ”Campus 

Beslutades att 
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• IDC Arvika AB går in med 1 000 SEK i den ekonomiska föreningen Campus 

Arvika för att bilda plattform för en EU-ansökan till strukturfond 5b.” 

- ”Övriga frågor 

CAE Center 

Prosolvia Systems AB’s och WermTec’s delaktighet i centret diskuterades. Alla 

var överens om det tekniska innehållet. Beslutades att  

• uppdra åt Hans Gustafsson att ta fram ett förslag till ägarstruktur, helst innan 

nästa möte. Arbetshypotesen ska vara att bilda ett dotterbolag. 

Eftersom frågan om ett eventuellt dotterbolag, Campus Arvika och EU-ansökan till 

5b hänger ihop och förutsätter en del investeringar förklarade Claes Pettersson att 

han kommer att sköta förhandlingen med Swedish Match om överlåtelse av fastig-

heten (Tobaken) och bidrag till nödvändiga investeringar.” 

 

I juni 1997 erhöll IDC ett förhandslöfte från länsarbetsnämnden om finansiering till ett 

tekniskt center i Arvika. Löftet avsåg 5 milj. kr. 

 

Systems genomförde i juni (troligen den 26:e) 1997 en presentation av sig självt jämte 

beslutsunderlag rörande ett kompetenscentrum i Arvika för IDC och vissa andra utval-

da intressenter. I juni 1997 lämnade Systems vid ett möte en offert avseende leverans 

och integration av program- och maskinvara (om 4 215 000 kr) till IDC. De olika 

mjukvarorna var prissatta och uppgick till totalt 4 215 500 kr. Leveranstiden var två 

veckor eller enligt överenskommelse. 

 

Morgan Herou kontaktade strax efter mötet Hans Gustafsson, som dåbekräftade att 

IDC:s styrelse var positiv och ville gå vidare och starta centret. Det ankom då på Sy-

stems att leverera såväl mjukvara som hårdvara för att kunna etablera centret. Systems, 

referens Jon Serrander, fakturerade därför den 30 juni 1997 IDC AB, c/o Hans Gus-

tavsson ett belopp om 4 215 500 kr. IDC bestred inte nämnda faktura. Bilagt fakturan 

fanns, som Konkursboet nämnt, ett brev till Hans Gustavsson. Öhrlings menar att den-

na faktura skulle ha redovisats som ett förskott och inte som en intäkt, eftersom ingen 
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leverans hade skett den 30 juni 1997. Det framgår av Systems controller Christel Sjö-

holms postbok att fakturan skickades till Hans Gustavsson. ” 1/7 710186 IDC AB”. 

 

Av en handling hos IDC från slutet av juni 1997 framgår att IDC hade ett arbetsutskott 

och att arbetsutskottet var överens om att för styrelsen föreslå en etablering.  

 

Den 8 september 1997 översände Jon Serrander utkast till avtal jämte bilagd uppdate-

rad offert till Uno Ericsson. Den 9 eller 10 september 1997 hölls ett uppstartsmöte i 

Arvika med bland andra Jon Serrander, Hans Gustafsson och Uno Ericsson. På mötet 

diskuterades bl.a. Systems uppdaterade offert daterad den 8 september 1997. Parterna 

var överens om att den hårdvara som angavs skulle levereras till centret. 

 

Efter mötet den 9 eller 10 september 1997 inleddes samma månad iordningställandet 

av lokaler i ”Tobaken” för det tekniska centret i Arvika. Såväl hård- som mjukvara 

levererades till centret. På dörren till lokalerna sattes en mässingsskylt på vilken det 

stod Arvika Tekniska Center. IDC stod för kostnaderna att iordningställa lokalen. Pro-

jektet beskrevs i en artikel i tidningen Arvika nyheter den 8 september 1997.  

 

Den 30 september 1997 hade EG:s strukturfonder mål 5B västra Sverige beviljat IDC 

Arvika AB ett bidrag om 2 201 000 kr. Beslutet avsåg utbildning genom ett CAE- och 

DPT-center. Vid den här tidpunkten hade projektet således erhållit: 

- Bidragslöfte från länsarbetsnämnden 

- Espritprojekt 

- EU-bidrag 

Det förhållandet att nämnda bidrag söks och erhålls visar inte bara på betalningsför-

måga, utan också på betalningsvilja. Pengarna var till för att bekosta centret.  

 

IDC bestred inte Prosolvia Systems faktura den 30 september 1997. Det framgår av 

Systems controller Christel Sjöholms postbok att denna faktura avsändes.  
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I oktober 1997 ägde en ”kick-off” rum i de lokaler som hade iordningställts i Tobaken. 

Kick-offen inledde Esprit-projektet som skulle utgöra en betydande del av det tekniska 

centret i Arvika. Projektet skulle drivas inom ramen för det tekniska centrets verksam-

het, vilket framgår av bl.a. Sven-Bertil Rymans promemoria av den 28 november 

1997. Den 24 oktober 1997 annonserades efter VD till ATC. Det var Hans Gustavsson 

som kom att förhandla villkoren med blivande VD:n Per Albråten. 

 

Westra Wermlands Sparbank beviljade den 20 november 1997 Arvika Technical Cen-

ter AB u.b., c/o Hans Gustafsson, en kredit på 5,8 milj. kr. 

Vid den här tidpunkten hade projektet alltså erhållit: 

- Bidragslöfte från länsarbetsnämnden på 5 milj. kr 

- Espritprojekt  

- EU-bidrag 2 milj. kr 

- Kreditlöfte 5 milj. kr 

Det förhållandet att nämnda bidrag/finansiering söks och erhålls visar inte bara på be-

talningsförmåga, utan också betalningsvilja. 

 

Den 28 november 1997 upprättade auktoriserade revisorn Sven-Bertil Ryman en pro-

memoria rörande etableringen av ett samriskbolag.  

 

På grund av ombyggnation av Tobaken var ATC (Arvika Tekniska Center), slutligen 

kallat Adima AB, tvunget att flytta sina lokaler och nya lokaler iordningställdes med 

början i februari 1998. 

 

Som Konkursboet nämnt hölls den 10 december 1997 styrelsemöte i IDC. Då bildan-

det av dotterbolag låg utanför IDC:s verksamhetsföremål hänsköts denna fråga till 

stämma, men i praktiken var beslutet redan fattat. Med anledning av Sven-Bertil Ry-

mans promemoria beslutades att IDC inte skulle utställa borgen för projektet. Det är 

korrekt att IDC höll ytterligare ett styrelsemöte den 30 december 1997och då diskute-

rade de frågor Konkursboet beskrivit. 
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Det finns två avtal daterade den 30 december 1997, ett aktieägaravtal och ett samar-

betsavtal. 

 

Av samarbetsavtalet framgår bl.a. följande: ”1.2 Med DPT avses Digital Plant Techno-

logy baserad på utrustning levererad av Prosolvia enligt offert 1997-09-08.” Datering-

en den 30 december 1997 är ingen slump. Gemensam partsavsikt förelåg redan då, 

men har kunnat dokumenteras i formella avtal först senare. 

 

Bilagt samarbetsavtalet återfanns offerten som daterats den 8 september 1997. I denna 

offert saknas, till skillnad från tidigare offerter, leveranstid. Skälet är att leverans redan 

hade skett. 

 

Systems fakturerade den 30 december 1997 IDC för kostnaderna för iordningsställande 

av lokal i Tobaken. Systems fakturerade samma dag IDC för kostnaderna för annons-

kostnad för tillsättande av verkställande direktör för ATC. Fakturorna betalades av 

IDC. 

 

Sammanfattningsvis hade IDC godkänt en offert från Systems och centret skulle såle-

des etableras. Leverans hade skett före invigningen i oktober. IDC hade ordnat finansi-

ering av centret, dock att verksamheten skulle förläggas i ett nybildat dotterbolag vilket 

accepterats av Systems. ATC accepterade betalningsansvaret och erhöll finansiering 

genom moderbolaget. 

 

Den 12 januari 1998 beslutade IDC vid bolagsstämma att bilda ett dotterbolag med 

firman Arvika Technical Center AB. Beslutet var en ren formaliaåtgärd och var i reali-

teten fattat före årsskiftet, på styrelsemöte den 30 december 1997. Dessa åtgärder var 

inte affären. Affären representerades av Systems offerter från juni och september som 

IDC hade godkänt genom Hans Gustavsson. 

 

Öhrlings vitsordar att AB Grogrunden 452 registrerades hos Bolagsverket den 15 janu-

ari 1998. Öhrlings vitsordar även att Ernst&Young den 3 februari 1998 överlät samtli-
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ga aktier i AB Grogrunden 452, u.ä.t. Professional Management i Arvika AB till Pro-

solvia, Industrial Development Centre, Per Albråten och Hans Gustafsson. 

 

IDC beställde den 12 februari 1998 tjänster till en sammanlagd kostnad överstigande 4 

milj. kr från Arvika Teknikcenter AB (dvs. Adima AB). Vid saldoförfrågningen fram-

kom att fakturorna hade ställts till fel part. Auktoriserade revisorn Sven-Bertil Ryman 

berättade för Philippa Holländer hos Öhrlings att IDC inte kunde ikläda sig dylika 

skyldigheter. Besked erhölls att betalning skulle ske efter omfakturering till rätt part. 

Efter omfaktureringen betalades 5 395 000 kr den 23 mars 1998, vilket utgjorde en 

delbetalning. Den 23 februari 1998 antecknade Hans Gustavsson att fakturorna 710186 

och 710297 accepterades. Den 23 mars 1998 betalade ATC 5 395 000 kr. 

 

Den 23 mars 1998 uttogs det lån som redan hade utlovats. Uno Eriksson och Hans 

Gustafsson undertecknade skuldebrevet. 

 

Efter att leverans hade skett under 1997 kom Tobaken att byggas om. I samband där-

med måste de datorer som levererats under 1997 flyttas därifrån, vilket också skedde. 

Efter ombyggnaden levererade Systems 1998 andra datorer till centret enligt parternas 

överenskommelse. På dessa installerades uppgraderad mjukvara. 

 

Det är oklart vad den order till Tecnomatix, som Konkursboet hänvisar till, faktiskt 

innefattade. Tecnomatix fakturerade nämligen Systems 1997 för licenser som levere-

rats till Arvika. 

 

Hur IDC har hanterat aktuella fakturor är irrelevant för frågan om Systems intäktsfö-

ring. 
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18.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av affä-

ren 

 

Öhrlings bestrider konkursboets påståenden rörande att bindande avtal inte träffades 

under 1997. IDC tog beslut om att bilda ett center på styrelsemöte den 12 juni 1997, 

och Hans Gustafsson lämnade besked härom till Morgan Herou i slutet av juni 1997, 

då Hans Gustafsson accepterade den första offerten avseende mjukvaran. Därefter tog 

Systems fram en andra offert, den 8 september 1997, som beskrev den hårdvara som 

skulle levereras. Den presenterades för Hans Gustafsson och Uno Ericsson den 9 eller 

10 september 1997, då de accepterade den föreslagna hårdvaran. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att –även om Aktieägaravtalet och/eller 

Samarbetsavtalet skulle anses ha träffats under år 1997 – så innebar avtalen inget åta-

gande för IDC att köpa eller licensiera maskin- och programvara samt tjänster, efter-

som IDC inte var part i Samarbetsavtalen. IDC var part i det avtal som träffades i juni–

september 1997. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att intäktsgill leverans inte skedde un-

der 1997. Både hård- och mjukvara levererades före kvartal 4 eller i vart fall under år 

1997. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att betalning inte var sannolik. Det 

skedde ett partsbyte vid årsskiftet 1997/1998. Det betyder givetvis inte att IDC skulle 

ha saknat vilja att betala för det center IDC hade beställt. I själva verket ordnade IDC 

med all finansiering för centret. 

 

Att fakturorna var förfallna sedan länge berodde på senfärdighet hos IDC och det 

partsbyte som skedde vid årsskiftet. Men finansieringen var ordnad. Fakturorna god-

kändes så småningom och delbetalades även under 1998. 
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19. COE ÖREBRO 

 

19.1 Konkursboet 

 

19.1.1 Bakgrund och inledning 

 

CoE Örebro avser ett center i Örebro, som liksom CoE Arvika var en affär i Systems. 

Affären i Örebro avsåg etableringen av ett center för logistik och simulering inom häl-

so- och sjukvård. 

 

Personer och lokala intressenter 

 

Från Systems sida togs det första kontakterna i början av 1997 av Patric Eriksson som 

var forskningschef på Systems. Senare under sommaren blev Carl Gustaf (C-G) Carle-

bom, som var chef för Systems avdelning för hälso- och sjukvård, projektledare för 

Örebro-projektet. Claes Hammar – som var styrelseledamot i moderbolaget och Sy-

stems och som är från Örebro – hade också en aktiv roll genom att skapa kontakter 

med näringsliv och kommun. Han höll även i den inledande kontakten med delägarna i 

centerbolaget. Även Jon Serrander och Morgan Herou var involverade. 

 

De lokala intressenterna var huvudsakligen Örebro kommun, Högskolan i Örebro och 

Örebro läns landsting. Några av de som hade centrala roller var Karin Hallerby från 

Örebro kommun, Magnus Lilja från Högskolan i Örebro och Mats Lindström från 

Örebro läns landsting. 

 

Diskussioner fördes även med det privatägda bolaget Läkargruppen i Örebro AB om 

att de skulle vara med i samarbetet. Läkargruppens huvudägare var Bure Hälsa och 

Sjukvård AB – som senare börsintroducerades under firman Capio – där Claes Ham-

mar var styrelseordförande. Läkargruppen konstaterade att man gärna deltog i ett even-
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tuellt samarbete mellan Systems och Landstinget, men att man var för små för att vara 

en samarbetspartner ”av dignitet”. Om Landstinget och Regionsjukhuset i Örebro (för-

kortat RSÖ) skulle gå vidare med projektet skulle Läkargruppen kanske kunna ”finnas 

med till en liten del”. 

 

Ett bolag med firman AB Ånsta blev i slutet på december 1997 huvudägare i det aktie-

bolag som Prosolvia köpte för att bli det s.k. centerbolaget i Örebro. AB Ånsta ägdes 

av Stig Högström som tidigare hade arbetat tillsammans med Claes Hammar. Stig 

Högström och AB Ånsta hade ingen kompetens eller intresse av att bedriva ett center 

utan skulle endast hjälpa till genom att inledningsvis stå som aktieägare och admini-

strera bolaget. 

 

19.1.2 Planer på ett CoE diskuteras 

 

Den 8 juli 1997 träffades C-G Carlebom och Mats Lindström från Landstinget för att 

diskutera ett eventuellt samarbete. Som en uppföljning till mötet översände C-G Carle-

bom en promemoria som sammanfattade diskussionen och beskrev hur ett samarbete 

mellan Regionsjukhuset och Systems skulle kunna se ut. 

 

Promemorian som var rubricerad ”Projektförslag Örebro” var mycket allmänt hållet. I 

följebrevet skrev C-G Carlebom att Systems projektförslag inte gjorde anspråk på att 

spegla Regionsjukhusets behov eftersom Systems ännu saknade den verksamhetskom-

petens och kunskap som Regionsjukhusets personal hade. Promemorian innehöll först 

en allmän beskrivning av Prosolvia Health System och deras grupp för sjukvårdslogis-

tik. Därefter lämnades en skiss till projektet där syftet sades vara ett ömsesidigt kom-

petensuppbyggande som främjade båda parter. Systems föreslog att en förstudie skulle 

göras för att identifiera relevanta projekt för Regionsjukhuset. Trots att utbildningen av 

systemingenjörer med sjukvårdskunskap inte föll direkt under Regionsjukhusets an-

svarsområde bifogade C-G Carlebom i promemorian ”några tankar” kring upplägg-

ningen av en sådan utbildning. 
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Promemorian innehöll ingenting om hur projektet skulle organiseras och finansieras. 

Sist i promemorian lämnades ett förslag till arbetsplan med förstudie och ”Beslut om 

fortsättning” i oktober 1997. 

 

Den 3 september 1997 hölls ett möte i Örebro mellan bl.a. Morgan Herou och Magnus 

Lilja från Högskolan i Örebro. Efter mötet skickade Morgan Herou ett brev till Mag-

nus Lilja där han föreslog att ett Center of Excellence skulle bildas med inriktning mot 

simuleringsteknik för industriapplikationer (Digital Plant Technology) och simule-

ringsteknik för sjukvård (Digital Hospital Technology). Morgan Herou konstaterade i 

brevet att det var av stor vikt att ett antal långsiktiga projekt identifierades och initiera-

des i samband med etableringen av centret och att detta borde utredas ytterligare. 

 

Ett av de tänkbara projekt som Morgan Herou nämnde var en projektplattform för pro-

jekt riktade mot Landstinget och Regionsjukhuset. 

 

I november 1997 kallade Sören Bergström på Örebro kommuns Näringslivskontor ett 

antal representanter från Kommunen och Landstinget samt Högskolan till ett möte den 

13 november 1997. Även C-G Carlebom från Systems var inbjuden. 

 

I kallelsen skrev Sören Bergström att ”Prosolvia är intresserade att flytta ett kompe-

tenscenter till Örebro”, att tidplanen var mycket pressad för en eventuell etablering 

”inom SoftCenter vid högskolan” och att de måste ”snabbt försöka bedöma Örebros, 

Landstingets och Kommunens nytta av och intresse för en Prosolviaetablering”. 

”SoftCenter” (numera ”Net City”) var ett område inom Högskolan där man skulle sam-

la företag, utbildning och forskning inom IT-området. 

 

Dagen efter mötet, den 14 november 1997, skickade Magnus Lilja från Högskolan ett 

e-mail till sina kollegor där han i sin tur kallade till ett möte den 20 november 1997 för 

att klargöra om det fanns intresse av ett samarbete med Systems. 
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Magnus Lilja skrev att Högskolan behövde ta fram ”en kravspecifikation för vad vi vill 

ha ut av ett samarbete” som sedan skulle ”ingå i ett avtal med bolaget om ett ’Center of 

Excellence’ som skall etableras i Örebro”. Magnus Lilja bad kollegorna att anteckna 

kraven och ta med sig detta till mötet som skulle vara den 20 november 1997. 

 

Som ett resultat av mötet tog Magnus Lilja fram en promemoria daterad 24 november 

1997 med rubriken ”Högskolans ’kravspecifikation’ för samarbete med Prosolvia Sy-

stems AB”. 

 

Enligt inledningen skulle dokumentet beskriva den ”kravspecifikation” som högskolan 

hade inför förhandlingarna med Systems. Dokumentet innehöll inte några specifikatio-

ner eller krav i teknisk eller avtalsrättslig mening utan endast vissa allmänna tankar 

och funderingar som tre institutioner vid högskolan – Institutionen för teknik och na-

turvetenskap (ITN), Institutionen för vårdvetenskap och omsorg (IVO) samt Institutio-

nen för ekonomi, statistik och ADB (ESA) – hade inför projektet. Ordet kravspecifika-

tion är också konsekvent satt inom parentes i dokumentet. 

 

Dokumentet avslutades med rubriken ”Nästa steg” där det uttalades att underlaget 

skulle ”utgöra en grund för ett förslag till ’Kunskapscentrum’ som Systems skall lägga 

fram till Högskolan”. Vid denna tidpunkt – den 24 november 1997 - fanns således ing-

et sådant förslag från Systems. 

 

Som tidigare nämnts hade det privata bolaget Läkargruppen i juli sagt att man kanske 

kunna tänkas vara med ”till en liten del” i ett eventuellt framtida samarbete i Örebro. I 

ett faxbrev till Läkargruppen den 27 november 1997 sade sig C-G Carlebom vilja tyd-

liggöra omfattningen av det tänkta samarbetet i kompetenscentret i Örebro. Förlaget 

från Systems sida var att Läkargruppen skulle ha ett årligt engagemang på 1 550 000 kr 

under tre år. Vad det var för ”engagemang” som avsågs framgår inte. C-G Carlebom 

hänvisade i brevet till en offert daterad den 24 november 1997, men denna har inte 

återfunnits. 

 



  Sid 545 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Av faxet framgick att ännu hade inget avtal träffats. C-G Carlebom uttalade att diskus-

sionerna med Örebro kommun var positiva och att fortsatta möten skulle hållas den 2 

december 1997 med Högskolan, Kommunen och SoftCenter. 

 

Diskussionerna fortsatte under december, men inget avtal träffades under 1997 med 

någon av de tilltänkta intressenterna i Örebro. Kommuner träffar typiskt sett inte avtal 

av den här typen och omfattningen utan att det finns protokollerade beslut och skriftli-

ga avtalsdokument. 

 

19.1.3 Förvärv av centerbolaget 

 

Systems affärsmodell var att Centers of Excellence skulle drivas i ett aktiebolag som 

ägdes av Systems och den eller de lokala intressenterna. Systems ägarandel skulle inte 

överstiga 19 procent. 

 

Förhandlingarna med Kommunen, Högskolan och Regionsjukhuset var inte så långt 

gångna under 1997 att det fanns ett affärsmässigt behov av att starta ett särskilt aktie-

bolag för ett eventuellt center i Örebro. Ett färdigbildat aktiebolag kunde köpas på da-

gen. Vare sig Kommunen, Landstinget eller Högskolan kunde dock enligt Morgan He-

rou vara delägare i ett aktiebolag. Om Högskolan skulle komma att omvandlas till ett 

universitet så skulle den dock kunna vara delägare. 

 

Morgan Herou bad Claes Hammar att försöka lösa problemen med ägandet av bolaget. 

Claes Hammar tog kontakt med sin tidigare kollega Stig Högström som hade varit fi-

nanschef i Hasselfors-koncernen under Claes Hammar som varit koncernchef. Efter sin 

pensionering hade Stig Högström under åren 1995–1997 hjälpt Prosolvia med att för-

valta koncernens likvida medel. I oktober tillfrågades Stig Högström av Claes Hammar 

om han ville åta sig att hjälpa till administrativt med ett center som skulle startas i 

Örebro. 
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Stig Högström accepterade detta någon gång i november/december och han åtog sig att 

gå in som huvudaktieägare i centerbolaget fram till dess att centret hade kommit igång. 

För uppdraget skulle Stig Högström få 50 000 kr. Stig Högström skulle bara vara med i 

bolaget under uppstartningsskedet. Uppdraget beskrivs även av Stig Högström i de 

minnesanteckningar som han upprättade under den här tiden. 

 

Stig Högström ägde personligen ett aktiebolag med firman AB Ånsta och det var ge-

nom detta bolag som Stig Högström under uppstartningsskedet indirekt kom att äga 

huvuddelen av aktierna i centerbolaget. 

 

Inom Prosolvia var det ekonomichefen Magnus Svernlöv som hanterade bolagsförvär-

vet och all formalia kring det. Den 19 december 1997 köpte moderbolaget Prosolvia 

samtliga aktier i ett nybildat s.k. lagerbolag, AB Grundstenen 81027. Samtidigt köptes 

ytterligare ett lagerbolag som skulle användas för att driva centret i Enköping. Till sty-

relseledamöter i Örebro-bolaget valdes Morgan Herou, Magnus Svernlöv och Niklas 

Stake och de tecknade firman var för sig. 

 

Alla tre styrelseledamöterna var anställda på heltid inom Prosolvia-koncernen. Stig 

Högström satt inte i styrelsen för bolaget. 

 

Firman ändrades till “Center of Excellence Örebro AB” och verksamheten skulle bestå 

av utbildning och konsultverksamhet inom simuleringsteknik. 

 

Av registreringsanmälan till PRV framgick att bolaget hade samhörighet med Center 

of Excellence Enköping AB och att bolaget skulle administreras från Prosolvia i Göte-

borg. Bolagets adress var en boxadress i Västra Frölunda utanför Göteborg. 

 

Till revisor utsågs Magnus Götenfelt på Öhrlings som ingick i det team som jobbade 

med revisionen av Prosolvia under Nils Brehmers ledning. Magnus Götenfelt bekräf-

tade uppdraget skriftligen. Magnus Götenfelt avgick som revisor i CoE Örebro AB den 

30 april 1998. Det första räkenskapsåret för bolaget avslutades den 30 juni 1998.  



  Sid 547 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

Fram tills dess att den nya styrelsen registrerades i februari 1998 hade var och en av de 

tre styrelseledamöterna Morgan Herou, Magnus Svernlöv och Niklas Stake rätt att en-

sam företräda bolaget enligt en generalfullmakt utfärdad den 19 december 1997. 

 

Genom ett avtal daterat den 30 december 1997 överlät Prosolvia 81 procent (810 av 

1000) av aktierna i CoE Örebro AB för 81 000 kr till det av Stig Högström ägda bola-

get AB Ånsta. 

 

Stig Högström var aldrig behörig att företräda CoE Örebro AB. Den 30 april 1998 ut-

sågs C-G Carlebom till styrelseledamot och Stig Högström till suppleant i bolaget. 

 

19.1.4 Påstådd leverans 

 

Per den 31 december 1997 förelåg således inget avtal om att starta någon centerverk-

samhet i Örebro. De enda avtal som hade träffats vid årsskiftet var avtalet med Stig 

Högström om att han under uppstartningsskedet skulle administrera bolaget och äga 

huvuddelen av aktierna samt avtalet med AB Ånsta om köpet av 81 procent av aktierna 

i CoE Örebro AB. Något avtal om att etablera ett center eller att köpa eller licensiera 

maskin- och programvara hade inte heller träffats. Trots detta skickade Systems i slutet 

av december 1997 eller början av januari 1998 några CD-skivor med posten till Stig 

Högströms bostad. 

 

Stig Högström hade inte gjort någon beställning och Systems hade inte heller meddelat 

honom att leverans skulle ske. Claes Hammar och Stig Högström hade inte överhuvud-

taget haft några diskussioner om beställningar eller ”varuinköp”. Stig Högström sak-

nade kompetens att avgöra vad CD-skivorna innehöll, men uppgav i Brottmålet att han 

trodde att CD-skivorna innehöll ”utbildningsprogram”, men att han inte kunde garante-

ra det. I polisförhör i november 2000 uppgav dock Stig Högström att CD-skivorna 
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levererades i en kartong som han aldrig packade upp och lät stå orörd på sitt kontor i 

flera månader. 

 

Efter det att han hade tagit emot CD-skivorna kontaktade Stig Högström Claes Ham-

mar och Morgan Herou och frågade vad han skulle göra med CD-skivorna. Några ma-

nualer till programmen fanns inte med i försändelsen. 

 

Claes Hammar har i Brottmålet uppgivit att han inte var med vid detaljerna kring upp-

byggnaden av centret och att han inte hade något med leveransen av programvaran att 

göra. Det enda som enligt Claes Hammars uppfattning pekade på en leverans var en 

kalkyl från 1997 där det ingick en post avseende mjukvara för ett antal miljoner kr. 

 

Det finns ingen dokumentation överhuvudtaget avseende den påstådda leveransen. 

Ingen vet vad det var för programvaror och hur många licenser som ingick. Det är inte 

heller klarlagt om Stig Högström genom försändelsen fick tillgång till licensnycklar. 

Manualerna fanns inte med. Enligt fakturan avsåg den förstudie, utbildning och pro-

gramvara. Inget påstående finns om att förstudie och utbildning hade levererats under 

1997. 

 

Även om ett avtal skulle ha träffats fanns det i december 1997 inget affärsmässigt rim-

ligt skäl som motiverade att några programvaror levererades till CoE Örebro AB. Bo-

laget hade ingen personal, bedrev ingen verksamhet, hade inga lokaler och hade ingen 

kompetens inom affärsområdet. Inga avtal hade träffats med Kommunen, Högskolan 

eller Landstinget. 

 

19.1.5 Fakturering 

 

Trots dessa förhållanden beslutade Systems vid ett möte den 8 eller 9 januari 1998 att 

en faktura skulle skickas till CoE Örebro AB. Vid mötet deltog Morgan Herou, Jon 

Serrander och C-G Carlebom. 
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Den 9 januari 1998 skickade C-G Carlebom ett e-mail till Christel Sjöholm och bad 

henne att upprätta en faktura för 1997 om 11 668 000 kr till CoE Örebro AB. Fakturan 

skulle adresseras att. Stig Högström, Domargården, 713 94 Nora, vilket var Stig Hög-

ströms hemadress. Systems upprättade två olika versioner av fakturan; bägge daterade 

den 30 december 1997. 

 

Det fakturerade beloppet var 11 668 000 kr exkl. moms. Fakturaadressen var Stig 

Högströms hemadress. Den ena fakturan angavs avse ”Förstudie, utbildning och mjuk-

vara för Örebro CoE …6 668 000 kr” samt ”Competence centers… 5 000 000 kr”. 

 

Den andra versionen av fakturan angavs däremot avse enbart ”Förstudie, utbildning 

och mjukvara för Örebro CoE… 11 668 000 kr”. På den första varianten är för hand 

antecknat följande ”Ej skickad för att scala ej tog 8 siffror. En word skickad i stället”. 

Av handanteckningarna på fakturorna framgår att det var den andra versionen av faktu-

ran som skickades till Stig Högström den 12 januari 1998. Fakturan saknade uppgift 

om vilken utbildning eller programvara som avsågs samt priset för de olika delarna 

förstudie, utbildning och programvara. 

 

Stig Högström blev oerhört överraskad när han erhöll fakturan. Claes Hammar och 

Stig Högström hade aldrig diskuterat att Stig Högström skulle erhålla någon faktura. 

Vidare reagerade Stig Högström på fakturans storlek. Stig Högström lugnade dock sig 

själv och sin hustru med att det säkert hade gått för fort och att det skulle lösa sig när 

de nya slutliga delägarna kommit in i projektet. Detta bekräftades också av Claes 

Hammar, som uppgav till Stig Högström att fakturan skulle betalas när nya ägare kom 

in i CoE Örebro AB. 

 

I polisförhör i november 2000 uppgav Stig Högström att Claes Hammar blev irriterad 

när Stig Högström berättade att han hade fått en faktura. Claes Hammar kände inte till 

att Stig Högström skulle faktureras. 
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Claes Hammar har uppgivit att Stig Högström kontaktade honom i mitten av januari 

1998 och diskuterade bl.a. fakturan. Stig Högström undrade då om ”man fick antedate-

ra en faktura”. Som nämnts tidigare upprättades och skickades fakturan den 12 januari 

1998 men var daterad den 30 december 1997. 

 

I Brottmålet kunde Claes Hammar inte svara på om det var överenskommet med Stig 

Högström att AB Ånsta skulle betala Systems faktura den 30 december 1997. 

 

19.1.6 Saldoförfrågan 

 

Som nämnts tidigare har Stig Högström aldrig varit ställföreträdare eller haft rätt att 

enligt fullmakt företräda CoE Örebro AB och hans hemadress utgjorde inte bolagets 

adress. Trots detta skickade Öhrlings en saldoförfrågan till Stig Högströms hem. 

 

Eftersom Magnus Götenfelt vid den här tiden var revisor i CoE Örebro AB borde Öhr-

lings ha känt till bolagets adress och vilka som satt i styrelsen för bolaget. Bolaget 

hade ingen VD. Styrelsen i CoE Örebro AB bestod av anställda i Prosolvia, däribland 

Morgan Herou och ekonomichefen Magnus Svernlöv. 

 

I svaret på saldoförfrågan den 19 februari 1998 anmärkte Stig Högström att ”Viss för-

skjutning av installationen av mjukvaran medför att en förlängning av betalningsvill-

koren kommer att aktualiseras”. Med detta avsåg Stig Högström att en förhandling 

skulle föras om fakturan. Stig Högström hade redan tidigare reklamerat fakturan munt-

ligen till Morgan Herou och Claes Hammar. 

 

19.1.7 Avsiktsförklaringar 1998 

 

Den 29 januari 1998 träffades en överenskommelse mellan Systems och Örebro kom-

mun avseende Systems etablering av verksamhet i Örebro. I överenskommelsen be-
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kräftade Systems att det hade för avsikt “att snarast etablera ett kompetenscentrum i 

Örebro inriktat på logistik” (§ 1). Kommunen skulle ”genom sitt näringslivskontor 

aktivt verka för att underlätta etableringen av Centret” (§ 2). 

 

I § 3 sägs att parterna ”skall i en konstruktiv dialog undersöka förutsättningar och möj-

ligheter till ett projektinriktat samarbete i någon härför lämplig verksamhet till ömsesi-

dig nytta för båda parter”. Det framgår av det korta dokumentets ordalydelse att det 

endast kan ha varit avsett att utgöra en avsiktsförklaring inför de fortsatta diskussio-

nerna. Det sägs ingenting i handlingen om köp eller licensiering av program- eller 

hårdvara till centret eller vem – förutom Systems – som skulle äga centret. Inte heller 

sägs det att CoE Örebro AB redan hade etablerats. 

 

Den 11 februari 1998 ingicks även en avsiktsförklaring mellan Systems och Högskolan 

i Örebro. Enligt denna avsiktsförklaring skulle parterna snarast etablera ett kompetens-

center i Örebro fokuserat på logistik. Verksamheten skulle initialt drivas av en intresse-

förening som skulle startas av parterna gemensamt. Den slutliga lösningen var att drif-

ten av centret skulle ske i ett aktiebolag. Systems åtog sig att bilda aktiebolaget ”till-

sammans med de av parterna som så önskar”. Fram till dess att aktiebolaget hade bil-

dats skulle intresseföreningen hyra utrustningen av aktiebolaget. Ett slutligt avtal med 

alla detaljer skulle ingås senast den 28 februari 1998. Prosolvias åtagande angavs vara 

bl.a. att tillhandahålla programvara och projektkompetens, ordna finansiering, samt att 

driva aktiebolaget ”i samverkan med de som så önskar” fram till den slutliga lösningen 

och att därefter äga maximalt 19 procent. 

 

Högskolan skulle tillhandahålla kompetens för genomförandet av forskning, utbildning 

och projekt. Deras finansiella insats skulle avgöras senare och de skulle gå in som del-

ägare i centerbolaget ”när så medges av regeringen”. 

 

I mars/april 1998 träffades en överenskommelse även med den tredje tilltänkte intres-

senten i centret – Örebro läns landsting. Överenskommelsen var i stort sett identisk 

med överenskommelsen med Örebro kommun från den 29 januari. 
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I slutet av mars 1998 hade det således endast träffats avsiktsförklaringar med de lokala 

intressenterna i Örebro, och inga bindande avtal om t.ex. köp eller licensiering av pro-

gramvara hade ingåtts. Några slutliga avtal om att etablera centret kom aldrig till stånd 

med Högskolan, Landstinget eller Kommunen. 

 

19.1.8 Fortsatta förhandlingar under 1998 

 

I en intern åtgärdsplan inom Systems, daterad den 12 mars 1998, ändrades tidplanen 

för ingående av avtal mellan Systems och Högskolan Örebro till den 30 april 1998. Av 

åtgärdsplanen framgick att det fortfarande återstod att finna ”en lämplig legal struk-

tur”. Avtal med Högskolan och centret planerades till den 30 april 1998. Som kom-

mande ”milstoplar” nämndes även att affärsplanen skulle godkännas av ”Advisory 

Board”, att frågan om ”slutlig juridisk person” skulle lösas, att VD skulle rekryteras, 

att ansökan om villkorslån från Teknikbrostiftelsen (TBS) skulle göras med affärspla-

nen som underlag, att lokaler skulle iordningställas samt att utrustningen skulle bestäl-

las.  

 

19.1.9 Affärsplan 

 

Affärsplanen för centret i Örebro togs fram av Systems den 22 mars 1998. I affärspla-

nen angavs att “MOU har tecknats” med Kommunen, Högskolan och Landstinget “av-

seende viljan att förlägga verksamheten till centret”. Med ”MOU” avsågs ”Memoran-

dum of Understanding”, vilket närmast kan översättas med avsiktsförklaring. Hänvis-

ningen till MOU avser sannolikt de överenskommelser och den avsiktsförklaring som 

redogjorts för ovan. 

 

 



  Sid 553 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
I affärsplanen anges investeringsbehovet till totalt 11 668 000 kr fördelat enligt följan-

de: 

Investeringsbehov    Ksek 

Arbetsplatser     1 360  

Utbildningsplatser       680  

Mjukvaror     5 998 

Robot        500 

A/V utrustning       125 

Datortillbehör       505 

Möbler        400 

Integration        600 

Profilmaterial       100 

COE training and seminar license   1 400 

Summa:    11,668 

 

Investeringen skulle finansieras genom att ägarna sköt till aktie- och rörelsekapital om 

sammanlagt 1,5 milj. kr samt genom lån. Säkerheten för lånet skulle utgöras av utrust-

ningen, projektgaranti från intressenterna samt borgensåtagande från ägarna. Totalbe-

loppet var alltså samma som det som hade fakturerats till CoE Örebro AB genom fak-

turan den 30 december 1997. Det kan noteras att det talades om investeringsbehov och 

det antyddes inte att leveranser redan hade gjorts och fakturerats.  

 

Under rubriken ”legal struktur” klargjordes att centret skulle drivas som ett aktiebolag 

i vilket Systems skulle äga max 19 procent. Beträffande organisationen sades att inled-

ningsvis skulle centret drivas gemensamt av Prosolvia och Högskolan i projektform, 

med syfte att få en snabb start på verksamheten. När ägar- och finansieringsfrågorna 

hade lösts slutgiltigt skulle verksamheten tas över av aktiebolaget. Aktiebolaget var 

inte bildat. En s.k. ”Advisory Board” skulle bildas med representanter för Systems, 

Högskolan, Kommunen och Landstinget.    
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19.1.10 Betalning i april 1998 

 

Den 22 april 1998 delbetalade CoE Örebro AB 5 milj. kr på fakturan till Systems. Be-

talningen finansierades dels genom ett lån om 4 milj. kr från AB Ånsta, för vilket 

Morgan Herou personligen lämnade säkerhet genom att utfärda en check på 4 milj. kr, 

dels genom att Prosolvia lämnade ett aktieägarlån om 1 milj. kr till CoE Örebro AB. 

Detta är ostridigt.  

 

19.1.11 Konsortialavtalet med ny affärsplan  

 

I maj 1998 träffades ett konsortialavtal mellan Systems och AB Ånsta. Avtalet kom till 

stånd efter det att revisorn Nils Brehmer hade framfört kritik mot att det var dålig ord-

ning på formalia i Systems. Enligt avtalet skulle parterna genom det gemensamt ägda 

centerbolaget CoE Örebro AB etablera och bedriva ett CoE enligt en till avtalet bilagd 

preliminär affärsplan. Den affärsplan som bifogades avtalet är inte densamma som 

tidigare hade upprättats den 22 mars 1998. Affärsplanen i konsortialavtalet är inte alls 

lika omfattande och detaljerad. Den är endast på tre sidor. I affärsplanen till konsortia-

lavtalet angavs att ett CoE med inriktning mot logistik skulle förläggas till Örebro och 

att de främsta skälen till detta var den geografiska placeringens lämplighet samt intres-

set från i första hand Örebro kommun.  

 

I avtalet avtalades vidare att det gemensamma bolaget skulle äga centret och att utrust-

ning för centret skulle förvärvas av bolaget genom en s.k. Center of Excellence Licen-

se (”CoE license”). I Bilaga 3 till avtalet beskrevs CoE-licensen. Behovet av en sär-

skild licens för CoE hade framkommit under arbetet med CoE Arvika. Licensen skulle 

omfatta samtliga programvaror som hade utvecklats av Prosolvia och alla applikationer 

som tillkom efter leverans skulle också ingå utan kostnad. Således omfattade CoE-

licensen även programmen EON och Oxygen. Programvarorna skulle inte vara låsta 

till en specifik dator. Under rubriken ”Prissättning” angavs att priset för licensen inte 

skulle följa någon fast prislista utan fastställas efter ”bedömning från fall till fall”. Af-
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färsmodellen för programvarulicensieringen hade alltså radikalt ändrats.  Bilaga 3 in-

nehåller beskrivningar av de programvaror som ingick i CoE-licensen; PS Engine med 

applikationerna PS Engine Plant Design, PS Engine Robot Design, PS Engine As-

sembly samt EON och Oxygen med alla de applikationer som ingick i dessa.  

 

Förvärvet av CoE-licensen skulle finansieras genom i) villkorat aktieägartillskott om 

max 5 milj. kr, ii) banklån eller leasing om 5 milj. kr samt iii) projekt enligt preliminär 

affärsplan. Finansieringen var ännu inte ordnad. På motsvarande sätt som i VRC-

avtalen i Clarus angavs det uttryckligen i konsortialavtalet att det inte var ett licensav-

tal. Samtliga immateriella rättigheter, däribland till programvarorna, skulle förbli Sy-

stems egendom och avtalet innebar inte någon överlåtelse, överföring eller licensiering 

av sådan egendom.  

 

19.1.12 Händelseförloppet maj–augusti 1998 

 

I brev från Stig Högström till Morgan Herou den 4 maj 1998 begärde Stig Högström 

att fakturan skulle nedsättas till 5 milj. kr eftersom maskin- och programvara ännu inte 

hade levererats. Stig Högström skrev även att centrets tillfälliga lokaler helt nyligen 

hade blivit hyresklara, och att styrelse, styrelseordförande och slutliga ägare inte hade 

kunnat fastställas till följd av skriverierna i Dagens Industri. Den 31 juli 1998 kredite-

rades resterande del av fakturan till CoE Örebro AB. Restbeloppet var 7,7 milj. kr ex-

klusive moms. 

 

Under maj-juni 1998 upphörde Systems kontakter med Örebro kommun, Högskolan 

Örebro och Örebro läns landsting. Skälet till detta var sannolikt dels skriverierna i me-

dia, dels börsstyrelsens utredning. 

 

Den 2 juli 1998 skickade Stig Högström ett förslag till uppgörelse till Morgan Herou. 

Stig Högström krävde för AB Ånstas räkning ett belopp om 4 427 908 kr, varav 4 milj. 

kr avsåg återbetalning av lånet till CoE Örebro AB, 396 820 kronor avsåg utebliven 
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vinst på aktier i Nokia och Ericsson samt resterande belopp avsåg ränta på lånet. Den 7 

juli 1998 överförde Morgan Herou 4 380 000 kr från sin privata depå i Carnegie till 

Jon Serrander, som i sin tur vidarebefordrade beloppet till AB Ånsta. 

 

I augusti 1998 förvärvade ett av Jon Serrander ägt bolag, C.O.E. Holding AB, AB 

Ånstas aktier i CoE Örebro AB. I samband härmed betalades till AB Ånsta dels 81 000 

kr avseende likvid för 81 procent av aktierna i CoE Örebro AB, dels 50 000 kr som 

avsåg Stig Högströms arvode för administration och ägande av centerbolaget. Restbe-

loppet – 7,7 milj. kr – på fakturan från december 1997 krediterades av Systems den 31 

juli 1998.  

 

19.1.13 Redovisningen 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Systems som intäkt och kundfordran (exklusi-

ve moms) 11,7 milj. kr avseende CoE Örebro AB. I årsredovisningen för 1997 redovi-

sade Systems som kostnad 450 000 kr avseende kvarstående åtaganden till CoE Örebro 

AB. Intäkterna minskades inte med det kostnadsförda beloppet. 

 

I Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisades 

11,7 milj. kr som intäkt och som kundfordran avseende CoE Örebro AB. I koncernre-

dovisningen redovisades som kostnad 450 000 kr avseende kvarstående åtaganden till 

CoE Örebro AB. 

 

Det redovisade resultatet i Systems och Prosolvias koncernredovisning för 1997 var 

därmed övervärderat med 11 250 000 kr. Beloppet har beräknats på följande sätt: fak-

turerat 11,7 – kostnadsfört 0,45 = 11,25. 

 

 

 



  Sid 557 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
19.1.14 Konkursboets invändningar mot redovisningen  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CoE Örebro skulle inte ha redovisats i 

bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom – av de skäl som anges nedan – de vä-

sentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på CoE Örebro under 

1997 och det inte var inte sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna 

skulle tillfalla Systems. Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet 

och ställningen. 

 

Genomgången nedan utgår ifrån att intäkten redovisats enligt principen för licensintäk-

ter och inte med användande av metoden för successiv vinstavräkning. Den metoden 

kunde inte användas i CoE Örebro och användes inte heller. Centret var inte ett pågå-

ende arbete för annans räkning.  

 

Omständigheterna nedan åberopas var för sig eller i förening. 

 

1. Bindande avtal om köp/ licens träffades ej under 1997 

 

1.1 Det ingicks inget avtal med CoE Örebro under 1997 som innebar att CoE Örebro 

skulle köpa eller licensiera maskin- eller programvara från Systems.  

 

1.2 Aktieöverlåtelseavtalet med AB Ånsta innebar inget åtagande för CoE Örebro att 

köpa eller licensiera maskin- eller programvara. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.1 De CD-skivor som påstås ha innehållit programvara avlämnades till Stig Högström 

i hans bostad någon gång under december 1997 eller januari 1998. Stig Högström var 

inte behörig att företräda CoE Örebro och CoE Örebro hade inte samma adress som 

Stig Högström. Leveransen kan därmed inte anses ha skett till CoE Örebro AB. 
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2.2 Det var oklart vad det var för programvaror som fanns på CD-skivorna. 

 

2.3 Det är inte visat att CoE Örebro AB fått tillgång till licensnycklar till programva-

rorna under 1997. 

 

2.4 Enligt fakturan avsåg den förstudie, utbildning och programvara. Någon förstudie 

och utbildning hade inte levererats. Även om programvarorna skulle anses ha levere-

rats så kunde intäkten från denna delleverans inte redovisas eftersom delleveranser inte 

var avtalade. 

 

3. Betalning var inte sannolik 

 

3.1 CoE Örebro AB saknade betalningsförmåga. 

 

3.1.1 Vid utgången av 1997 uppgick CoE Örebro AB:s aktiekapital till endast 100 000 

kr och tillgångarna till endast 95 931 kr [100 000 – 4 069 = 95 931. 

 

3.1.2 Delbetalningen av fakturan i april 1998 om 5 milj. kr finansierades dels genom 

ett lån om 4 milj. kr från AB Ånsta, för vilket Morgan Herou personligen lämnade sä-

kerhet genom en privat check om 4 milj. kr, dels genom att Prosolvia lämnade ett lån 

om 1 milj. kr till CoE Örebro AB. Betalningen möjliggjordes således genom säkerheter 

och finansiering från Systems och en av Prosolvias huvudägare. Lånet från AB Ånsta 

löstes senare av Morgan Herou personligen. 

 

3.2 CoE Örebro AB saknade betalningsvilja. 

 

3.2.1 Stig Högström reklamerade omedelbart fakturan. 

 

3.2.2 I svar på saldoförfrågan skrev Stig Högström att förlängning av betalningsvillko-

ren skulle komma att aktualiseras.  
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3.2.3 I brev från Stig Högström till Morgan Herou den 4 maj 1998 begärde Högström 

att fakturan skulle nedsättas till 5 milj. kr eftersom maskin- och programvara ännu inte 

hade levererats. 

 

3.3 Avsikten var att CoE Örebro AB skulle betala för fakturan först efter det att de nya 

ägarna hade kommit in i bolaget.  

 

3.4 Fakturan förföll till betalning den 28 februari 1998. 

 

4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

4.1 Fakturan saknade uppgift om vilken förstudie, utbildning eller programvara som 

avsågs samt priset för de olika delarna. Vare sig Systems eller Högström visste vilken 

programvara som hade levererats. Intäkten för de programvaror som eventuellt hade 

levererats kunde därför inte beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

4.2 Systems kostnadsförde 450 000 kr för ”kvarstående åtaganden”. Vad detta avsåg 

för åtaganden och hur beloppet beräknats framgår inte. Systems hade i vart fall inte 

levererat förstudie och utbildning. Avsättningen baserades enbart på muntliga uppgif-

ter från Morgan Herou. Systems saknade system och rutiner för bedömning av kost-

nadsföringen av kvarstående åtaganden. 
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19.2 Öhrlings 

 

19.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

Planering 

 

Det fanns inom Prosolvia planer på att förlägga ett logistikcenter i Göteborg, men det 

drog ut på tiden. Våren 1997 kom istället tanken upp att lägga centret i Örebro. Claes 

Hammar hade ett nätverk i Örebro-regionen. Han hade kontakter med Örebro kom-

mun, Örebro läns landsting, Högskolan i Örebro och Läkargruppen i Örebro. Claes 

Hammar satt i styrelsen för Läkargruppen i Örebro. En föredragning hölls för Örebro 

Läns Landsting m.fl. den 8 juli 1997. Som ett svar på föredragningen skrev Peter Seger 

från Läkargruppen ett brev, daterat den 28 juli 1997, till Morgan Herou. 

 

Som Konkursboet har nämnt, skrev C-G Carlebom ett brev, daterat den 8 augusti 

1997,till Mats Lindström på Örebro Läns Landsting. Det är också riktigt att den 3 sep-

tember 1997 hölls ytterligare ett möte med bland annat Högskolan i Örebro och att 

Systems därefter översände ett förslag till Högskolan i Örebro.  

 

Företaget Bure Specialistsjukvård ägde Läkargruppen i Örebro AB. Systems ville där-

för förvissa sig om att även Bure Specialistsjukvård stöttade etableringen av centret i 

Örebro. Morgan Herou skrev därför ett brev till Mats Brodin på Bure Specialistsjuk-

vård, daterat den 15 september 1997. 

 

I november 1997 kallade Näringslivskontoret i Örebro till ett internt möte för att disku-

tera eventuell nytta av en Prosolvia-etablering i Örebro. Den 24 november 1997 besök-

te Örebros kommunstyrelse Prosolvia. I november hölls vidare ett internt möte inom 

Högskolan i Örebro för att klargöra intresset av att etablera ett avtal med Systems. 
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Som Konkursboet har beskrivit skickade Magnus Lilja ett internt e-mail den 14 no-

vember 1997 inom Högskolan i Örebro där han bl.a. tog upp frågan om behovet av en 

kravspecifikation. En sådan kravspecifikation togs också fram.  

 

Planeringen fortsatte. Den 27 november 1997 skrev Systems till Läkargruppen i Öre-

bro AB rörande tidigare lämnad offert. I brevet angavs vidare att diskussionerna med 

Örebro kommun fortsatte på ett positivt sätt och att ett nytt möte skulle hållas den 2 

december 1997 med högskolan, kommunen och Softcenter.  

 

Morgan Herou fick löpande rapporter om hur arbetet fortskred. Han fick i det sam-

manhanget en verksamhetsrapport, kostnadsstället för C-G Carlebom, daterad den 1 

december 1997.  

Vidare lämnades offerter avseende konkreta projekt som skulle utföras av centret.  

 

Den 12 december 1997 träffade Claes Hammar flera av intressenterna till ett center i 

Örebro.  

 

Etablering av centerbolag 

 

Tanken med centret var att bedriva utbildning, genomföra projekt samt bedriva forsk-

ning, allt framförallt inom området logistik. Förutom de utbildnings- och forsknings-

projekt som skulle komma från Landstinget och högskolan ingick också i centrets kal-

kyler att tjänster skulle utföras åt Prosolvias befintliga kunder i regionen såsom Erics-

son, ABB och Volvo. Uppdragen skulle skapa omsättning och kassaflöde i centret. På 

detta sätt tillförsäkrades centret en grundbeläggning (omsättning) på flera milj. kr. 

 

De inledande kontakterna visade att några intressenter ville gå in som delägare, några 

ville lämna uppdrag till centret och några ville ingå i nätverket och stödja centret på 

annat sätt. Men det var svårt att diskutera om ett projekt som inte hade någon juridisk 

substans och i november/december 1997 bestämdes – tillsammans med Örebro kom-
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mun och högskolan – att bilda ett aktiebolag som skulle utveckla de resurser som cent-

ret skulle behöva för att verka. 

 

Någon gång i oktober-november 1997 åtog sig Stig Högström att gå in som huvudäga-

re i CoE Örebro. Hans uppdrag var att få igång centret så att externa intressenter sedan 

kunde inbjudas att delta i bolaget som aktieägare. Stig Högströms uppdrag var att se 

till att det fanns en styrelse, revisorer, bankförbindelse och lokaler samt ta emot hård-

vara och mjukvara som centret skulle ha enligt affärsplanen. Därefter skulle centret 

presenteras för externa intressenter. Stig Högströms uppdrag dokumenterades inte i 

något särskilt avtal. 

 

Den 19 december 1997 införskaffades ett s.k. Grundstenenbolag. C-G Carlebom med-

delade till Magnus Svernlöv samma dag bolagets firma ”Center of Excellence Örebro”. 

Firma och styrelsesammansättning framgick av registreringshandlingarna. 

 

Den 29 december 1997 meddelade C-G Carlebom Magnus Svernlöv vem som skulle 

förvärva centerbolaget. Magnus Svernlöv bad sin sekreterare att följa upp ett antal ak-

tiviteter under måndagen den 29 december 1997, bl.a. vidareförsäljningen av aktierna i 

CoE Örebro.  

 

Det är riktigt att Prosolvia den 30 december 1997 överlät 81 procent av aktierna i CoE 

Örebro AB till AB Ånsta, ägt och företrätt av Stig Högström, för 81 000 kr. Avtalet är 

undertecknat av Morgan Herou, för Prosolvia, och Stig Högström för AB Ånsta. 

 

Stig Högströms uppdrag var att fylla centerbolaget med substans. Som ett led i detta 

levererades, i slutet av december, mjukvara till CoE Örebro. Stig Högström reklamera-

de inte leveransen.  

 

Den 9 januari 1998 meddelade C-G Carlebom att CoE Örebro skulle faktureras. Per 

den 30 december 1997 fakturerade Systems CoE Örebro AB ett belopp om 11 668 000 



  Sid 563 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
kr exkl. moms. Konkursboets anmärkning om att fakturan finns i två varianter på 

grund av att ekonomisystemet inte kunde hantera visst antal siffror är irrelevant. 

 

Stig Högström och Claes Hammar hördes i brottmålet om den process som nu beskri-

vits. Stig Högström och Claes Hammar bekräftade där den beskrivning som nu har 

lämnats av Öhrlings. Stig Högström har bekräftat att det fanns en betalningsförpliktel-

se för CoE Örebro enligt den faktura som utställdes och att leverans skedde av mjukva-

ra. Det fanns inte någon tvist kring leveransfrågan.  

 

Säkerställande av finansiering 

 

Som nämnts ingick i centrets ekonomiska kalkyler att centret skulle utföra uppdrag åt 

befintliga kunder till Prosolvia. Därigenom hade centret en ekonomisk grund att stå på. 

Men avsikten var att centret därutöver skulle finansieras genom centrets intressenter 

(landstingen, högskolan m.fl.) och genom att tillhandahålla utbildningar. Claes Ham-

mar informerade företrädaren för centret, Stig Högström, om de förhandlingar som 

Systems förde med intressenter till centret och att när dessa lett till resultat skulle CoE 

Örebro kunna betala. 

 

Den 14 januari 1998 skrev Arbetsförmedlingen i Örebro till Prosolvia och efterfrågade 

om Prosolvia var intresserade och hade möjlighet att anordna arbetsmarknadsutbild-

ning avseende utbildning av tekniker för datorstödd produktion med fokusering på 

digital plant technology. 

 

Den 30 januari 1998 lämnade Systems en offert till Länsarbetsnämnden på utbildning 

avseende utbildning av tekniker för datorstödd produktion med fokusering på digital 

plant technology. Av offerten framgår bl.a. följande.  

- “Till detta projekt kommer några av nedanstående personer att avdelas som lärare. 

Vid behov kan betyg och referenser visas upp. Utöver intern personal tillkommer 

lärare från Högskolan i Örebro och personal vid SIFU.” 
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- ”Utbildningen kommer att genomföras i - och i anslutning till - Högskolan i Öre-

bros lokaler.” 

Det förelåg således ett samarbete med Högskolan. Avsikten var vid denna tidpunkt att 

Högskolan skulle tillhandahålla centrets lokaler och hårdvara. Något behov av att köpa 

in hårdvara till centret förelåg således inte. 

 

Den 29 januari 1998 träffade Systems och Örebro kommun ett avtal om att bilda ett 

CoE i Örebro. Handlingen undertecknades av Karin Hallerby, kommundirektör i Öre-

bro kommun, och Claes Hammar för Systems. Överenskommelsen var ett bindande 

avtal. Avtalet utgjorde en bekräftelse på Örebro kommuns och Systems överenskom-

melse från 1997 att bilda ett kompetenscenter. 

 

I en handling daterad den 31 januari 1998 beskriver Högskolan i Örebro hur samarbe-

tet med Systems såg ut. 

 

Den 11 februari 1998 ingick Systems och Högskolan i Örebro ett avtal, baserat på ett 

utkast från december 1997, avseende att etablera ett kompetenscentrum i Örebro. Avta-

let skrevs under av Morgan Herou för Systems och av rektorn Ingemar Lind för Hög-

skolan i Örebro. Överenskommelsen var ett bindande avtal. Avtalet utgjorde en bekräf-

telse på Högskolan i Örebros och Systems överenskommelse från 1997 att bilda ett 

kompetenscenter. 

 

Stig Högström hade erfarenhet som ekonomichef. Han var väl förtrogen med innebör-

den av en saldoförfrågan och konsekvenserna av de svar som kan lämnas i en saldoför-

frågan. Den 19 februari 1998 besvarade Stig Högström Öhrlings saldoförfrågan till 

CoE Örebro genom att bekräfta Systems fordran mot CoE Örebro. Följande kommen-

tar lämnades: ”Viss förskjutning av installationen av mjukvaran medför att en förläng-

ning av betalningsvillkoren kommer att aktualiseras.” CoE Örebro bestred således var-

ken fakturan eller att leverans skett. 
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I avtalet mellan Systems och Högskolan i Örebro föreskrevs att ett slutligt avtal att 

ersätta interimslösningen skulle ingås senast den 28 februari 1998. I en åtgärdsplan, 

daterad den 12 mars 1998, ändrades tidplanen för ingående av avtal mellan Systems 

och Högskolan Örebro till den 30 april 1998. Av åtgärdsplanen framgår bl.a. följande.  

- “Realistisk målsättning: Pengar oss tillhanda under maj. Vi ser till att tillsammans 

med Högskolan skapa beläggning i centret motsvarande den som finns i Enköping, 

finner en lämplig legal struktur och finansierar investeringen mha riskkapital från 

Teknikbrostiftelsen. I korthet: Mötet med Teknikbrostiftelsen (TBS) gick bra. TBS 

har förstått konceptet och gillar det. TBS anser att huvudbördan gentemot dem lig-

ger på Högskolan (HÖ). Jag tror att vi måste hjälpa dem med det ganska handfast 

då det inte verkar som om Lilja har lyckats att förmedla budskapet till dem. En mer 

detaljerad tidplan måste tas fram i samråd med HÖ under tiden fram till 24/3 då 

den spikas.” 

- ”Planerade tider […] 30/4 Avtal mellan PSAB, HÖ och centret klart”. 

Öhrlings påstår inte att finansieringslösningen var klar utan att prognosen för att finan-

sieringslösningen skulle komma att bli klar var god, vilket åtgärdsplanen tyder på. 

 

I Systems affärsplan för CoE Örebro, daterad den 22 mars 1998, angavs hur invester-

ingsbehovet (11 668 000 kr) fördelade sig på programvara, maskinvara, inventarier 

samt integration och utbildning. Fördelningen stämmer inte överens med tidigare un-

derlag för fakturering. 

 

Den 17 mars respektive den 6 april 1998 träffade Systems och Örebro läns landsting en 

överenskommelse angående etableringen av ett center i Örebro. Överenskommelsen är 

underskriven av Sören Gunnarsson för Örebro läns landsting och Morgan Herou för 

Systems. Av överenskommelsen framgår bl.a. följande. 

- ”Landstinget har ett stort intresse av en etablering av Centret i Örebro med den 

betydelse verksamheten kan antas få för teknikutvecklingen inom hälso- och sjuk-

vården.” 
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- ”Bolaget och landstinget skall i en konstruktiv dialog undersöka förutsättningar 

och möjligheter till ett projektinriktat samarbete i någon härför lämplig verksamhet 

till ömsesidig nytta för båda parter.” 

Överenskommelsen var ett bindande avtal. Avtalet utgjorde en bekräftelse på lands-

tingets och Systems överenskommelse från 1997 att bilda ett kompetenscenter.  

 

CoE Örebro omförhandlade i april 1998 sina betalningsvillkor. 5 milj. kr skulle betalas 

snarast och resterande del skulle betalas inom 90 dagar. Av ett fax från Magnus Svern-

löv till Gunnar Brodin på D. Carnegie AB den 22 april 1998 framgår följande. ”Örebro 

har omförhandlat betalningsvillkoren. 5 MSEK betalas idag till Systems, resten kvar-

står som kundfordran men ska betalas inom 90 dagar. Stig Högström har hört av sig på 

telefon och säger att han tar sitt ägaransvar. Han har kapitaliserat bolaget genom att 

belåna sin depå i Ånäs och överföra pengar till COE Örebro, varefter centret idag över-

för pengar till Prosolvia Systems. Min och Morgans bedömning är att kundfordran är 

säker men att full betalning dröjer en period till.” 

 

Den 22 april 1998 delbetalade CoE Örebro 5 milj. kr till Systems. Betalningen finansi-

erades dels genom ett lån om 4 milj. kr från Stig Högström, mot vilket Morgan Herou 

lämnade säkerhet genom en check på samma belopp, dels genom att Prosolvia lämnade 

ett aktieägarlån om 1 milj. kr till CoE Örebro AB. På detta sätt och vid denna tid hade 

den tänkta finansieringen av centret ändrats från finansiering från intressenterna (hög-

skolan m.fl.) till finansiering från befintliga aktieägare motsvarande deras ägarandelar. 

 

I brev från Stig Högström till Morgan Herou, daterat den 4 maj 1998, begärde Stig 

Högström att fakturan skulle nedsättas till 5 milj. kr. Av brevet framgår följande.  

”Bakgrund 

Center of Excellence Örebro AB (COE) är fakturamottagare av ovanstående faktura 

med förfallodag 1998-03-01. Under februari månad erhölls en saldoförfrågan från bo-

lagets revisorer som besvarades med följande: ”Till följd av försenad leverans av hård- 

och mjukvara kommer fakturans kredittid att omförhandlas”. Undertecknad är huvud-

ägare i COE. Bakgrunden till bildandet av COE var de diskussioner som förts under 
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hösten 1997 mellan Prosolvia och olika framtida intressenter, Högskolan, Örebro 

Kommun, Landstinget näringslivet etc. 

Dagsläge. 

Med anledning av de tidningsartiklar som tidningen DI skrivit om Prosolvia har till-

tänkta intressenter börjat tveka. Det tidigare självskrivna målet har förskjutits. En tf.. 

VD upprätthåller t.v. befattningen. Tillfälliga lokaler har helt nyligen blivit hyresklara. 

Styrelsen och styrelseordförande och slutliga ägare har inte kunnat fastställas, allt till 

följd av DI-skriverierna som COE inte råder över. Dessutom har hård- och mjukvara 

ännu ej levererats till COE i Örebro. Detta har i sin tur förskjutit möjligheten att kunna 

skapa intäkter i bolaget. Med hänvisning till ovanstående begär jag att fakturans belopp 

före moms nedsätts till 5.000.000 kronor.” 

 

Öhrlings menar att det Stig Högström i brevet påstod stod i saldoförfrågan inte stämde 

och han hade dessutom fått mjukvaran och inte reklamerat leveransen. I juli kreditera-

des fakturan och nedsattes till 5 milj. kr. 

 

I maj 1998 färdigställdes centrets lokaler. Mjukvara hade levererats. Den 7 maj 1998 

ingick centret ett hyresavtal och övrig utrustning kom på plats. Systems och AB Ånsta 

träffade den 12 maj 1998 ett konsortialavtal avseende drivandet av CoE Örebro AB. 

Verksamheten skulle bedrivas enligt en bifogad affärsplan. 

 

I konsortialavtalet enades parterna vidare om att utrustning enligt en bifogad lista, dvs. 

CoE License, skulle förvärvas av bolaget samt att förvärvet skulle finansieras genom 

- villkorat aktieägartillskott om maximalt 5 milj. kr, 

- banklån eller leasing om 5 milj. kr, samt 

- projekt enligt preliminär affärsplan. 

 

Av affärsplanen framgick bl.a. följande. 

- ”Parterna är överens om att etablera ett s.k. Center of Excellence (”Centret”) samt 

att sådant Center ska ägas av Bolaget. Parterna är vidare överens om att sådan ut-

rustning på sätt framgår av Bilaga 3 (CeO Licence) fogad härtill skall förvärvas av 
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Bolaget.” Öhrlings menar att detta utgjorde en bekräftelse av vad som redan hade 

skett. 

- ”Parterna skall, utöver sina åtaganden i övrigt enligt detta avtal, specifikt vara an-

svariga för följande praktiska åtaganden: Prosolvia […] (iii) Framtagande och om-

besörjande av leverans av CoE licensen till Centret. […] (vi) Förlägga all verksam-

het inom Örebro län till Bolaget, omfattande konsulttjänster, utbildning och pro-

gramvaruförsäljning”. Centret skulle således överta de konsultuppdrag som Sy-

stems redan hade i regionen, i enlighet med planen som fanns redan år 1997. 

- ”Det antecknas att Prosolvia har för avsikt att hos Centret förlägga viss produktut-

vecklings- och forskningsverksamhet, under förutsättningen att Bolaget förvärvar 

sådan komplett CoE licence enligt bilaga 3 samt att Centret kan uppvisa erforderlig 

kompetensnivå för sådan uppdragsverksamhet.” 

- ”Parterna är överens om att Bolaget skall förvärva CoE licencen enligt bilaga 3 

samt att sådant förvärv skall finansieras enligt följande: 

- Villkorat aktieägartillskott max 5,000,000 SEK 

- Banklån eller leasing 5,000,000 SEK 

- Projekt enligt preliminär affärsplan” 

”Samtliga varumärken, logotype, firmanamn, mjukvaror, applikationer samt övriga 

immateriella rättigheter (”Immateriella Rättigheter”) som tillhör Prosolvia vid ingåen-

de av detta avtal skall kvarbli Prosolvias egendom. Detta avtal skall inte konstituera till 

någon överlåtelse, överföring eller licensiering av sådan immateriell rättighet med un-

dantag av vad som uttryckligen stadgas i detta avtal.”  

 

Finansieringsupplägget hade alltså ändrats på så sätt att den tidsbegränsade lösningen 

med Stig Högström blev permanent, och finansiering från högskola, landsting m.fl. 

blev inte av. 

 

Det är riktigt att Stig Högström senare fick tillbaka det kapital som han hade investerat 

i CoE Örebro. Han fick tillbaka investerat kapital i samband med att han sålde företa-

get till Jon Serranders företag CoE Holding AB, som såg en affärsmöjlighet i centret 
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som hade konkreta utbildningsprojekt att realisera i närtid. Det är också riktigt att Jon 

Serrander finansierade sitt köp från Stig Högström genom lån från Morgan Herou. Det 

inträffade var ett sätt att rädda den affärsmöjlighet som fanns, men hade inget med de 

ursprungliga planerna för centret att göra. 

 

Stig Högström och Claes Hammar hördes i brottmålet om händelserna under 1998 som 

nu beskrivits. Förhören med Stig Högström och Claes Hammar bekräftar den beskriv-

ning som Öhrlings har lämnat: Planen var att Stig Högström skulle få centret på plats 

och finansiera centret genom ägarspridning mellan Örebro landsting, Högskolan i Öre-

bro, Örebro kommun och Läkargruppen. Detta realiserades och det drog ut på tiden. 

Finansieringslösningen blev istället att befintliga ägare gick in och finansierade upp 

centret. 

 

19.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påståendeom att bindande avtal om köp/ licens inte 

träffades under 1997. Det fanns ett avtal mellan CoE Örebro och Prosolvia under år 

1997 om att CoE Örebro skulle förses med erforderlig mjukvara och dokumentation 

för det center som bolaget skulle bedriva i Örebro. 

 

Öhrlings vitsordar att Aktieöverlåtelseavtalet med AB Ånsta inte innebar något åta-

gande för CoE Örebro att köpa eller licensiera maskin- eller programvara. Aktieöverlå-

telseavtalet hänger samman med och hade inte genomförts om det inte också fanns ett 

avtal om att bolaget skulle förses med bl.a. mjukvara och dokumentation som center-

verksamheten krävde. Vad skulle annars Stig Högström visa upp för intressenterna? 

 

Öhrlings bestrider påståendet om att intäktsgill leverans inte skedde under 1997. CoE 

Örebro var ett dotterbolag till AB Ånsta, som ägdes av Stig Högström. Oavsett hur 

firmateckningen ser ut i ett fåmansföretag med en huvudägare kan givetvis en över-
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enskommelse träffas att leverans ska ske till huvudägaren, som i detta fall när bolaget 

ännu inte har någon lokal. Verksamheten skulle för övrigt inte bedrivas i Västra Frö-

lunda eller av t.ex. Magnus Svernlöv. Så att leverera dit eller till honom hade varit me-

ningslöst. Varken Stig Högström eller CoE Örebros registrerade styrelse har för övrigt 

reklamerat leveransen. Leveransen har skett till Stig Högström med båda parternas 

samtycke. 

 

Det var inte oklart för Systems  eller CoE Örebro AB vad det var för programvaror på 

CD-skivorna. Att Stig Högström inte körde programmen och inte minns deras beteck-

ning betyder inte att det var oklart vilka program det var. Vad det var för program stod 

på förpackningen. 

 

Under år 1997 använde inte Systems någon mekanism för licensnycklar för sin egen-

utvecklade mjukvara. Några särskilda licensnycklar behöves således inte år 1997 för 

att köra programvaran, sådana kom först senare. 

 

Förstudien var gjord och hade bl.a. resulterat i de tre avtal som tecknats med kommu-

nen, högskolan och landstinget. Utbildningen avsåg utbildning i mjukvaran och var 

inte levererad. Utbildningsmaterial fanns dock på CD-skivorna och var levererat. Le-

verans av mjukvara måste naturligtvis ske innan utbildning kan genomföras. Något 

hinder mot delleverans fanns inte. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att betalning inte var sannolik och att 

CoE Örebro AB saknade betalningsförmåga. 

 

Öhrlings vitsordar att vid utgången av 1997 uppgick CoE Örebro AB:s aktiekapital till 

endast 100 000 kr och tillgångarna till endast 95 931 kr [100 000 – 4 069 = 95 931]. 

Det behöver inte innebära att betalningsförmåga saknades. 

 

Det är riktigt att Prosolvia lämnade ett lån om 1 milj. kr till CoE Örebro. Det är också 

riktigt att Morgan Herou i april 1998 lämnade en säkerhet till AB Ånsta för ett lån som 
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AB Ånsta lämnade till CoE Örebro om 4 milj. kr. Denna säkerhet återlämnade AB 

Ånsta till Morgan Herou i september 1998, när Jon Serrander genom bolag köpte CoE 

Örebro av AB Ånsta. Jon Serrander övertog då AB Ånstas lån till CoE Örebro. Det var 

alltså Jon Serranders nya bolag som löste av AB Ånstas finansiering av CoE Örebro. 

 

Öhrlings bestrider påståendet att CoE Örebro saknade betalningsvilja. CoE Örebro 

betalade. 

 

Öhrlings bestrider även påståendet om att Stig Högström omedelbart reklamerade fak-

turan. 

 

Öhrlings vitsordar påståendet om att Stig Högström som svar på saldoförfrågan skrev 

att förlängning av betalningsvillkoren skulle komma att aktualiseras. Innebörden är att 

Stig Högström erkände betalningsskyldigheten, men ville ha en längre kredittid, vilket 

är något annat än att reklamera. 

 

Öhrlings vitsordar att Stig Högström i brev till Morgan Herou den 4 maj 1998 begärde 

att fakturan skulle nedsättas till 5 milj. kr, eftersom maskin- och programvara ännu inte 

hade levererats. Det visar att Stig Högström således var en aktiv part som hade reellt 

intresse i CoE Örebro. Brevet innehöll faktafel avseende vad han skrev i saldoförfrå-

gan och leveransstatusen. 

 

Den ursprungliga planen var att CoE Örebro AB skulle betala fakturan först efter det 

att de nya ägarna hade kommit in i bolaget, men när denna fick överges betalade AB 

Ånsta in 4 milj. kr och Prosolvia 1 milj. kr. Öhrlings vitsordar att fakturan förföll till 

betalning den 28 februari 1998. 

 

Det fanns ingen tvist mellan CoE Örebro och Systems om leveransen. Det enda som 

återstod att leverera var utbildning i programvaran. Denna var inte exakt beräknad utan 

efter schablon. Det avgörande var att reserven inte var för högt satt eftersom skatte-

myndigheten skulle kunna ha haft synpunkter på ett för stort kostnadsavdrag. 
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De 450 000 kr Systems kostnadsförde för ”kvarstående åtaganden” var en schablon 

som skulle motsvara tänkt kostnad för mantimmar för utbildningen. 
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20 HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN-UDDEVALLA 

 

20.1 Konkursboet 

 

20.1.1 Bakgrund och inledning 

 

Systems förberedde under 1996 en satsning på att utveckla programfamiljen PS-

Engine. Kostnaderna för detta beräknades till ca 50 milj. kr och krävde omfattande 

extern finansiering. Ett sätt att erhålla sådan finansiering var att etablera utvecklings-

verksamheten inom en region som kunde erbjuda stöd för regional satsning. Under 

1996 hade Systems knutit kontakter med NUTEK, EU-sekretariatet Fyrstad, Väners-

borgs kommun och Länsstyrelsen i Älvsborgs län för en etablering i regionen. Kontak-

terna ledde till att Systems förlade sin utvecklingsavdelning till Vänersborg sommaren 

1997. 

 

Högskolan Trollhättan/Uddevalla (HTU) var involverat i ett projekt som benämndes 

Projekt Simuleringsteknik Fyrstad (Simuliprojektet). Simuliprojektet var en gemensam 

regional satsning i Fyrstadsområdet (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil) 

för utveckling av kunskap inom området simuleringsteknik. Simuliprojektet drevs av 

ett konsortium mellan HTU, länsstyrelserna i Älvsborgs län och Göteborg och Bohus 

län, Trollhättan och Vänersborgs kommuner, Hälsohögskolan i Vänersborg (också 

kallad Vårdhögskolan) samt Landstinget i Älvsborgs län. Våren 1996 beslutade HTU 

att inom ramen för Simuliprojektet inrätta ett centrum för simuleringsteknik på hög-

skolan. Syftet var att bygga upp och överföra kompetens från HTU till regionens när-

ingsliv. För detta ändamål sökte och beviljades HTU i oktober 1996 ett bidrag från 

EU:s strukturfond Mål 2 Fyrstad om 2 990 000 kr. 

 

För genomförande av Simuliprojektet bildades Projektstyrelsen för Simuliprojektet i 

vilken ingick företrädare för HTU, länsstyrelserna i Älvsborgs län och Göteborgs och 
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Bohus län, Vårdhögskolan samt Vänersborgs och Trollhättans kommuner. Formellt 

projektansvarig enligt strukturfondens beslut var HTU:s rektor Olof Blomqvist. Den 

som i realiteten var projektansvarig för centret och Simuliprojektet hos HTU var Svan-

te Nyström som var prefekt på Institutionen för Teknik. 

 

Beslutet om EU-bidrag till Simuliprojektet var kopplat till Systems etablering i regio-

nen. I beslutsunderlaget stod det att ”Sedan tidig vår har också kontakter förts med ett 

företag inom databranschen om möjligheten att förlägga ett omfattande industriellt 

utvecklingsprojekt i Vänersborg. Företaget har stor teknikhöjd, mycket kompetent per-

sonal med närmare 30 doktorer, ett brett kontaktnät med nationella Universitet och 

andra organ, Nutek m fl.”. Beslutet gällde ”endast under förutsättning att den etable-

ring som är en kompetensmässig förutsättning för projektet genomförs”. Med det vill-

koret åsyftades att Systems skulle fullfölja bolagets intentioner att etablera sig i Fyr-

stadsregionen och att vara en samarbetspartner till Simuliprojektet. En del av utveck-

lingsarbetet med Systems programvaror skulle bedrivas inom ramen för Simuliprojek-

tet. 

 

Personerna 

 

Förhandlingarna mellan HTU och Systems kring Simuliprojektet inleddes under våren 

1997. I förhandlingarna deltog från HTU:s sida främst prefekten på Institutionen för 

Teknik Svante Nyström. Även högskolans rektor Olof Blomqvist deltog i viss ut-

sträckning. Från Systems sida sköttes förhandlingarna främst av Morgan Herou, Ro-

land Wester och Patric Eriksson. Vid årsskiftet 1997/98 fick Bo Karnemo uppdraget 

att vara Systems projektledare i samarbetet med HTU. 

 

Vid de kontakter som förekom när HTU bestred fakturan av den 14 november 1997 

deltog även chefen för ekonomienheten på HTU, Hans Clausen, och projektsekretera-

ren på ekonomienheten, Pernilla Sampson. 
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20.1.2 Avtalsförhandlingar och avtalsutkast 

 

Vid årsskiftet 1996/97 begärde HTU specifikationer och priser på de arbeten som skul-

le utföras på HTU inom ramen för Simuliprojektet. Morgan Herou skickade den 10 

februari 1997 ett telefax till Svante Nyström med ett förslag på vad Systems skulle 

leverera till HTU. 

 

Enligt Morgan Herou upprättade Systems under mars 1997 olika förslag på avtal med 

Projektstyrelsen för Simuliprojektet beträffande Systems roll och åtagande i projektet.  

 

Trots att dessa avtalsförslag inte ledde till några avtal skickade Systems en faktura den 

27 mars 1997 till Simuliprojektet om 5 500 000 kr. Fakturan betalades aldrig utan kre-

diterades i november 1997. Ytterligare avtalsförslag togs fram i maj 1997 mellan Sy-

stems och parterna i Simuliprojektet men inte heller dessa resulterade i att något avtal 

träffades. 

 

Under våren 1997 beslutade HTU att den del av projektet som de skulle svara för skul-

le upphandlas i en offentlig upphandling. Av det skälet reviderades projektplanen för 

Simuliprojektet och Hälsohögskolan i Vänersborg tog över ansvaret för uppbyggnaden 

av Forum för Simulering i Fyrstad. 

 

Av den reviderade projektplanen framgår att Hälsohögskolan skulle köpa tjänster för 

maximalt 3,3 milj. kr och att HTU skulle upphandla utbildning, nätverksbygge och 

forskning. Kostnaderna för program- och maskinvaror samt integration och utbildning 

uppgick till 6,9 milj. kr och detta skulle finansieras med offentliga medel och EU-

bidrag.  

 

Den 2 juli 1997 tecknade Landstinget i Älvsborgs län ett avtal om samarbete med Sy-

stems. Baserat på detta träffades sedan i november ett ”Avtal gällande etablering av 
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Forum för Simuleringsteknik” mellan Systems, Landstinget i Älvsborgs län och Häl-

sohögskolan Väst i Vänersborg. Avtalet var ett ramavtal. 

 

20.1.3 Avtal gällande etablering av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik 

 

Under hösten 1997 fortsatte förhandlingarna mellan HTU och Systems och de ledde 

till att parterna i oktober 1997 träffade ett ”Avtal gällande etablering av ett Centrum 

för tillämpad simuleringsteknik”. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet och gällde 

fram till den 31 december 1998. Avtalet skulle kunna förlängas med ett år. Avtalet 

reglerade Systems medverkan vid etableringen av ett centrum för tillämpad simule-

ringsteknik i Fyrstadsområdet. 

 

Under ”bakgrunden” föreskrivs att projekt SIMULI innebar en gemensam och långsik-

tig regional satsning i Fyrstadsområdet på utveckling av kunskaper inom området si-

muleringsteknik och att insatserna skulle stärka utbildning och forskning, öka konkur-

renskraft och stärka medverkan mellan regionens högskolor och näringsliv. 

 

Vidare sades under ”bakgrunden” att projektet genomförs i en uppbyggnadsfas som 

skulle pågå till den 31 december 1998 och att en fast centrumfunktion (CESim Fyr-

stad) då skulle vara etablerad i regionen. Centrumfunktionen skulle vara direkt relevant 

för näringslivet, betydelsefull för utvecklingsprofilen vid regionens högskolor och in-

nefatta samverkan med andra högskolor/universitet samt på sikt bli nationellt betydel-

sefullt. 

 

Målet med avtalet var att HTU skulle etablera ett centrum för tillämpad simulerings-

teknik (CeSim) och att Systems skulle agera aktivt för att etablera CeSim som en väg-

ledande kompetens inom området. 

 

Avtalet var ett ramavtal enligt vilket Systems efter avrop från HTU skulle leverera 

olika tjänster, programvaror och maskinvaror till CeSim. Avrop skulle ske via telefon, 
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telefax, e-mail eller Internet och avropen skulle vara skriftligen bekräftade och under-

tecknade av HTU:s prefekt eller person som denne delegerat. Det var Svante Nyström 

som var prefekt för HTU. 

 

Prosolvias åtaganden var att leverera följande tjänster och produkter 

1. Profilstudie 

2. Nätverksbygge forskning 

a. Handledning av 2 doktorander 

b. Seminarier vid HTU 

c. Näringslivsinriktad miljö för utvecklingsarbete och forskning 

3. Utbildningspaket och lärarkostnader 

a. Utvecklad grundutbildning 

b. Utveckling av masterprogram 

4. Nätverksbygge 

Medverkan i företagsinriktade utvecklingsprojekt 

5. Programsystem 

a. 16 st utvecklingslicenser av PS-Engine 

b. Geometrisimuleringsprogramvara 4 st licenser av ROBCAD/Base 

c. Monterings- och demonteringsapplikation 4 st licenser av ROBCAD/Dynamo 

d. Ergonomiapplikation 4 st licenser av ROBCAD/Man 

e. Applikation för utveckling och off-lineprogramering 1 st licens av ROB-

CAD/OLP/ROSE 

f. Utbildning vid HTU i PS-Engine och Robcad 

g. Support till HTU för PS-Engine och Robcad 

6. Tekniköverföring i företagsnätverk 

a. Utbildning inom PS-Engine 

b. Tillgång till Developers Program PS-Engine 

7. 4 st grafiska arbetsstationer 

 

I en bilaga till avtalet beskrevs den närmare omfattningen och utformningen av tjäns-

terna och produkterna. Enligt bilagan skulle hälften av den s.k. ”Profilstudien” levere-
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ras under 1997 och resterande hälft under 1998. Leverans av seminarier skulle ske lö-

pande enligt överenskommelse med HTU. 

 

Även tjänsterna avseende ”Näringsinriktad miljö för utvecklingsarbete och forskning” 

skulle levereras kontinuerligt under projekttiden (t.o.m. den 31 december 1998) och 

vissa konferenser skulle genomföras först under 1999. Det kan också antas att huvud-

delen av handledningen av två doktorander skulle genomföras först under 1998 och 

1999. 

 

”Utbildningspaket” innebar att Systems skulle utarbeta förslag till innehåll och organi-

sation av systemvetenskaplig grundutbildning och ett masterprogram. Det angavs inte 

när dessa tjänster skulle utföras. ”Nätverksbygge företag” avsåg att Systems skulle 

medverka i utbildningen av företag och organisationer på PS-Engine. Det sades inte 

när leverans skulle ske men avsikten var att samarbetet skulle pågå t.o.m. utgången av 

1998. 

 

Inte heller avseende den del av åtagandena som avsåg programvaror, ”Programsy-

stem”, angavs leveranstider. Vissa tjänster i form av utbildning kunde dock rimligen 

levereras först efter att centret installerats. 

 

”Tekniköverföring i företagsnätverk” omfattade utbildning inom PS-Engine. I en bila-

ga specificerades maskinvaran som var datorer från Silicon Graphics. 

 

Priset för tjänsterna och produkterna var totalt 8 541 940 kr och fördelade sig enligt 

följande; 

1. Profilstudie 200 000 kr 

2. Nätverksbygge forskning 500 000 kr 

3. Utbildningspaket och lärarkostnader 500 000 kr 

4. Nätverksbygge 1 000 000 kr  

5. Programsystem 2 706 080 kr 

6. Tekniköverföring i företagsnätverk 2 000 000 kr 
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7. 4 st grafiska arbetsstationer 1 635 860 kr 

Totalt 8 541 940 kr 

 

Som betalningsvillkor angav avtalet att betalning skulle ske 30 dagar från leverans av 

hårdvara och mjukvara. Inga betalningsvillkor angavs för tjänsterna, men de skulle 

faktureras månadsvis efter leverans. 

 

Enligt leveransvillkoren skulle Systems överlämna protokoll över driftsatt anläggning. 

Leveranstiden beräknades från det att avrop skett och var sex veckor för maskinvara, 

tre veckor för programvara och fyra veckor för tjänster. 

 

Under rubriken ”Nya produkter” anges att ”Nya produkter, utvecklade av PSAB, som 

under avtalstiden introduceras på den svenska marknaden av PSAB, ska fritt ställas till 

HTU´s förfogande. Antalet licenser för sådana produkter är begränsat till 1 licens, i de 

fall där programvaran används inom grundutbildning eller forskning har HTU dock rätt 

till ett större antal, relaterat till behov, dock max 16 licenser”. 

 

Avtalet i övrigt innehöll bl. a. bestämmelser om dokumentation, service/garanti på 

maskinvarorna, certifiering och sekretess. Avtalet var ett ramavtal enligt vilket HTU 

hade rätt att köpa hela eller delar av tjänsterna och produkterna. Köp skulle ske genom 

skriftliga avrop som skulle vara godkända av HTU:s prefekt, Svante Nyström. 

 

20.1.4 Fakturering den 14 november 1997 

 

Den 14 november 1997 fakturerade Systems HTU 6 906 080 kr, exklusive mervärdes-

skatt. Fakturatexten löd: ”Fakturering enligt avtal gällande etablering av ett centrum 

för tillämpad simuleringsteknik” och upptog följande tjänster och produkter: 

 

Profilstudie 200 000 kr 

Nätverksbygge forskning 500 000 kr 
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Utbildningspaket och lärarkostnader 500 000 kr 

Nätverksbygge 1 000 000 kr 

Programsystem 2 706 080 kr 

Tekniköverföring i Företagsnätverk 2 000 000 kr 

 

Priserna för de olika delarna stämmer överens med priserna i Ramavtalet för tjänster 

och programvaror enligt p. 1-6. Maskinvarorna ingick inte i fakturan utan fakturerades 

separat efter det att offert och beställning hade lämnats. Som betalningsvillkor angavs 

att fakturan skulle betalas ”Omgående”. 

 

20.1.5 Bestridande av fakturan av den 14 november 1997 

 

HTU bestred omgående fakturan genom att Svante Nyström ringde till Roland Wester 

på Systems och förklarade att HTU inte avsåg att betala fakturan. Svante Nyström 

lämnade sedan över frågan till HTUs ekonomichef Hans Clausen som i sin tur gav i 

uppdrag åt Pernilla Sampson att ringa till Systems och meddela att HTU inte avsåg att 

betala fakturan. Pernilla Sampson ringde och bad att få tala med den som var ansvarig 

för faktureringen och framförde att HTU inte avsåg att betala. Efter samtalet anteckna-

de hon på fakturan vad som hade framförts. 

 

Längst upp till höger på fakturan är antecknat ”Betalas ej enl. Svante 24/11-97”. An-

teckningen är gjord av Pernilla Sampson sedan prefekten Svante Nyström gett instruk-

tioner om att fakturan inte skulle betalas samt att bestridande av fakturan skulle fram-

föras till Systems. Samma dag, den 24 november 1997, ringde Pernilla Sampson till 

Systems (Prosolvia) och bestred betalningsskyldighet för fakturan. Därefter antecknade 

hon: ”Ringt prosolvia 24/11 031-7035000 om att vi ej betalar”. Skälen till bestridandet 

var att ramavtalet inte utgjorde något bindande avtal om köp och att HTU inte hade 

gjort något avrop enligt ramavtalet. Inte heller hade några leveranser skett. 
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20.1.6 Offert och beställning under 1997 

 

I slutet av november offererade Systems hårdvara till HTU. Under rubriken ”Offertbe-

skrivning” anges att offerten omfattar hårdvara för Simuliprojektet enligt önskad kon-

figuration. Hänvisning görs till ”Avtal gällande etablering av ett Centrum för tillämpad 

simuleringsteknik” dvs. Ramavtalet som hade träffats i oktober. 

 

Offerten omfattar datorer från Silicon Graphics, pc-datorer från Dell och skrivare från 

HP. Priset i offerten är inte läsbart, men det får antas att det är samma belopp som se-

nare fakturerades, dvs. 1 354 392 kr. Priset för maskinvarorna i Ramavtalet var 

1 635 860 kr, dvs. ca 300 000 kr högre. Offerten omfattade fler maskinvaror än de Sili-

con Graphics datorer som ingick i Ramavtalet. 

 

Enligt betalningsvillkoren i offerten skulle fakturering ske efter det att beställning hade 

gjorts. Beställning skulle ske i enlighet med avtalet mellan HTU och Systems. Efter 

det att beställningen tillstyrkts av prefekten vid HTU, Svante Nyström, godkände HTU 

offerten den 1 december. Såväl tillstyrkandet som godkännandet antecknades på offer-

ten. 

 

20.1.7 Fakturering den 30 december 1997 

 

Den 30 december 1997 fakturerade Systems HTU 1 354 392 kr (exklusive mervärdes-

skatt) för den maskinvara som HTU hade avropat enligt offerten av den 26 november 

1997. 

 

HTU betalade fakturan i mars 1998 efter det att Systems hade levererat maskinvarorna. 
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20.1.8 Inga leveranser skedde till HTU under 1997 

 

Konkursboet bestrider att det skulle ha skett några leveranser av programvara, maskin-

vara eller tjänster under 1997. Maskinvarorna enligt offerten av den 26 november 1997 

levererades i januari 1998. Leverans av programvaror och tjänster ägde rum först under 

april/maj 1998. Det finns heller ingen dokumentation som visar att leverans skulle ha 

skett under 1997. 

 

HTU hade inte beställt (avropat) något annat än maskinvaror under 1997. Som sagts 

ovan levererades inte heller maskinvarorna under 1997, men Konkursboet gör inte i 

målet gällande att även fakturan avseende maskinvarorna inte skulle ha intäktsredovi-

sats 1997. 

 

20.1.9 Saldoförfrågningar 

 

Nils Brehmer beslutade i februari 1998 att någon saldoförfrågan inte skulle skickas till 

HTU. Enligt vad Nils Brehmer uppgav i brottmålet hade Morgan Herou sagt att det 

inte var någon idé att skicka en saldoförfrågan till HTU eftersom det uppstått tvist med 

HTU och HTU inte visste vad man hade köpt. Det var också Nils Brehmers erfarenhet 

att det var svårt att få svar på saldoförfrågningar till statliga myndigheter. 

 

20.1.10 Leveranser under 1998 

 

Enligt HTU skedde inga leveranser under 1997 av vare sig programvaror, maskinvaror 

eller tjänster. Leverans av programvaror och vissa tjänster ägde rum först under 

mars/april 1998. Maskinvarorna enligt offerten av den 26 november 1997 levererades i 

januari 1998. 
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I ett internt e-postmeddelande inom Systems angående ett ”måndagsmöte” den 26 ja-

nuari 1998 angavs bland annat att licenser för Plant/RobotLab skulle skickas till HTU 

den veckan. 

 

Vidare sades i e-postmeddelandet att Bo Karnemo hade utsetts till ansvarig för de 

övergripande kontakterna med HTU. Bo Karnemo inrättade under 1998 en arbetsgrupp 

hos Systems som skulle arbeta med HTU och inom arbetsgruppen fördes diskussioner 

om hur avtalet med HTU skulle genomföras. 

 

Bo Karnemo upprättade i april en ”Projektbeskrivning för genomförande av HTU-

avtalet”. I projektbeskrivningen angavs tid för genomförande, leveransomfattning, sta-

tus vid beskrivningens upprättande och s.k. milstolpar för delbetalning eller fakturering 

av vart och ett av de olika delmomenten i p. 1-6 i Ramavtalet. Samtliga dessa delmo-

ment hade redan fakturerats genom fakturan av den 14 november 1997. 

 

Av p. 1 i projektbeskrivningen framgår att ”Profilstudie” skulle vara klar först i maj-

juni 1998 och delbetalas med 300 000 kr efter utförande och presentation för HTU:s 

ledning. Enligt Ramavtalet skulle kostnaden för profilstudien vara 200 000 kr. 

 

Delmomentet ”Nätverksbygge forskning” skulle pågå under 1998 och i vissa delar 

ända till juni 1999. Delmomenten under ”Nätverksbygge forskning” skulle betalas lö-

pande med 12 500 kr under avtalstiden (vilket får antas vara per månad), med 80 000 

kr efter genomförda seminarier och 120 000 kr den 30 november 1998 för CeSim kon-

vent. 

 

Av p. 3 i projektbeskrivningen framgår att ”Utbildningsprogram” till viss del skulle 

genomföras under första och andra kvartalet 1998 och att resterande delar skulle 

genomföras under tiden till den 30 december 1998. Grundutbildningen skulle betalas 

med 150 000 kr efter genomförd aktivitet och utarbetande av förslag. För masterpro-

grammet skulle 150 000 kr betalas efter utarbetande av övergripande förslag och 

100 000 kr efter framtagande av en mer detaljerad plan. 
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Av punkt 4 i projektbeskrivningen framgår att ”Nätverksbygge Företag” skulle slutfö-

ras senast den 30 juni 1999. Betalningen om totalt 1 milj. kr skulle ske i olika delar 

efter att de olika delprojekten hade utförts. 

 

P. 5 i projektbeskrivningen handlar om ”Mjukvara och utbildning i PS-ENGINE och 

ROBCAD”. Av p. 5.3.1 och 5.3.2 framgår att PS-Engine skulle levereras den 25 mars 

och RobCad den 16 mars 1998. För PS-Engine angavs att leveransen avsåg en kom-

plett licens som inkluderade alla på PS-Engine utvecklade applikationer. RobCad leve-

ransen skulle omfatta ”enligt avtal” 4 licenser till Base, 4 licenser till Man, 4 licenser 

till Dynamo samt en licens till OLP och ROSE. Programmen och antalet licenser till 

RobCad stämmer helt överens med vad som angivits i ramavtalet. Utbildningen i PS-

Engine skulle genomföras under hela 1998 och utbildningen i RobCad under april och 

maj 1998. Licenserna för PS-Engine och RobCad samt utbildningen i dessa skulle del-

betalas med 2 706 080 kr efter genomförd installation. Priset var det samma som det i 

ramavtalet. 

 

Av p. 6 i projektbeskrivningen framgår slutligen att ”Tekniköverföring i företagsnät” 

skulle levereras ”under avtalstiden, huvudsakligen under Q2 98”. Priset uppgick till 

2 000 000 kr, men det framgår inte när betalning skulle ske.  

 

Av projektplanen framgår således att inga av de tjänster och programvaror som hade 

fakturerats den 14 november 1997 och som tagits som intäkt för räkenskapsåret 1997 

var levererade under 1997. 

 

20.1.11 Beställning av programvara och tjänster 

 

Genom ett brev daterat den 24 april 1998 från Svante Nyström avropade HTU pro-

gramvarorna, utbildningen samt supporten, allt enligt p. 5 i Ramavtalet ”Avtal gällande 

etablering av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik”. 
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I brevet angav Svante Nyström att huvuddelen av programvarorna redan var levererade 

och att återstoden beräknades bli levererade den 27 april 1998. Nyström skrev vidare 

att betalning av priset enligt Ramavtalet 2 706 080 kr skulle ske efter leverans av samt-

liga programvaror och efter godkännande av rektor. 

 

I ett brev från Hans Clausen på HTU till Systems den 30 april 1998 inledde Clausen 

med att referera till den muntliga reklamation som skett av fakturan den 24 november 

1997. ”…er faktura nr 710354 om 6,9 Mkr inte godkänts av oss eftersom vi inte erhål-

lit de leveranser som fakturan avsåg”. HTU emotsåg en ny faktura för det som hade 

avropats och levererats den 27 april 1998, dvs. programvarorna, utbildningen och sup-

porten enligt p. 5 i Ramavtalet Vidare uppgav Clausen att leveransen skulle betalas den 

27 maj 1998 under förutsättning att utlovad komplettering av leveransen skett innan 

dess. Leveransen av ”Programsystemet” var således inte fullgjord ens den 27 april 

1998. 

 

I brev till Systems den 11 maj 1998, bekräftade Clausen att leveransen av programva-

ror och licenser enligt p. 5 i avtalet nu hade fullgjorts enligt överenskommelse samt att 

betalning för leveransen skulle ske mot en ny faktura vecka 20. 

 

20.1.12 Kreditering och nya fakturor 

 

Den felaktiga fakturan av den 14 november 1997 krediterades av Systems den 11 maj 

1998. 

 

Dagen efter den 12 maj fakturerade Systems HTU 2 706 080 kr för de programvaror 

och tjänsterna enligt p. 5 i Ramavtalet som hade beställts av HTU den 24 april. Under 

maj 1998 utställdes Systems ytterligare ett antal fakturor till HTU om totalt 4 200 000 

kr avseende övriga tjänster enligt Ramavtalets p. 1-4 och 6. Av dessa fakturor var 

4 316 000 kr obetalda vid konkursen. 
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20.1.13 Redovisningen i Systems och moderbolaget Prosolvia avseende HTU  

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Systems som intäkt och kundfordran (exklusi-

ve moms) 6,9 milj. kr avseende programvaror och tjänster till HTU. 1,3 milj. kr reser-

verades som upplupna kostnader. 

 

Samma belopp redovisades i Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsredo-

visningen för 1997, dvs. 6,9 milj. kr togs upp som intäkt och 1,3 milj. kr reserverades 

som kostnad. 

 

Det redovisade resultatet i Systems årsredovisning och Prosolvias koncernredovisning 

i bokslutet och årsredovisningen för 1997 var därmed övervärderat med 5,6 milj. kr 

(6,9 – 1,3 = 5,6). 

 

20.1.14 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till HTU skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom – av de skäl som anges nedan – de väsentli-

ga riskerna och förmånerna inte övergick på HTU under 1997 och det inte var sanno-

likt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Systems. Redo-

visningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. Genomgång-

en utgår från den faktiskt använda redovisningsprincipen om licensintäkter och inte 

från metoden om successiv vinstavräkning. 

 

De omständigheter som åberopas till stöd för att intäkten och kundfordran inte skulle 

ha redovisats anges nedan under p. 1–3. Omständigheterna åberopas var och en för sig 

eller i förening med en eller flera av de andra omständigheterna. 
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1. Bindande avtal om köp/licens träffades ej under 1997 

 

1.1 ”Avtal gällande etablering av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik” (Ram-

avtalet) innebar inget åtagande för HTU att köpa eller licensiera maskin- eller pro-

gramvara eller tjänster från Systems. Ramavtalet förutsatte att HTU avropade (beställ-

de) maskin- eller programvara eller tjänster för att bindande avtal om köp eller licensi-

ering skulle komma till stånd. 

 

1.2 HTU beställde inga programvaror eller tjänster under 1997. Beställning skedde 

först i april 1998. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.1 De programvaror och tjänster som fakturerades genom fakturan den 14 november 

1997 levererades inte under 1997. Programvarorna och tjänsterna beställdes av HTU i 

april 1998 och levererades i april/maj 1998. 

 

3. Betalning var inte sannolik 

 

3.1 HTU bestred fakturan i sin helhet den 24 november 1997 och angav att den inte 

skulle komma att betalas. 

 

3.2 Fakturan av den 14 november 1997 förföll till betalning omgående. När bokslutet 

och årsredovisningarna upprättades var fakturan förfallen sedan länge. 
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20.2 Öhrlings 
 

20.2.1 Förloppet vid etableringen av samarbetet 

 

Projektet Simuleringsteknik Fyrstad (Simuliprojektet) var en långsiktig regional sats-

ning i Fyrstadsområdet på utveckling av simuleringsteknik. Simuliprojektet drevs av 

ett konsortium mellan HTU, länsstyrelserna i Älvsborgs län och Göteborg och Bohus 

län, Trollhättans och Vänersborgs kommuner, Hälsohögskolan i Vänersborg (Vård-

högskolan) samt Landstinget i Älvsborgs län. 

 

Våren 1996 beslutade HTU att inom ramen för Simuliprojektet inrätta ett centrum för 

simuleringsteknik på högskolan. Syftet var att bygga upp och överföra kompetens från 

HTU till regionens näringsliv. 

 

Systems förberedde under 1996 en satsning på att utveckla programfamiljen PS-

Engine. Kostnaderna för detta beräknades till ca 50 milj. kr och krävde omfattande 

extern finansiering. 

 

Under 1996 hade Systems knutit kontakter med NUTEK, EU-sekretariatet Fyrstad, 

Vänersborgs kommun och Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Systems tanke var att få stöd 

för en etablering i regionen. Stödet skulle finansiera utvecklingen av PS-Engine. Kon-

takterna utmynnade i beslut om omfattande stöd till bolagets utvecklingsprojekt. 

Landstinget i Älvsborgs län byggde om en lokal på det gamla lasarettsområdet i Vä-

nersborg för Systems räkning. Bolaget flyttade sin utvecklingsavdelning dit sommaren 

1997. Systems etablering i Vänersborg och Simuliprojektet var sammankopplade. 

 

Den 30 september 1996 upprättade Tomas Ekberg vid EU:s strukturfond en promemo-

ria med rubriken ”Centrum för tillämpad Simuleringsteknik Fyrstad”. Öhrlings menar 

att detta avsåg det center som Systems byggde upp i Vänersborg. I bilagan till prome-
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morian finns beräkningar av finansieringskostnaderna för olika delmoment av projek-

tet. Summan av dessa kostnader blev 6,9 milj. kr. 

 

HTU sökte den 24 oktober 1996 bidrag från EU:s strukturfond Mål 2 Fyrstad (EU:s 

strukturfond). Den 29 oktober 1996 beviljades HTU ett EU-bidrag om 2 990 000 kr. 

Beslutsbrev utfärdades den 4 december 1996. Öhrlings menar att företaget som åsyftas 

i ansökan är Systems. 

 

Av förslag till beslut daterad den 29 oktober 1996 framgår bl.a. att intressenterna här 

gör en gemensam satsning för att få Systems till Fyrstad. En förutsättning för beslutet 

var alltså att Systems etablerade sig i Vänersborg. Av ett sammanträdesprotokoll från 

den Regionala Beslutsgruppen samma dag framgår bl.a. att beslut fattades.  

 

Av beslutsbrevet från den 4 december 1996 framgår att 50 nya jobb etableras i privata 

näringslivet för utgången av 1999. Öhrlings menar att det var så många anställningar 

som det blev på Systems utvecklingskontor i Vänersborg. 

 

 HTU hade alltså beviljats offentliga medel och EU-finansiering för ett projekt vars 

innehåll till övervägande del bestämts av Systems. Som framgår av HTU:s ansökan 

uppgick bidragen exklusive EU:s del till 6 360 000 kr, inklusive EU:s del: 9 350 000 

kr. Med dessa pengar kom alltså HTU till Systems vid årsskiftet 1996/1997. 

 

HTU ville vid årsskiftet 1996/97 ha specifikationer av Systems på de arbeten som 

skulle utföras på högskolan inom ramen för Simuliprojektet. Morgan Herou skickade 

därför den 10 februari 1997 ett telefax till Svante Nyström med ett ”förslag enligt 

överenskommelse” till vad Systems skulle leverera till HTU. Punkterna i förslaget är 

prissatta till 9,9 milj. kr. Undantas punkten ”Forum för simulering Vänersborg – Deve-

lopers program PS-Engine, som inte skulle utföras vid HTU, blir summan 6,9 milj. kr. 

 

Systems arbetade intensivt med att få ut de pengar som utlovats och med att etablera 

sig i Fyrstadsregionen. Pengarna var en del av finansieringen av produktutvecklingen 
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av PS-Engine och etableringen var en del av kompetensförsörjningen. Inom ramen för 

detta arbete upprättade Systems förslag på avtal som sändes till Projektstyrelsen för 

Simuliprojektet. Ett utkast översändes den 11 mars 1997. Ytterligare ett utkast över-

sändes den 19 mars 1997. 

 

En jämförelse av rubrikerna för Systems åtaganden enligt telefax den 10 februari 1997 

och avtalsutkast i mars 1997 ger följande. 

 

Telefax den 10 februari 1997  Avtalsutkast mars 1997 

Utvecklare, utbildning, forskning 

HTU 

Profilstudie    Profilstudie 

Utbildningspaket och lärarkostnader   Utbildningspaket och lärarkost-

nader 

Programsystem   Programsystem 

Nätverk HTU / Företagsforskning  Nätverk av HTU / Företags-

forskning 

Företagsinriktade utvecklingsprojekt  Företagsinriktade utvecklings-

projekt 

Forum för simulering Vänersborg /   Forum för simulering Väners-

borg 

developers program PS Engine  Developers program PS Engine 

 

Öhrlings påstår inte att avtal med det innehåll som anges ovan ingicks. 

 

Den 27 mars 1997 fakturerade Systems Simuliprojektet för de utlovade bidragen. Fak-

turan betalades inte, men reklamerades inte heller. Fakturan krediterades sedermera i 

november 1997. 

 

Den 6 maj 1997 upprättade Älvsborgs läns chefsjurist ett nytt förslag till avtal, ”Avtal 

om samverkan mellan Prosolvia Systems AB och parterna som deltar i projektet SI-
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MULI”. Av förslaget framgår hur länsstyrelsen såg på situationen våren 1997. Avtalet 

undertecknades aldrig. 

 

HTU:s rektor, Olof Blomqvist, hade invändningar mot länsstyrelsens förslag och ville 

innan avtal tecknades genomföra en offentlig upphandling. Övriga deltagare i Simuli-

projektet ville emellertid gå vidare och bröt då ut en del av Simuliprojektet som istället 

blev föremål för ett särskilt avtal mellan Systems och Landstinget i Älvsborg. På detta 

sätt kunde övriga deltagare delvis infria löftet till Systems om bidragsmedel. Den 18 

juni 1997 fattade regionala beslutsgruppen beslut om att revidera projektplanen för 

SIMULI. 

 

HTU:s andel av projektet hade nu minskats till 6,9 milj. kr. Därefter träffades avtal den 

2 juli 1997 med Landstinget i Älvsborg beträffande den utbrutna delen. Avtalet om-

formulerades sedan i november 1997, vilket är irrelevant för detta mål. 

 

HTU beslutade att genomföra en offentlig upphandling för det kvarvarande Simulipro-

jektet. Villkoren utformades så att i praktiken endast ett företag kunde uppfylla dem, 

Systems. Och endast ett företag, Systems, lämnade en offert. Upphandlingsunderlaget 

författades av Systems. Det betyder i praktiken att vad som skulle levereras bestämdes 

av Systems. 

 

Det var redan klart att Systems skulle träffa avtal med HTU, som hade finansiering. 

Därför startade Systems sina leveranser till HTU sensommaren 1997, dvs. före avtalet 

daterat oktober undertecknades. Det som levererades var: 

- Profilstudie 

- Nätverksbygge, forskning (handledning av doktorander och förslag magisterutbild-

ning) 

- Mjukvaran Robcad 

 

Den 16 oktober 1997 träffades ett avtal mellan Systems och HTU. Det som Morgan 

Herou definierade redan i februari 1997 syddes ihop till ett avtal i oktober 1997.  
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En jämförelse mellan rubrikerna i telefax den 10 februari, avtalsutkast i mars och avtal 

i oktober 1997 ger följande. 

Telefax 10 februari 1997 Avtalsutkast mars 1997 Avtal oktober 1997 
Utvecklare, utbildning, forskning HTU   

Profilstudie Profilstudie Profilstudie (p.1) 
Utbildningspaket och lärarkostnader Utbildningspaket och lärarkostnader Utbildningspaket och lärarkostnader (p.3) 
Programsystem Programsystem Programsystem (p.5) 
Nätverk HTU/Företags-Forskning Nätverk av HTU/Företagsforskning Nätverksbygge forsk ning (p.2) 
Företagsinriktade utvecklingsprojekt Företagsinriktade utvecklingsprojekt Nätverksbygge företag (p.4) 

 Developers program PS Engine Tekniköverföring i företagsnätverk  

(p.6,se b) 
Forum för simulering Vänersborg  / 

developers program PS Engine 

Forum för simulering Vänersborg  

 

Forum för simulering var således utbrutet i oktober 1997.  

 

Avtalet innehöll en bestämmelse om avrop. Bestämmelsen är en ordningsföreskrift och 

betyder inte att HTU inte skulle vara bundet av att köpa avtalade tjänster och produkter 

genom att inte avropa. HTU kunde inte vägra att ta emot leverans. Den 14 november 

1997 fakturerade Systems HTU 6,9 milj. kr. Detta var kontraktsvärdet minus hårdva-

ran. Öhrlings bestrider att HTU har reklamerat fakturan. Systems har tagit fram en sär-

skild offert avseende hårdvaran, som levererades 1997. 

 

Den 11 december 1997 upprättade Patric Ericsson en kallelse till möte. Den 26 januari 

1998 hade Systems ett måndagsmöte. HTU-projektet behandlades. Nya licenser skulle 

skickas till HTU med anledning av att nya versioner av programmen hade släppts. 

 

Den 23 april 1998 upprättades en projektplan. Den beskrev vad som återstod att göra, 

men var tyst i fråga vad som redan var utfört och levererat. Den 24 april 1998 gjorde 

HTU ett avrop. Av avropet framgår bl.a. följande. ”Huvuddelen av programvarorna är 

levererade och återstoden beräknas bli levererade måndagen 27 april 1998.” 
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Den 30 april 1998 skrev Hans Clausen till Systems. Uppenbarligen ville HTU ha en 

faktura per moment istället för en samlingsfaktura. Den 11 maj 1998 hade Systems 

levererat samtliga mjukvaror till HTU. Systems hade ingen kostnad för såld vara för de 

egenutvecklade programmen eftersom utvecklingskostnaderna hade tagits löpande. 

HTU betalade ca 2,5 milj. kr. Därutöver betalade HTU för den levererade hårdvaran. 

 

Enligt Systems kalkyl var ordervärdet 6,9 milj. kr. Systems hade inga kostnader för 

mjukvaran. Hårdvaran hade levererats före årsskiftet. En reservering om 1,3 milj. kr 

avseende kvarstående mantimmar bedömdes vid årsskiftet tillräcklig för återstående 

åtgärder.  

 

20.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären 

 

Öhrlings bestrider påståendet att intäkten och kundfordran avseende fakturan till HTU 

inte skulle ha redovisats i bokslutet 1997. Bindande avtal träffades i oktober 1997. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påståenden, såvitt avser Ramavtalet. HTU kunde inte 

göra sig fri från avtalet genom att inte avropa. Bestämmelsen om avrop var en ord-

ningsföreskrift. HTU avropade hårdvaran och tog emot ett antal av de tjänster Systems 

skulle utföra, bl.a. handledning av doktorander. Vidare tog HTU emot mjukvara. 

 

Öhrlings bestrider påståendet om att intäktsgill leverans inte skedde under 1997. Det 

vitsordas att allt inte hade levererats 1997. För det som skulle levereras under 1998 

(licenser och tjänster) hade Systems endast kostnader i form av mantimmar. Reserven 

som sattes i bokslutet för dessa var tillräcklig. 

 

Öhrlings bestrider påståendet att betalning inte var sannolik och tillägger att HTU beta-

lade. Öhrlings bestrider också Konkursboets påstående om att HTU bestred fakturan i 

sin helhet den 24 november 1997 och angav att den inte skulle komma att betalas. 
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Öhrlings vitsordar att fakturan av den 14 november 1997 förföll till betalning omgåen-

de och att när bokslutet och årsredovisningarna upprättades, fakturan var förfallen se-

dan länge. 
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21 COE ENKÖPING 

 

21.1 Konkursboet 

 

21.1.1 Bakgrund och inledning 

 

CoE Enköping skulle vara inriktat mot simuleringsteknik. De första kontakterna röran-

de etableringen av centret togs tidigt 1997 mellan Enköpings kommun och Systems. 

Från Systems leddes projektet av Jon Serrander. Dan Lämkull deltog som projektleda-

re under den s.k. förstudie som kom att utföras och han var avsedd att inledningsvis bli 

VD i centerbolaget.  

 

Hos kommunen var det Bernt Eriksson på enheten för näringslivsfrågor, Technicom, 

som var den drivande kraften. Bernt Eriksson avled år 1999 och hördes därför varken 

av polisen eller Arthur Andersen eller i brottmålet. Anders Unander, kommundirektör i 

Enköping kommun, deltog också i kontakterna mellan kommunen och Systems. 

Kommunens engagemang skulle ligga i det kommunalt ägda bolaget Vision Enköping 

AB och VD i det bolaget var Arne Wåhlstedt. 

 

Förutom kommunen var den ursprungliga avsikten att även försvarsmakten genom 

Enköping Garnison samt Uppsala Universitet skulle vara involverade i centret. För-

svarsmakten drog sig ur någon gång under 1997 och Uppsala Universitet beslutade sig 

slutligen för att inte vara med i februari 1998. 

 

Vidare kom en god vän till Jon Serrander, Johannes Pålsson, att bli involverad i affä-

ren. Johannes Pålsson kunde ingenting om simuleringsteknik utan blev ombedd att gå 

in som tillfällig huvudägare i ett aktiebolag som köptes in av Prosolvia i slutet av de-

cember 1997 och till vilket programvaror för över 13 milj. kr fakturerades. 
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Omständigheterna i Enköping liknar i hög grad dem i Örebro: 

– seriösa förhandlingar fördes med kommuner och statliga institutioner om att etable-

ra ett center, 

– inga avtal om att köpa och licensiera utrustning träffades med dessa parter före 

årets slut, 

– ett nybildat aktiebolag köptes in av Systems för att kunna ta emot leverans och 

faktura under 1997, 

– för att inte behöva konsolidera försäljningen till bolaget fullt ut såldes 81 % av 

aktierna i bolaget till en person som var god vän till en av de affärsansvariga på 

Systems i avvaktan på att de riktiga samarbetsparterna hade bestämt sig för att gå 

med i centret, denne tillfälliga ägare hade ingen formell befattning i eller behörig-

het att företräda bolaget, 

– styrelsen utgjordes av anställda på Systems däribland VD:n Morgan Herou och 

ekonomichefen Magnus Svernlöv, 

– revisor var Öhrlings Magnus Götenfelt, 

– leveranser på mångmiljonbelopp skedde till den tillfällige aktieägarens hem i de-

cember, 

– den tillfällige ägaren saknade kompetens inom simuleringsområdet och visste inte 

vad det var som levererades, och 

– när det stod klart att de verkliga samarbetsparterna inte ville vara med köpte Jon 

Serrander aktierna. 

 

I tidningarna beskrevs centren i Örebro och Enköping som luftaffärer. Beskrivningen 

är missvisande. Det fördes reella seriösa förhandlingar med kommuner och statliga 

institutioner. Men dessa ledde aldrig till avslut under 1997 – det fattades aldrig några 

beslut om att etablera centret och att införskaffa utrustningen. I avsikt att kunna ta in-

täkten satte därför Systems upp bolaget och levererade programvaror hem till de tillfäl-

liga ägarna som inte hade något intresse av dem. Givetvis fanns det inget affärsmässigt 

rimligt skäl för någon att utrustningen skulle levereras innan det var klart att centret 

skulle komma att etableras med de seriösa samarbetsparterna som ägare. Det enda skä-

let för att sätta upp bolaget och att leverera programvaran hem till huvudägaren var att 
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Systems och Prosolvia skulle kunna redovisa en intäkt från affärerna redan under 1997. 

Man ville tydligen inte vänta till 1998 varför man såg till att ordna med motparter som 

kunde ta emot leveranser och fakturor. Hur dessa fakturor kunde redovisas som intäk-

ter är obegripligt. 

 

21.1.2 Förstudie 

 

I juni 1997 kom kommunen och Systems överens om att en förstudie skulle göras för 

att ta fram ett beslutsunderlag och identifiera huvudintressenterna till centret. Arbetet 

med förstudien pågick fram till mitten av november. Kommunen hade genom sitt hel-

ägda bolag Vision Enköping AB tagit på sig att betala 375 000 kr (inkl. moms) för 

förstudien när den var färdig. 

 

Redan i juni fakturerade Systems kommunen direkt för förstudien.Enligt fakturan gäll-

de den ”uppstartskostnad kompetenscentrum”. Fakturan var ställd till den kommunala 

enheten, Technicom, och inte till Vision Enköping AB. Förstudien var inte heller klar. 

Technicom betalade aldrig fakturan och i maj 1998, efter nästan ett år, krediterades den 

och det utställdes en ny faktura på samma belopp till Vision Enköping AB som betala-

de för förstudien. 

 

Förstudien blev klar den 17 november 1997 och presenterades i form av en rapport 

med titeln ”Kompetenscentrum för utbildning; forskning och utveckling inom VR-

teknik och simulering”. Av bakgrundsbeskrivningen framgick att sedan våren 1997 

hade det förts diskussioner mellan Enköpings kommun, Enköping Garnison, Systems 

och Uppsala Universitet om att starta ett kompetenscentrum – ett CoE – inriktat mot 

modern simuleringsteknologi i Enköping. 

 

Verksamheten beskrevs i p. 2, där det bl.a. framgår att ett utbildnings-, forsknings- och 

utvecklingscentrum för Virtual reality-teknik skulle startas. Verksamheten skulle be-

drivas inom områdena Digital Plant-teknologi, logistik och flödessimulering, seminari-
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er och workshops, mötesplats för användarföreningar, företagsstöd åt avknoppningsfö-

retag, nätverk med andra kompetenscentra, samarbete med Uppsala Universitet avse-

ende forskning och utbildning, understöd till forskning och utvecklingsprojekt i regio-

nen, examensarbete och kvalificerad yrkesutbildning, samarbete med gymnasieskolor-

na, uppdragsutbildningar, samt nyhetsbrev och omvärldsbevakning. 

 

Det var området för s.k. Digital Plant-teknologi som främst var av intresse för Sy-

stems. Inom detta skulle det bedrivas tester, utbildning och projekt kring Systems pro-

gramvara PS-Engine. Ett planerat första projekt sades vara utbildning av ABB-

personal under första halvåret 1998. 

 

Av p. 3 framgår att det vid den här tidpunkten i november 1997 inte var klart vilka som 

skulle vara ägare och samarbetspartners i centret. De tilltänkta ägarna var Uppsala 

Universitet, Systems, Enköpings kommun samt eventuellt Företagarna i Enköping och 

AQ Trafo. Vid den här tidpunkten var således Försvarsmakten inte längre aktuella som 

ägare men de skulle däremot vara en av flera olika samarbetspartner. Dessa delades 

upp i huvudintressenter (fyra stycken) som skulle lägga uppdrag eller på annat sätt 

stödja centret och övriga samarbetspartners (nio stycken). 

 

Verksamheten skulle inte drivas i kommersiellt syfte, men investerings- och drifts-

kostnaderna skulle täckas. Det huvudsakliga verksamhetsområdet var utbildning; pla-

nen var att utexaminera 100 elever år. Vid full beläggning skulle 10 personer vara sys-

selsatta i centret. 

 

Investeringsbehovet angavs till totalt 9 578 000 kr, varav 5 201 000 kr för programva-

ror, 1 445 000 kr för utbildningsdatorer, 595 000 kr för arbetsplatser, 500 000 kr för 

”Head MOUNTED Display”, dvs. virtual reality-utrustning, 500 000 kr för en ABB 

Robot och 600 000 kr för integration. Av programvarorna var 96 000 kr program från 

Microsoft. Övriga programvaror avsåg utbildning 4 250 000 kr, projekt 625 000 kr, 

och forskning 250 000 kr. Vad detta var för programvaror framgår inte av förstudien, 
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men Systems egen programvara PS-Engine måste ha ingått eftersom den skulle använ-

das i Digital Plant verksamheten. 

 

Enligt förstudien skulle investeringen inledningsvis finansieras av det tre tilltänkta 

ägarna Systems, Uppsala Universitet och Enköpings kommun med 2 miljoner kr var-

dera samt av en av de planerade ”huvudintressenterna” Ericsson Saab Avionics med 

500 000 kr. Den återstående delen, 3 078 000 kr, skulle finansieras genom leasing. 

Enligt det utkast till konsortialavtal som senare togs fram var förslaget att ägarna skulle 

finansiera verksamheten genom aktiekapital på 100 000 kr och aktieägartillskott på 

1 900 000 kr, dvs. totalt 2 milj. kr. 

 

Intäkterna och kostnaderna beräknades till ca 18 milj. kr för de första tre åren. De 

största kostnadsposterna var avskrivningar (6 milj. kr) och leasingavgifter (3 595 000 

kr). Av intäkterna skulle Systems dra in forskningsprojekt och utbildning på 2 milj. kr 

under tre år. 

 

Verksamheten skulle drivas i ett aktiebolag. Hur aktierna skulle fördelas mellan de 

tilltänkta ägarna angavs inte. I förstudien lämnades även förslag på hur de olika parter-

nas överenskommelser i samband med etableringen av centret skulle formaliseras. Dels 

skulle ett aktieägaravtal träffas mellan ägarna, dels skulle separata avtal träffas mellan 

centerbolaget och envar av de olika ägarna och huvudintressenterna. 

 

Förstudien var avsedd att tjäna som underlag för de tilltänkta ägarna, främst Enköpings 

kommun och Uppsala Universitet, inför deras beslutsfattande. Till slut var det dock 

endast kommunen som var intresserat av att gå vidare, men inget bindande avtal om att 

etablera centret kom att träffas med dem heller. 
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21.1.3 Diskussioner om etablering 

 

I en s.k. lägesrapport från november 1997 beskrev Jon Serrander situationen och den 

osäkerhet som rådde.  

 

I lägesrapporten listade Jon Serrander en lång rad åtgärder som skulle vidtas för att få 

till stånd affären. Bland dessa fanns bl.a. deltagande på lokal näringslivsmässa i Enkö-

ping, möten med ALMI och Komvux, möten med diverse politiker och näringslivsper-

soner, beslut/ avsiktsförklaring från Länsarbetsnämnden, styrelsebeslut i Vision Enkö-

ping AB om att etablera centret, godkännande av detta beslut i kommunstyrelsen i En-

köping, beslut av styrelsen i Uppsala Universitets holdingbolag om delägarskap och 

finansiering samt möten med Uppsala Universitet för formalisering av deras engage-

mang. Viktiga ”Actions” i närtid var att inom kort ”få respons på avtalsförslagen som 

ligger” och att ”fixa leasing eller annan finansiering”. 

 

21.1.4 Enköpings kommun beslutar om centret 

 

I slutet av november beslutade kommunfullmäktige i Enköping under rubriken ”Kom-

petenscentrum” att ”meddela Vision Enköping AB att fullmäktige inte har någon erin-

ran mot rubricerade projekt”. Fullmäktige var dock inte enig; tre partier ville istället 

uttala att kommunen var intresserat av att ett kompetenscentrum etablerades i kommu-

nen. Uppsala universitet dröjde dock med sitt besked. Möten med universitetet ägde 

rum i december, men universitetet fattade inget beslut under 1997. 

 

21.1.5 Utkast till konsortialavtal 

 

I december togs ett utkast till konsortialavtal fram avseende ägandet av det tänkta cen-

terbolaget. Parterna i utkastet var de tilltänkta ägarna i förstudien, Systems, Vision 
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Enköping AB och Uppsala Universitet genom sitt bolag Uppsala Universitet Utveck-

lings AB. 

 

Under bakgrunden uttalades att parterna hade för avsikt att starta centret så snart som 

möjligt, dock senast den 1 april 1998. Konsortialavtalet skulle träda i kraft på ”Avtals-

dagen”, vilket var när samtliga parter hade undertecknat avtalet. Efter undertecknande 

av avtalet, skulle parterna förvärva det gemensamma bolaget. 

 

Bolagets verksamhet skulle bestå i utbildning, forskning och utveckling av program 

och programapplikationer inom området VR och simuleringsteknik med inriktning mot 

industriell logistik, försvarsanknutna logistikområden, logistik inom varuhantering och 

distribution samt miljö- och hälsovårdsområdet. 

 

Verksamheten skulle bedrivas enligt affärsmässiga principer och alla avtal mellan part 

och Bolaget skulle vila på affärsmässig grund och vara på affärsmässiga villkor samt 

godkännas på det sätt som föreskrevs i avtalet. I p. 10 angavs att alla avtal mellan Bo-

laget och part skulle behandlas av aktieägarna på bolagsstämma och krävde att alla 

delägarna var eniga om beslutet. 

 

Systems skulle stödja verksamheten genom att under avtalstiden tillhandahålla bolaget 

programvara och relevant kompetens i form av konsulttjänster inom området för simu-

leringsteknologi. Ett särskilt avtal om detta skulle träffas mellan bolaget och Systems.  

Konkursboet har inte återfunnit någon kopia av detta avtalsutkast. 

 

Enköping Vision AB förband sig att tillhandahålla Bolaget ”projektassistans” enligt ett 

separat avtal. Inte heller har något utkast till detta avtal återfunnits. Även Uppsala Uni-

versitets Utveckling AB skulle stödja verksamheten genom att förlägga ”viss forsk-

nings- och utbildningsverksamhet hänförlig till simuleringstekniken samt utöva exa-

mensliknande tillsyn”. 
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Av p. 6 framgår att aktiebolaget efter en nyemission om 200 000 kr skulle ägas i lika 

delar av de tre parterna. Inledningsvis skulle dock Systems ha en aktie mer än de övri-

ga. Nyemissionen skulle genomföras på avtalsdagen. Utöver aktiekapitalet förband sig 

var och en av aktieägarna att finansiera bolaget genom att lämna ett aktieägartillskott 

om 1 900 000 kr. 

 

Styrelsen i bolaget skulle bestå av tre ledamöter utsedda av envar av parterna. Till dess 

att ordinarie verkställande direktör utsetts skulle Dan Lämkull vara VD. Dan Lämkull 

var anställd inom Systems. 

 

Enligt p. 28 var Konsortialavtalets ”fullbordande och bestånd” villkorat av att Enkö-

pings kommunfullmäktige godkände avtalet. Som vi sett beslutade kommunfullmäkti-

ge den 27 november 1997 att de inte hade något att erinra mot projektet. 

 

Utkastet till konsortialavtalet innehöll inga åtaganden för vare sig CoE-bolaget eller 

ägarna att köpa eller licensiera maskin- eller programvaror. Detta skulle sannolikt re-

gleras genom det avtal mellan bolaget och Systems som hänvisades till i p. 5.1. 

 

Uppsala Universitet dröjde som sagt med sitt besked om deltagande i centret och det 

stod i mitten av december klart att någon etablering av centret enligt förstudien och 

konsortialavtalet inte skulle kunna äga rum under 1997. De två parter som hade be-

stämt sig för att vara med – Systems och Vision Enköping AB – kom då överens om 

att inleda ett mer begränsat samarbete i avvaktan på Universitetets beslut. 

 

21.1.6 Styrelsebeslut i Vision Enköping AB 

 

På styrelsemöte i det kommunägda bolaget Vision Enköping AB den 18 december 

1997 föredrogs utkasten till konsortialavtalet och ett tillfälligt avtal mellan Vision En-

köping AB och Systems. Med knappast möjliga majoritet – fyra mot tre – beslutade 

styrelsen att ”i princip” godkänna det avtalet om hyra och leasing med Systems, att 
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uppdra till VD (Anders Wåhlstedt) att skriva under avtalet samt att ställa sig positiv till 

en bolagsbildning i enlighet med konsortialavtalet med Systems och Universitetet. En-

ligt Anders Wåhlstedt förekom det ingen diskussion i styrelsen om inköp av program-

vara. 

 

21.1.7 Avtal mellan Systems och Vision Enköping AB 

 

Det tillfälliga avtalet mellan Systems och Vision Enköping AB skrevs under den 22 

respektive 31 december 1997. Av avtalet framgår att parterna hade för avsikt att bedri-

va ett kompetenscenter och tillsammans med Uppsala Universitets Utveckling AB träf-

fa ett konsortialavtal avseende ägandet av det bolag som skulle äga centret. 

 

Enligt p. 1.2 i avtalet skulle verksamheten avseende simuleringsteknologi påbörjas per 

den 1 januari 1998. Vidare uttalades i samma punkt att detta avtal ingicks i ”avvaktan 

på att Parterna och Utveckling AB förvärvar bolaget och att konsortialavtal ingås mel-

lan nämnda parter”. Det sades inget om att Systems redan tre dagar tidigare hade köpt 

in centerbolaget. 

 

Enligt p. 2.1 åtog sig parterna (Systems och Vision Enköping AB) att snarast möjligt 

ingå ett hyresavtal med AQ Fastigheter AB enligt vilket parterna – inte centerbolaget – 

skulle hyra lokaler om ca 260 kvm i Enköping. I lokalerna skulle parterna bedriva 

verksamheten enligt utkastet till konsortialavtal. Lokalerna skulle enligt avtalet tillträ-

das den 1 januari 1998 vilket var dagen efter det att Systems hade undertecknat avtalet. 

Något hyresavtal kom dock aldrig att träffas. 

 

Vidare åtog sig parterna att ingå ett leasingavtal avseende maximalt 30 Hewlett Pack-

ard-datorer till en kostnad om högst 85 000 kr per dator. Datorerna skulle användas 

inom området för simuleringsteknik. Parternas rättigheter och skyldigheter i hyres- och 

leasingavtalen skulle senare överlåtas till centerbolaget. 
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Avtalet trädde i kraft när det hade undertecknats av bägge parter, dvs. den 31 december 

1997, och skulle gälla i tre månader t.o.m. den 31 mars 1998 när det skulle upphöra 

automatiskt. Vad som skulle hända med hyres- och leasingavtalen om konsortialavtalet 

och samarbetet i centret inte kom till stånd angavs inte. 

 

Avtalet innehöll inga bestämmelser om att programvaror eller tjänster skulle köpas in 

av parterna eller centerbolaget. 

 

Samma dag som Vision Enköping AB skrev under avtalet den 22 december 1997 

skickade Bernt Eriksson på kommunen över det underskrivna avtalet till Systems. 

 

I brevet behandlade Bernt Eriksson leasingen av datorerna och hyran av lokalerna. Han 

nämnde dock inte med ett enda ord de programvaror som Systems och Öhrlings hävdar 

att parterna hade kommit överens om skulle levereras redan under 1997 till centerbola-

get. Inte heller stod det någonting om detta i interimsavtalet. Om det nu hade överens-

kommits att programvarorna skulle köpas in före det att konsortialavtalet var på plats 

så hade det givetvis stått i avtalet och i Bernt Erikssons brev. Beställningen av pro-

gramvarorna hade i så fall kunnat hanteras på samma sätt som leasingavtalen och hy-

resavtalen – efter det att konsortialavtalet kommit på plats hade avtalet om köp (licen-

siering) av programvaror också kunnat överlåtas till bolaget. Bernt Eriksson kunde inte 

höras i brottmålet. Det är också märkligt att det inte nämns i avtalet eller brevet att 

Systems redan den 19 december 1997 hade köpt ett framtida centerbolag. 

 

Arne Wåhlstedt uppgav i brottmålet att i styrelsen för Visions Enköping AB, fördes det 

ingen diskussion om inköp av några programvaror. Morgan Herou och Jon Serrander 

påstod bägge i brottmålet att det fanns en överenskommelse med Bernt Eriksson om att 

leverans av programvara skulle ske till det nyinköpta bolaget. När, hur och för vems 

räkning denna överenskommelse skulle ha träffats uppgav inte Morgan Herou och Jon 

Serrander enligt domen. Något skriftligt avtal fanns inte och Bernt Eriksson avled in-

nan han kunde höras av polisen. Bernt Eriksson var inte styrelseledamot eller VD i 

Vision Enköping AB. I det nya centerbolaget satt han inte heller i styrelsen. Enligt 
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utkastet till konsortialavtal skulle alla avtal mellan någon av parterna och centerbolaget 

godkännas av alla aktieägare. 

 

Det hyresavtal som nämns i avtalet kom aldrig till stånd. Andra lokaler togs fram, men 

de blev inte klara förrän senare under 1998. Enligt Jon Serrander flyttade CoE Enkö-

ping in i lokalerna först i maj 1998. Inte heller blev det något leasingavtal. Anders 

Unander och Morgan Herou uppgav i Brottmålet att ingen leverans av datorer skedde. 

 

21.1.8 Köp av lagerbolag 

 

Dagen efter det att styrelsen i Vision i Enköping AB hade ställt sig positiva till en bo-

lagsbildning i enlighet med konsortialavtalet, den 19 december 1997, köpte Prosolvia 

samtliga aktier i lagerbolaget AB Grundstenen 81026. Firman ändrades senare till Cen-

ter of Excellence Enköping AB (CoE Enköping). Samma dag hölls en extra bolags-

stämma i bolaget. 

 

Vid bolagsstämman utsågs Morgan Herou, Niklas Stake och Magnus Svernlöv till sty-

relseledamöter. Samtliga dessa arbetade heltid inom Prosolviakoncernen. Magnus Gö-

tenfelt från Öhrlings utsågs till revisor i bolaget. Magnus Götenfelt bekräftade uppdra-

get samma dag. 

 

Samtidigt hölls även ett första styrelsemöte i bolaget. Vid styrelsemötet valdes Sy-

stems VD Morgan Herou till ordförande. Vidare beslutades att firman skulle tecknas 

av styrelsen gemensamt eller var för sig av Morgan Herou, Niklas Stake och Magnus 

Svernlöv. 

 

Vid förvärvet av standardbolaget den 19 december 1997 utfärdades en generalfullmakt 

för envar av Morgan Herou, Niklas Stake och Magnus Svernlöv att företräda bolaget. 

Av fullmakten framgår bolagets nya firma, Center of Excellence Enköping AB, och 

adress, Box 146, 421 22 Västra Frölunda. Detta var samma adress som det nyinköpta 
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bolaget i Örebro. Enligt uppgift från Magnus Svernlöv när han hördes i Örebro tillhör-

de postboxen ett bolag som kontrollerades av honom. I registreringsanmälan angavs att 

bolaget hade samhörighet med bolaget i Örebro och att det skulle administreras av Pro-

solvia i Göteborg. 

 

Konstruktionen var således identisk med den i Örebro. Alla befattningar i bolaget till-

sattes av personer som var anställda i Prosolvia. Revisor blev Magnus Götenfelt från 

Öhrlings. Adressen var till Magnus Svernlövs bolags postbox. Bolaget administrerades 

av Prosolvia. I Enköpingsbolaget sköttes bokföringen av Christel Sjöholm som jobba-

de ihop med Magnus Svernlöv på Prosolvias ekonomiavdelning. 

 

21.1.9 Överlåtelse av majoriteten av aktierna i centerbolaget till Johannes Pålsson 

 

Eftersom Uppsala Universitet ännu inte hade bestämt sig om de skulle gå med i etable-

ringen av centret kunde aktierna inte placeras ut på externa ägare under 1997. Om Pro-

solviakoncernen ägde alla aktier vid årsskiftet skulle dock ingen intäkt kunna tas i kon-

cernen på en affär med centerbolaget – intäkten skulle helt elimineras och ingen resul-

tateffekt skulle uppkomma. Av detta skäl var man tvungen att hitta en interimslösning 

som kunde äga majoriteten av aktierna till dess att Uppsala Universitet hade bestämt 

sig för att gå med. I Örebro hette interimslösningen Stig Högström; i Enköping var det 

Johannes Pålsson. Johannes Pålsson var tidigare officerskollega med Jon Serrander 

och han hade blivit kontaktad av Jon Serrander på hösten 1997 för att höra om han 

ville bli ansvarig för utbildningsverksamheten i centret. Senare fördes enligt Morgan 

Herou, Jon Serrander och Johannes Pålsson diskussioner om att Johannes Pålsson skul-

le bli VD för centerbolaget. Det finns dock ingen dokumentation om detta; i konsortia-

lavtalet står att Dan Lämkull initialt skulle vara VD tills dess ordinarie VD utsetts se-

nast den 30 juni 1998. Johannes Pålsson utsågs till styrelseledamot i centerbolaget 

först i slutet av april 1998, när hela affären hade gått i stöpet. Även Jon Serrander blev 

då styrelseledamot och bolagets adress ändrades till Enköping. 
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Johannes Pålsson hade aldrig före slutet av april 1998 någon rätt att företräda centerbo-

laget och han gjorde det inte heller. Han träffade inget avtal om köp för bolaget. Han 

utförde aldrig något operativt arbete för bolaget och han ställde inte några frågor om 

den administrativa organisationen. Således var han en rent passiv ägare.  

 

Den lösning som Systems valde i Enköping var att parkera 81 procent av aktierna i 

centerbolaget hos Johannes Pålsson innan årsskiftet och i avvaktan på besked från 

Uppsala Universitet om det skulle bli någon centeretablering överhuvudtaget. Det finns 

inga omständigheter som visar att en överlåtelse till Johannes Pålsson diskuterats med 

någon hos kommunen eller Universitet. Johannes Pålsson uppgav själv att alla diskus-

sioner fördes med Jon Serrander och att han aldrig träffade de tilltänkta delägarna. Jo-

hannes Pålsson såg som sin uppgift att gå in som majoritetsägare för en begränsad tid. 

När de övriga intressenterna kom in skulle han enligt egna uppgifter äga 14 procent. 

Hur detta skulle lösas med Universitet och Vision Enköping AB framgår inte; i utkas-

tet till konsortialavtalet ägdes alla aktier av de tre parterna; Systems, Vision och Uni-

versitet. 

 

Hur ska man då beskriva Johannes Pålssons roll? Av intresse är att se hur Jon Serran-

der beskrev den då i början av 1998. I ett e-mail till Morgan Herou i april kallade Jon 

Serrander Johannes Pålsson för ”målvakten”. 

 

I en åtgärdsplan en månad tidigare i mars 1998 skrev Jon Serrander att var det nödvän-

digt att säkerställa den tillfälliga juridiska lösningen ytterligare en tid och att Systems 

behövde ersätta Johannes Pålsson enligt överenskommelse samt eventuellt även i för-

skott för det aktiekapital han låg ute med. 

 

Samma tema gällde i Jon Serranders lägesrapport från slutet av februari. Där sades att 

”Interimslösning finns där PSAB äger 19 %. Lösningen är inte tidsbegränsad på annat 

sätt än att finansieringen blir svår, dock måste vi snart ersätta han som äger de 81 % 

ekonomiskt – han fick tidsramen januari ut”. 
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Konkursboet anser att Johannes Pålssons aktieägande var en ren konstruktion – en in-

tern interimslösning – som Systems hade hittat på för att kunna redovisa intäkten från 

en programvaruleverans på ca 10 milj. kr 1997. Överlåtelsen av aktierna formalisera-

des genom ett avtal daterat den 30 december 1997 där Prosolvia sålde 81 procent av 

aktierna i CoE Enköping AB till Johannes Pålsson för 81 000 kr. Köpeskillingen skulle 

betalas den 31 januari 1998. 

 

Liksom i Örebro sköttes all formalia kring bolaget av Magnus Svernlöv. Inga ändring-

ar av styrelse, revisor eller adress gjordes i bolaget i samband med att majoriteten av 

aktierna överläts till Johannes Pålsson. Bokföringen i bolaget sköttes av Christel Sjö-

holm; enligt Magnus Svernlöv gjorde hon det på sin fritid. Enligt registreringsanmälan 

till PRV skulle bolaget administreras av Prosolvia i Göteborg. 

 

21.1.10 Leverans av programvaror och utbildningsmaterial samt fakturering 

 

Enligt Johannes Pålsson skickade Systems några CD-skivor och pärmar med utbild-

ningsmaterial till hans bostad i Enskede i slutet av december 1997. Johannes Pålsson 

hade inte beställt någon programvara eller utbildningsmaterial. Bakgrunden till försän-

delsen var att Jon Serrander hade bett Johannes Pålsson att ta emot leveransen i sin 

bostad eftersom bolagets lokaler inte var klara och det därför inte fanns någon som 

kunde ta emot leveransen hos bolaget. 

 

Johannes Pålsson hade inte den tekniska kompetens som krävdes för att bedöma vad 

det var han mottog. Han gjorde inte heller något med CD-rom skivorna utan behöll 

dem i sitt hem till våren 1998 då de togs om hand av Jon Serrander. 

 

Johannes Pålsson fick även mottaga en faktura från Systems daterad den 30 december 

1997 adresserad till CoE Enköping AB, attention Johannes Pålsson på hans hemadress 

i Enskede. Av anteckning på en kopia av fakturan framgår att den skickades den 12 

januari 1998. Fakturan var på 13 343 750 kr och den avsåg ”förstudie, utbildning och 
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mjukvara för Enköping CoE”. Vad det var för utbildning och programvaror som av-

sågs framgick inte. Priset var inte heller uppdelat på de olika delarna förstudie, pro-

gramvaror och utbildning. Varför CoE Enköping fakturerades för förstudien är oklart. 

Förstudien hade beställts av kommunen och fakturerats till dem redan i juni 1997. 

 

Enligt beslutsunderlaget i förstudien skulle programvarorna kosta totalt 5,2 milj. kr. 

Fakturan förföll till betalning den 28 februari 1998.Faktureringen skedde trots att det 

inte fanns något avtal mellan CoE Enköping AB och Systems. Enligt utkastet till kon-

sortialavtalet skulle alla avtal godkännas av parterna. 

 

Vad var det då som levererades? Vad fanns det på CD-rom skivorna? Frågan är om det 

var någon som visste. Johannes Pålsson gjorde det inte. Han lämnade över skivorna till 

Jon Serrander och programmen kom inte till användning förrän i april/maj 1998. I be-

slutsunderlaget från november 1997 angavs inte vad det var för programvara som skul-

le levereras till centerbolaget utöver att PS-Engine skulle ingå. Fakturan gav heller 

ingen ledning. Enligt Morgan Herou fick han besked av Jon Serrander att det var PS-

Engine och utbildningsmaterial som hade levererats. Jon Serrander påstod i brottmålet 

att det var s.k. CoE-licenser med EON, Oxygen och PS-Engine som fakturerades. Li-

censerna omfattade enligt Jon Serrander ”två klassrumsuppsättningar och licenser för 

konsultuppdrag och forskning”. Vad priset var för dessa olika licenser visste inte Jon 

Serrander; han hade inte haft någonting med prissättningen att göra. Inte heller visste 

Jon Serrander ”hur mycket som levererades”. Det finns ingen dokumentation över vad 

det var för programvaror och antal licenser som levererades. 

 

21.1.11 Uppsala Universitet beslutar sig för att inte vara med 

 

I mitten av januari 1998 informerade Bernt Eriksson på kommunen Uppsala Universi-

tet om att ett temporärt avtal hade träffats mellan Systems och Vision Enköping AB. 

Bernt Eriksson föreslog att parterna skulle träffas i sista veckan i januari för att komma 

överens om konsortialavtalet. 
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I februari 1998 beslutade sig Uppsala Universitet slutligen för att inte medverka i pro-

jektet. Det blev därmed även omöjligt för Enköpings kommun att vara med. Arne 

Wåhlstedt och Bernt Eriksson skrev därför till Systems den 27 februari 1998 och med-

delade att eftersom Universitet inte ville vara med hade förutsättningarna ändrats i så-

dan mån att Vision Enköping AB inte ansåg sig bundet av interimsavtalet med Sy-

stems om hyra och leasing från slutet av december 1997. Enligt Arne Wåhlstedt kom 

det ingen reaktion på brevet från Systems. 

 

21.1.12 Saldoförfrågan 

 

Trots att Johannes Pålsson inte satt i styrelsen eller var VD för CoE Enköping och trots 

att bolagets adress var en boxadress i Västra Frölunda skickade Öhrlings i februari 

1998 en saldoförfrågan till honom på hans hemadress. Magnus Götenfelt var bolagets 

revisor och borde naturligtvis ha känt till såväl att Johannes Pålsson inte hade någon 

befattning i bolaget som bolagets riktiga postadress. 

 

Johannes Pålsson bekräftade saldot om 13 343 750 kr den 17 februari 1998. 

 

21.1.13 Åtgärdsplan i mars 1998 

 

Den 12 mars 1998 upprättade Jon Serrander en åtgärdsplan för CoE Örebro och Enkö-

ping. Av planen framgår att osäkerheten var stor och att det återstod många delmoment 

och åtgärder innan ett center eventuellt var på plats. Jon Serrander bedömde att en rea-

listisk målsättning var att pengar skulle vara Systems tillhanda under april 1998. Vida-

re framhölls att Uppsala Universitet måste fås tillbaka ”på spåret” och att konsortialav-

talet måste godkännas och att detta skulle ske den 25 mars 1998. 
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Följande punkter angavs som ”milstolpar”: 

– ”Säkerställa tillfällig juridisk lösning ytterligare en tid”, 

– ”Föra över aktier enligt konsortialavtalet”, 

– ”Rekrytera VD”, 

– ”Finansiell lösning utreds och fastställs” och 

– ”Lokaler iordningsställs, utrustning beställs”. 

 

21.1.14 Finansiering och betalning 

 

Sannolikheten för att Systems skulle få betalt för fakturan till CoE Enköping om inte 

Uppsala Universitet och Vision Enköping AB tillsammans med Systems gick in som 

delägare och finansiärer var lika med noll. CoE Enköping AB hade ett eget kapital och 

banktillgodohavanden på ca 96 000 kr. 

 

Johannes Pålsson saknade finansiella resurser för att finansiera bolaget så att de kunde 

betala fakturan. Detta kände Systems till. Bolaget bedrev heller ingen verksamhet och 

hade alltså inga intäkter. Som ovan nämnts kände Johannes Pålsson inte något ansvar 

för att fakturan skulle bli betald. Han utgick ifrån att betalning skulle ske efter det att 

de slutliga externa ägarna kommit in. 

 

21.1.15 Johannes Pålsson säljer aktierna i CoE Enköping AB till Jon Serrander 

 

När det stod klart att det inte skulle bli något center sålde Johannes Pålsson sitt 81 pro-

centiga innehav i CoE Enköping AB till ett aktiebolag ägt av Jon Serrander. Därmed 

hade Jon Serranders bolag tvingats – dock inte tvång i avtalsrättslig mening –  ta över 

aktierna från bägge ”interimslösningarna” Stig Högström i Örebro och Johannes Påls-

son i Enköping. I Örebro lånade Jon Serrander köpeskillingen om 4,4 milj. kr av Mor-

gan Herou. I Enköping var priset betydligt lägre och det finansierades med en betal-

ning från Systems för utlägg som Jon Serrander hade haft. 
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21.1.16 Kreditering 

 

Den 31 juli 1998 krediterade Systems fakturan på drygt 13 milj. kr till CoE Enköping 

AB. Även kreditfakturan var ställd till Johannes Pålsson hemadress. Texten på faktu-

ran var annorlunda än på den ursprungliga fakturan; kreditfakturan avsåg ett ”Compe-

tence Center”. 

 

21.1.17 Redovisningen 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Systems som intäkt 10,7 milj. kr och som 

kundfordran 13,4 milj. kr avseende CoE Enköping AB. I årsredovisningen för 1997 

redovisade Systems en upplupen kostnad 450 000 kr avseende kvarstående åtaganden 

till CoE Enköping AB. Intäkterna minskades inte med det kostnadsförda beloppet utan 

redovisades brutto. 

 

I Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisades 

som intäkt 10,7 milj. kr och som kundfordran 13,4 milj. kr avseende CoE Enköping 

AB. En kostnad om 450 000 kr bokades upp avseende kvarstående åtaganden till CoE 

Enköping AB. 

 

Det redovisade resultatet i Systems och Prosolvias koncernredovisning för 1997 var 

därmed övervärderat med 10 250 000 kr. Beloppet har beräknats på följande sätt: fak-

turerat 10,7 – kostnadsfört 0,45 = 10,25. 
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21.1.18 Konkursboets invändningar mot redovisningen 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CoE Enköping skulle inte ha redovi-

sats i bokslutet och årsredovisningarna för 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, 

de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna och utbildningen inte över-

gick på CoE Enköping under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska förde-

larna med transaktionerna skulle tillfalla Systems. Redovisningen gav därför inte en 

rättvisande bild av resultatet och ställningen. 

 

Genomgången nedan utgår ifrån att intäkten redovisats enligt principen för licensintäk-

ter och inte med användande av metoden för successiv vinstavräkning. Den metoden 

kunde inte användas i CoE Enköping och användes inte heller. Centret var inte ett på-

gående arbete för annans räkning.  

 

Omständigheterna nedan åberopas var för sig eller i förening. 

 

1. Bindande avtal om köp/licens träffades inte under 1997 

 

1.1 Det träffades inget avtal om köp eller licensiering mellan CoE Enköping AB och 

Systems. 

 

1.1.1 Avtalet mellan Systems och Vision Enköping AB från slutet av december 1997 

innebar inget åtagande för någon att köpa eller licensiera programvara eller utbildning 

eller förstudie. CoE Enköping AB var inte part i avtalet. Vision Enköping AB ansåg 

sig i februari 1998 inte längre bundet av avtalet. 

 

1.1.2 Konsortialavtalet mellan Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitets 

Utveckling AB kom inte att ingås. Konsortialavtalet innebar inte heller något åtagande 

för någon att köpa eller licensiera programvara eller utbildning eller förstudie. CoE 
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Enköping AB var inte part i konsortialavtalet. Alla avtal mellan bolaget och part, t.ex. 

Systems, skulle godkännas. 

 

2. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997 

 

2.1. CD-skivor med programvaror och pärmar med utbildningsmaterial påstås ha leve-

rerats till Johannes Pålssons bostad i slutet av december 1997. Johannes Pålsson var 

inte behörig att företräda CoE Enköping AB. CoE Enköpings postadress var inte 

hemma hos Johannes Pålsson. Leveransen kan därmed inte anses ha skett till CoE En-

köping. 

 

2.2 CoE Enköping AB hade inget intresse av att erhålla leveranserna. Det är oklart dels 

vad det var för programvaror som fanns på CD-skivorna, dels vad det var för utbild-

ningsmaterial som fanns i pärmarna. 

 

3. Betalning var inte sannolik 

 

3.1. CoE Enköping AB saknade egen betalningsförmåga. Aktiekapitalet uppgick till 

100 000 kr. Tillgångarna uppgick till 96 000 kr.  

 

3.2 Johannes Pålsson saknade förmåga att finansiera CoE Enköpings betalning av fak-

turan. 

 

3.3 Avsikten var att fakturan skulle betalas efter det att de nya ägarna kommit in. Det 

var i slutet av februari 1998 inte sannolikt att Uppsala Universitet eller Enköpings 

kommun skulle vara med i etableringen och finansieringen av CoE Enköping.  

 

3.4 Fakturan förföll till betalning den 28 februari 1998. 
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4. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

4.1 Fakturan saknade uppgift om vilken förstudie, utbildning och programvaror som 

avsågs samt priset för de olika delarna.  

 

4.2 Vare sig Systems eller Pålsson visste vilken programvara eller utbildning som hade 

levererats. 

 

4.3 Systems har ingen dokumentation avseende leveransens innehåll och hur de olika 

komponenterna hade prissatts. 

 

4.4 Systems kostnadsförde 450 000 kr för ”kvarstående åtaganden”. Vad detta avsåg 

för åtaganden och hur beloppet beräknats framgår inte. Systems hade i vart fall inte 

levererat förstudie och utbildning. Avsättningen baserades enbart på muntliga uppgif-

ter från Morgan Herou. Systems saknade system och rutiner för verifiering av att kost-

nadsföringen av kvarstående åtaganden var rimlig. 

 

21.2 Öhrlings 
 

21.2.1 Förloppet vid etableringen av centret 

 

I februari 1997 kontaktades Systems av Enköpings kommun om etablering av ett kom-

petenscenter i Enköping. Bland de samarbetsparter som diskuterades fanns Uppsala 

Universitet genom dess holdingbolag Uppsala Universitets Utveckling AB och Enkö-

pings Garnison. Kommunens kontaktperson var Bernt Eriksson, som drev ett projekt 

inom kommunen som hette Technicom. Bernt Erikssons ambition var att få Systems 

till Enköping. Bernt Eriksson kallade till möte, att hållas den 4 juni 1997, rörande Pro-

solvias etablering. 
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Sammanfattningsvis genomfördes under våren 1997 bland annat följande åtgärder: 

- Första kontakt februari 1997 

- Seminarium hölls den 15 april 1997 

- Besök hos VR-center den 12 maj 1997 

- Möte hos Uppsala Universitet den 26 maj 1997 

- Seminarium hölls den 4 juni 1997 

Detta gjordes för att bygga upp ett kontaktnät och göra allt förberett för centret som 

man ville starta. Under sommaren 1997 fick Systems i uppdrag att genomföra en för-

studie avseende en centeretablering i Enköping. 

 

Under hösten fortsatte diskussionerna mellan Systems, Enköpings kommun och Upp-

sala Universitet. Samarbetet diskuterades vid ett ledningsgruppsmöte i Systems den 20 

oktober 1997 där bl.a. Morgan Herou deltog. Jon Serrander upprättade den 5 november 

1997 en lägesrapport där han bedömde möjligheterna till ett avslut. Jon Serrander gav 

en mer positiv bild än vad som antecknades i protokollet från den 20 oktober 1997. 

 

Förstudien avslutades och den 17 november 1997 presenterades ett beslutsunderlag för 

”Kompetenscentrum för utbildning; forskning och utveckling inom VR-teknik och 

simulering”. Av promemorian kan en uppenbar slutsats dras - centret skulle använda 

Systems mjukvara. Det var helt enkelt poängen med centret. 

 

Som Konkursboet uppgivit beslutade kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 

27 november 1997 att meddela Vision Enköping AB att fullmäktige inte hade någon 

erinran mot ett projekt avseende kompetenscentrum. Den 18 december 1997 fattade 

Vision Enköping AB nödvändiga beslut för centeretablering.  

 

Den 18 december 1997 gällde alltså följande. 

- Systems ville etablera ett center. 

- Enköpings kommun ville etablera ett center. 

- Centrets verksamhet framgår av förstudien och inkluderar Systems programvara. 

- Två avtalsutkast förelåg – ett Interimsavtal och ett Konsortialavtal 
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- Vision Enköping AB hade fattat nödvändiga beslut för centeretablering. 

 

Centeretableringen startades och den 19 december 1997 införskaffades ett s.k. Grunds-

tenenbolag för att ombildas till bolag med firma Centre of Excellence Enköping AB. 

Bolagets verksamhetsföremål: ”Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksam-

het inom simuleringsteknik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.” 

 

Vision Enköping AB och Systems undertecknade interimsavtalet. Av avtalet framgår 

bl.a. följande. 

“Bakgrund 1.1 Parterna avser att tillsammans med Uppsala Universitets Utveckling 

AB (org nr 556525-6046), nedan kallat Utveckling AB, förvärva ett bolag (”Bolaget”) 

genom vilket Parterna och Utveckling AB har för avsikt att bedriva ett kompetenscent-

rum avseende utbildning, forskning och utveckling för simuleringsteknologi i Enkö-

ping. För det gemensamma ägandet av Bolaget avser Parterna och Utveckling AB att 

ingå ett konsortialavtal, i allt väsentligt överensstämmande med konsortialavtal i en-

lighet med Bilaga 1”. 

 

Öhrlings vitsordar att ett sådant avtal som Konsortialavtalet aldrig undertecknades av 

samtliga parter. 

 

Bernt Eriksson vid Technicom, Enköping, skrev den 22 december 1997 till Jon Ser-

rander. “Översänder 3 ex av avtal mellan Vision Enköping och Prosolvia System AB 

för underskrift. Skriv under och returnera 2 ex till mig så skall jag ombesörja att Indu-

stri- och EU-kontakt får 1 ex. Av praktiska skäl tycker jag att det är lämpligt att Pro-

solvia beställer datorerna och lägger upp leasingavtalet med leasegivaren, medan Vi-

sion Enköping kan hantera frågan om hyresavtal med AQ Fastighet i Enköping. Det 

kan ev. bli aktuellt med att erlägga första hyran i förskott, men det fixar vi här. Er kon-

takt i Värmland, som skall titta på lokalerna, bör ta kontakt med Claes Mellgren på AQ 

Trafo snarast om han vill göra ett besök i lokalerna i mellandagarna. […] Betr. nätverk, 

så finns det intresse från DataCenters sida att göra ett delvis gemensamt nät. Jag har 
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förstått att Ulf Malmström på Datacenter kan en del om detta och vi bör kontakta ho-

nom innan någonting beslutas.” 

 

Utkastet till konsortialavtalet var en bilaga till interimsavtalet. 

 

Verksamheten i centret, som krävde Systems mjukvara, skulle påbörjas före det att 

konsortialavtalet undertecknades. Parterna skulle svara för hyresavtal och anskaffning 

av datorer som sedermera skulle överföras till bolaget. Det var bråttom, och det var 

Enköping som drev på i mellandagarna 1997/1998. Den 23 december 1997 ordnade 

Bernt Eriksson, Technicom i Enköping, lokaler till centret. 

 

Av ett fax från Bernt Eriksson till Jon Serrander, Staffan Viberg, skolförvaltningen, 

Arne Wåhlstedt, Vision Enköping, Claes Mellgren, AQ Trafo och Ulf Malmström, 

Datacenter, den 23 december 1997 framgår följande. 

- ”För att inte starten av kompetenscentrum och datacenter skulle äventyras var vi 

tvingade att snabbt fatta beslut om lokalerna uppe hos AQ Trafo idag (23/12). Vi 

(Ulf Malmström, Arne Wålstedt och jag) enades om följande: Kompetenscenter 

hyr c:a 150-160 kvm i låghusdelen från trapphuset i höghusdelen räknat som jag 

skissat på bil skisser. Datacenter hyr 100-110 kvm i samma plan samt ett tomt 

rum (45 kvm) mellan A.Q Trafos kontor och trapphuset i låghusdelen.” 

- ”Jag hopppas vi kan gå på denna lösning så att inte starten av våra projekt äventy-

ras. Vi har sagt att lokalerna skall vara iordningställda till den 14 januari. Vi läg-

ger inte ner mer renovering än vad som är nödvändigt ur funktionssynpunkt.” 

- ”Jag hoppas att det kommer att funka nu. Bernt Eriksson” 

Öhrlings menar att det inte är konstigt att det här skedde många åtgärder kring årsskif-

tet 1997, från båda parter, rörande centeretableringen. Som framgår ville Enköping få 

igång centret och bidrog starkt till det. 

 

Magnus Svernlöv lämnade sin sekreterare anvisningar den 29 december 1997 om la-

gerbolaget. I anvisningarna, som gällde även ett lagerbolag för CoE Örebro, skrev han 

bl.a. följande. 
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”Vidareförsäljning av aktier. 81 % av aktierna i resp bolag ska säljas vidare till externa 

parter. Morgan har fått avtal för underskrift. Det ligger på C-G och Jon på Systems att 

förankra med resp part att de skriver på. Måste inte vara på plats på årsskiftet, men de 

ska veta om att de riskerar ganska mycket för Systems om de inte löser underskrifterna 

strax därefter. Ring Ulrika och kolla hur det går. De ska dessutom fakturera bolagen. 

Om avtal behöver ändras så ligger de på diskett märkt C.” 

 

Den 30 december 1997 överlät Prosolvia 81 procent av aktierna i CoE Enköping AB 

till Johannes Pålsson för 81 000 kr. Johannes Pålsson hade arbetat som yrkesofficer 

och kom att arbeta som biträdande rektor vid en kommunal grundskola. Johannes Påls-

son var tänkt som verksamhetschef för centret i Enköping. 

 

För parterna var det uppenbart att Systems skulle tillhandahålla mjukvara och därför 

fanns det inte särskild angivet. Det följde av interimsavtalet som sade att verksamheten 

skulle bestå av simuleringsteknologi. 

 

I slutet av december levererades mjukvara till CoE Enköping. Tyvärr har Öhrlings inte 

tillgång till någon särskild leveransdokumentation, men samstämmiga uppgifter från 

Systems till Öhrlings under revisionen gjorde gällande att leverans hade skett.  

 

Per den 30 december 1997 fakturerade Systems CoE Enköping 10 675 000 kr avseen-

de ”Förstudie, utbildning och mjukvara för Enköping COE ”. Centeretableringen på-

gick alltså. Leverans hade skett. En verksamhetschef med dokumenterad kompetens 

inom utbildning och med förankring inom försvaret hade engagerats. Fakturering hade 

skett. 

 

Betalning av fakturan förutsatte att centret kunde bedriva verksamhet som genererade 

ett överskott och att investorer finansierade centret. 

 

Den 14 januari 1998 ansökte skolförvaltningen, Enköpings kommun, om att få inleda 

försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning med inriktning mot datateknik 
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och industriell simulering läsåret 1998/99. Avsikten var att en del av denna utbildning 

skulle bedrivas inom ramen för kompetenscentrat. Enköpings kommun efterlyste be-

sked från en av investorerna – Uppsala Universitet – om de avsåg fullfölja planerna att 

bli delägare i centret. Bernt Eriksson skickade därför ett fax till Uppsala Universitet 

daterat den 14 januari 1998. Tanken var att ett konsortialavtal skulle tecknas mellan 

Systems, Vision Enköping och Uppsala Universitets Utvecklings AB. 

 

Den 17 februari 1998 besvarade CoE Enköping AB Öhrlings saldoförfrågan utan an-

märkning. CoE Enköping hade följaktligen inte bestritt fakturan utan tvärtom bekräftat 

fakturans riktighet, inte gjort gällande att leverans inte hade skett och heller inte gjort 

gällande att skulden inte skulle ha existerat.  

 

Den 18 februari 1998 upprättade Jon Serrander en lägesrapport där han bl.a. beskrev 

parter, intressenter, status och vad som var levererat. Kostnaden 675 000 kronor avse-

ende förstudie handlade om upprättande av ansökan rörande KY-utbildning. 

 

Vision Enköping angav i brev den 27 februari 1998 att det inte längre ansåg sig bundet 

av interimsavtalet. Interimsavtalet var ett visstidsavtal och kunde givetvis inte sägas 

upp ensidigt före avtalets utgång. Innebörden av Vision Enköpings brev får anses vara 

att Vision Enköping klargjorde att ägarspridningen som skulle ske senast den 31 mars 

1998 äventyrades. Före den 27 februari 1998 hade emellertid Enköpings kommun fått 

positiva besked från universitetet och Enköpings kommuns förhoppningar att universi-

tet skulle gå med var stora.  

 

Uppsala Universitets ställningstagande var inte definitivt. Dessutom fanns andra alter-

nativ, vilkt bl.a. togs upp i Jon Serranders arbetsplan den 12 mars 1998.  

 

Industrifonden genom Göran Ohlsson engagerades för att möjliggöra projektet. Jon 

Serrander informerade Claes Hammar om centrets status inför ett möte mellan denne 

och Göran Ohlsson. Claes Hammar var alltså engagerad i finansieringen beträffande 

även detta center. 
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Av ett brev från Göran Ohlsson till Jon Serrander den 10 mars 1998 framgår att Göran 

Ohlsson inom kort skulle återkomma för vidare diskussioner om de affärsmässiga möj-

ligheterna till ett finansiellt engagemang från Industrifondens sida. 

 

Johannes Pålsson blev naturligtvis orolig när ägarspridningen inte kom till stånd som 

planerat. Hans ägande i centret skulle enligt planen minskas till 14 procent. Detta är 

bakgrunden till e-mailet från Jon Serrander till Morgan Herou den 3 april 1998. E-

mailet rör ägandet i bolaget, inte Johannes Pålssons uppdrag som VD för centret. 

  

Enköpings kommun och Uppsala Universitet hade inte sagt nej utan fortsatte förhandla 

med Systems. Av en promemoria från Öhrlings, undertecknad av Nils Brehmer, till 

styrelsen i Prosolvia den 19 april 1998 framgår bl.a. följande. 

- ”COE Enköping AB 13.3 MSEK 

Vår saldoförfrågan har bekräftats utan anmärkning av Johannes Pålsson, ägare till 

81% av aktierna i Centret. Resterande 19% innehas av Prosolvia. Långsiktigt skall 

Johannes Pålssons ägarandel vara 14%. Uppsala Universitet och Enköpings kom-

mun skall enligt planen äga 33% vardera. Den slutliga förhandlingen med Uppsala 

Universitet återstår för att finansieringen skall kunna fullföljas.” 

- ”Vid revisionen konstaterades att fysisk leverans skett före årsskiftet. Bekräftelse 

på fordran erhölls från köparen utan anmärkning, varför vi ansåg att en balansgill 

fordran förelåg. Enligt uppgift hade konsortialavtal mellan Prosolvia Systems AB 

och Enköpings kommun träffats. Enköpings kommun beslutade, enligt uppgift av 

Anders Unander, Enköpings kommun, i slutet av 1997 om att gå vidare med affä-

ren. Morgan Herou uppgav vid slutrevisionen att finansiering och ägarspridning 

skulle vara nära förestående. Vid, slutrevisionen var vår samlade bedömning av 

transaktionen att övervägande omständigheter talade för att en försäljning förelåg. 

Vid samtal med Anders Unander, 1998-04-19, har bekräftelse erhållits på att kom-

munen har för avsikt att fullfölja sin del av affären. Vi informerades även om att 

något konsortialavtal ej träffats, vilket sades föreligga vid slutrevisionen. I sam-

band med vår översiktliga granskning av kvartal 1 1998 kommer vi återigen pröva 
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värdet av fordran. Vi finner det otillfredsställande att finansieringsfrågan och den 

långsiktiga ägarspridningen ännu ej lösts två månader efter slutrevisionsmötet. Vad 

som hittills har framkommit leder oss till bedömningen att ledningen i Prosolvia 

Systems AB bör ägna större uppmärksamhet åt förutsättningarna för större försälj-

ningar samt eftervård av dessa. Enligt uppgift finns redan order placerade hos 

Centret, vilka ej kan levereras eftersom förseningar i projektet inträffat.” 

 

Revisionsteamet prövade således fordran igen. En del av prövningen var att man ring-

de till Anders Unander på kommunen.  

 

Av ett telefax från Magnus Svernlöv till Gunnar Brundin på Carnegie daterat den 22 

april 1998 framgår följande. ”Enköpings kommun kommer att ställa ut bankgaranti om 

5 MSEK och Enköpings kommundirektör ger ett skriftligt löfte att man kommer att gå 

in som ägare. Det vore fel enligt min bedömning att plocka bort denna fordran nu och 

återföra den i Q2. Vi får göra en ny bedömning i Q2, men det skulle förvåna mig 

mycket om det skulle bli aktuellt med en reservering då. Min och Morgans bedömning 

är att kundfordran är säker.” 

 

Av ett fax från Anders Unander till Jon Serrander den 27 april 1998 framgår bl.a. att 

såväl Prosolvia som Enköpings kommun önskar en start av centret så snart som möjligt 

under 1998 och att den försening som har uppstått beror på att en tredje part i samarbe-

tet behövt längre tid för sin beslutsprocess. ”Tredje part” var Uppsala Universitet. 

 

Därutöver meddelade Hans Gustavsson den 22 april 1998 att han gick in som garant 

för centret. ”Såsom aktieägare och styrelseordförande i Center of Excellence Arvika 

AB (Adima) är jag väl förtrogen med konceptet att skapa kompetenscentra. Jag har 

blivit ombedd att ta en aktiv roll, såväl som ägare och styrelseledamot i det center som 

finns i Enköping, utifall den planerade ägarkonstellationen ej går att genomföra. An-

ledningen är att inte drabbas av ytterligare tidsförseningar, då flera order och projekt 

finns. Denna förbindelse är giltig under följande förutsättningar: 
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- Enköpings kommun respektive Uppsala Universitet i egen regi eller via holdingbo-

lag inte fullföljer sina avsikter att teckna aktier i ovanstående bolag 

- Denna förbindelse gäller till och med den 5 juli 1998 

- Förutsättningar för eventuellt aktieförvärv ska vara på samma villkor som övriga 

aktieägare 

- Maximal kapitalinsats inklusive aktiekapitalet är 4.000.000 SEK.” 

Den av Hans Gustafsson underskrivna förbindelsen visar att det under hela våren 1998 

var sannolikt att centrets finansiering skulle ordnas. Förbindelsen fanns inte i skriftlig 

form den 31 mars 1998 när årsredovisningen för Systems skrevs under. Finansierings-

frågan var inte död vid den tidpunkten utan levde så sent som den 22 april 1998. Hans 

Gustafsson var då beredd att skjuta till 4 milj. kr.  

 

Först i augusti 1998 förvärvade Jon Serranders bolag aktierna från Johannes Pålsson. 

 

21.2.2 Öhrlings inställning till Konkursboets invändningar mot redovisningen av 

affären  

 

Vad gäller Konkursboets påstående om att bindande avtal om köp/licens inte ingicks 

under 1997, menar Öhrlings att Systems åtagande mot Vision Enköping var att sätta 

upp ett center som bedrev simuleringsverksamhet med Prosolvias mjukvaror. Avtalet 

träffades formlöst men följde uppenbart av interimsavtalet med Vision Enköping. CoE 

Enköping var centerbolaget och således det bolag som skulle bedriva simuleringsverk-

samhet. CoE Enköping var part i det formlösa avtalet och det bolag som köpte pro-

gramvarorna, förstudien och utbildningen. Interimsavtalet löpte på bestämd tid och 

kunde inte sägas upp dessförinnan. 

 

Öhrlings vitsordar följande påståenden från Konkursboet. Konsortialavtalet mellan 

Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitets Utveckling AB kom inte att 

ingås. Konsortialavtalet innebar inte heller något åtagande för någon att köpa eller li-
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censiera programvara eller utbildning eller förstudie. CoE Enköping AB var inte part i 

konsortialavtalet. Alla avtal mellan bolaget och part, t.ex. Systems, skulle godkännas. 

 

Beträffande Konkursboets påstående om att intäktsgill leverans inte skedde under 1997 

invänder Öhrlings följande. Leverans skedde till CoE Enköping AB företrätt av Johan-

nes Pålsson, som ägde 81 procent av aktierna i bolaget. Han var blivande verksamhets-

chef i centret och faktiskt företrädare för bolaget. Den hos bolagsverket registrerade 

styrelsen hade för övrigt givetvis ingen invändning mot det. Om CoE Enköping var 

köpare, såsom Systems, CoE Enköping och Vision Enköping påstår, hade CoE Enkö-

ping givetvis intresse av att erhålla leveranserna, nämligen en köpares intresse. Det var 

inte oklart då vad leveranserna innehöll och någon reklamation skedde inte.  

 

Öhrlings vitsordar att Johannes Pålsson saknade förmåga att finansiera CoE Enköpings 

betalning av fakturan. Det var emellertid inte Johannes Pålsson, utan centerbolaget, 

som skulle betala fakturan. 

 

Det vitsordas att förfallotidpunkten lagts till en tidpunkt när ägarspridningen enligt 

plan skulle ha genomförts. Det bestrids att det i slutet av februari 1998 inte var sanno-

likt att planen för centret inte skulle kunna fullföljas. Öhrlings vitsordar att fakturan 

förföll till betalning den 28 februari 1998. Öhrlings vitsordar också att fakturan sakna-

de uppgift om vilken förstudie, utbildning och programvaror som avsågs samt priset 

för de olika delarna. 

 

När det gäller Konkursboets påstående om att vare sig Systems eller Johannes Pålsson 

visste vilken programvara eller utbildning som hade levererats, så menar Öhrlings att 

det är klart att Systems och Johannes Pålsson visste det då.  

 

Öhrlings vitsordar påståendet om att det inte fanns dokumentation om leveransens in-

nehåll, men bestrider att det inte fanns dokumentation om hur de olika komponenterna 

hade prissatts. Öhrlings invänder slutligen att reserven om 450 000 kr avsåg en scha-

blon för bestämd tid för kvarvarande åtaganden.   
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22 ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORTER 

 

22.1 Konkursboet 

 

22.1.1 Öhrlings uppdrag för Prosolvia  

 

Revisionsuppdragen 

 

Öhrlings har varit revisorer i Prosolvia under tiden 20 juni 1995 - 28 december 1998, i 

Clarus under tiden 15 maj 1996 - 28 december 1998 och i Systems under tiden 1996 - 

28 december 1998.  

 

Andra uppdrag 

 

Utöver den egentliga revisionen har Öhrlings även haft en rad andra uppdrag för Pro-

solvia-koncernen. Dessa har främst bestått i granskning av delårsrapporter, s.k. redo-

visningstjänster, utökad granskning samt ekonomisk och skattemässig rådgivning. I 

uppdragen ingick bl.a. konsultationer i samband med fastställande av redovisnings-

principer och upprättande av redovisnings- och rapporteringsreglerna i den s.k. Eko-

nomihandboken. Öhrlings har även biträtt Carnegie vid börsintroduktionen med att 

beskriva och bedöma Prosolvias ekonomiska funktioner och rutiner. 

 

Öhrlings team 

 

Huvudansvarig revisor för uppdragen i Prosolvia, Clarus och Systems var Nils Breh-

mer. Förutom Nils Brehmer har framförallt Magnus Götenfelt och Philippa Holländer 

medverkat i uppdragen. Internt inom Öhrlings hade Magnus Götenfelt titeln revisions-

ansvarig för Prosolvia. Han hade en särskild inriktning på uppdrag för koncernen och 

dotterbolaget Clarus. Philippa Holländers huvudområde var dotterbolaget Systems. 
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Både Magnus Götenfelt och Philippa Holländer deltog även i viss utsträckning i 

granskningen av övriga bolag i koncernen. I teamet ingick även ett flertal andra reviso-

rer och konsulter från Öhrlings, däribland Jonas Åkerlind, Thomas Bengtsson och 

Lennart Bertheden.  

 

Fakturering 

 

Totalt under åren 1997 och 1998 fakturerade Öhrlings Prosolvia-koncernen 3,9 milj. 

kr, varav 1,6 milj. kr för 1997 och 2,3 milj. kr för 1998. 

 

Genom dessa olika uppdrag som var omfattande och pågick under lång tid – i Prosol-

via från juni 1995 – hade Öhrlings fått en god insyn och kännedom om Prosolvia-

koncernen och dess verksamhet. 

 

22.1.2 Normer för upprättande av delårsrapporter  

 

Årsredovisningslagen 

 

Enligt 9 kap. ÅRL ska ett bolag minst en gång under räkenskapsåret lämna en delårs-

rapport. I delårsrapporten ska översiktligt redogöras för verksamheten och resultatut-

vecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet och finansiering avseen-

de bolagets verksamhet från räkenskapsårets början. Vidare ska det lämnas belopps-

uppgifter om nettoomsättningen och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt.  

Upplysningar ska lämnas om;  

a) förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen 

eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av bolagets resultat 

och ställning; samt  

b) sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat un-

der perioden eller efter dess slut.  
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Om en koncern är av sådan storlek som anges i 10 kap. 3 § 4 st. ABL, ska moderbola-

get i delårsrapporten lämna samma uppgifter för koncernen som för sig självt. 

 

Uppgifter om nettoomsättning och resultat ska avse beloppen efter avdrag för interna 

poster inom koncernen och vara beräknade med hänsyn tagen till internvinstelimine-

ring. Begrepp och termer i delårsrapporten ska så långt möjligt stämma överens med 

dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen. 

 

Noteringsavtalet med Stockholms Fondbörs 

 

I samband med börsintroduktionen i maj 1997 träffade Prosolvia ett s.k. noteringsavtal 

med Stockholms Fondbörs. Av noteringsavtalet följde att en delårsrapport ska innehål-

la de uppgifter som framgår av aktiebolagslagen. Av en delårsrapport som avser minst 

hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret ska också framgå huruvida bolagets 

revisor gjort en översiktlig granskning av rapporten. 

 

Enligt punkt 3 a) – f) i noteringsavtalet ska delårsrapport som avser minst hälften och 

högst två tredjedelar av räkenskapsåret (dvs. för andra och tredje kvartalen) innehålla;  

a) resultaträkning,  

b) resultat efter skatt per aktie, 

c) balansräkning, 

d) omsättning och resultat per verksamhetsgren, 

e) förklaringar till utvecklingen av resultat och ställning, bland annat effek-

ten av väsentliga engångshändelser; samt 

f) investeringar. 

 

I noteringsavtalet anges vidare att delårsrapport i tillämpliga delar ska vara upprättad i 

överensstämmelse med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, god redovisningssed 

för aktiemarknadsbolag samt Redovisningsrådets rekommendationer. 
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Bokföringslagen  

 

Enligt bokföringslagen i dess lydelse 1997 ska affärshändelser bokföras löpande och i 

överensstämmelse med god redovisningssed. Fordringar ska bokföras så snart det kan 

ske sedan faktura utfärdats eller bort utfärdats (8 §). Affärshändelserna ska bokföras i 

systematisk ordning så att bokföringen gör det möjligt att överblicka verksamhetens 

gång och dess resultat och ställning (9 §).    

 

God redovisningssed 

 

En av de grundläggande redovisningsprinciperna är den s.k. försiktighetsprincipen, 

vilken innebär att all redovisning ska upprättas med iakttagande av rimlig försiktighet. 

En väsentlig del av försiktighetsprincipen består av att bestämma när en intäkt kan 

redovisas. Enligt försiktighetsprincipen får endast sådana intäkter som är konstaterade 

eller realiserade på balansdagen tas med. Detta kallas för realisationsprincipen. Om det 

råder osäkerhet ska en post inte tas upp som intäkt. Försiktighets- och realisationsprin-

ciperna blev lagfästa i Sverige 1995 genom att de togs in i årsredovisningslagen. Prin-

ciperna var dock sedan länge allmänt accepterade som en del av god redovisningssed 

och gällde för all redovisning, t.ex. delårsrapporter.  

 

När det gäller att bestämma när en intäkt var konstaterad eller realiserad kunde år 1997 

ledning hämtas från den internationella redovisningsstandarden IAS 18, Revenue. En 

intäkt anses i regel konstaterad eller realiserad om följande kriterier är uppfyllda: avtal 

föreligger, leverans har ägt rum, intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, samt 

betalning är sannolik. Försiktighetsprincipen gäller även vid redovisningen av kund-

fordringar.  

 

För all redovisning gäller som en grundläggande målsättning att den ska ge en rättvi-

sande bild av företagets ställning och resultat. Kravet på att de enskilda uppgifterna i 

balans- och resultaträkningen ska vara riktiga är givetvis inte lika högt ställda i en del-

årsrapport som i en årsredovisning. Uppgifterna i delårsrapporten ska dock vara så 
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rättvisande att det inte förekommer väsentliga avvikelser. När det gäller noterade bolag 

måste beaktas att även uppgifterna i delårsrapporten ligger till grund för kurssättningen 

på bolagets aktier. Kraven på rättvisande bild är därför strängare för noterade bolag än 

för onoterade. 

 

22.1.3 Avvikelser från lag och god redovisningssed i delårsrapporterna 

 

Konkursboet gör gällande att delårsrapporterna i moderbolaget Prosolvia för andra och 

tredje kvartalet 1997 avvek väsentligen från lag och god redovisningssed på grund av 

felaktigt redovisade intäkter och kundfordringar samt felaktig och otillräcklig informa-

tion om samarbetet med Industrifonden och IVS.   

 

Felaktiga intäkter och kundfordringar 

 

I delårsrapporten för andra kvartalet, som omfattade tiden 1 januari – 30 juni 1997, 

redovisade Prosolvia-koncernen i strid med lag och god redovisningssed intäkter på 

18,5 milj. kr och kundfordringar på 22,7 milj. kr från Bangkok och Arvika. Öhrlings 

har vitsordat att intäkten avseende Arvika på 4,2 milj. kr var felaktigt redovisad efter-

som leverans inte hade ägt rum.  

 

De felaktiga intäkterna i Prosolvias delårsrapport för tredje kvartalet uppgick till 39,2 

milj. kr, varav 18,5 milj. kr hade redovisats under det andra kvartalet. Under det tredje 

kvartalet hade tillkommit transaktioner i Singapore och Kuala Lumpur samt ytterligare 

en faktura i Arvika. De felaktiga kundfordringarna uppgick till 42,7 milj. kr, varav 4,8 

milj. kr från Arvika kvarstod från det andra kvartalet. Handelsbanken Finans hade i juli 

betalat kundfordran avseende Bangkok till ett spärrat konto och den kundfordran hade 

därmed bokats bort.  
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De felaktiga intäkterna i delårsrapporterna var fördelade enligt följande (milj. kr): 

Center  Q 2  Q 3  

Bangkok  14,3  10,9   

Arvika  4,2    9,0 

Singapore  ej med    9,7  

Kuala Lumpur ej med    9,6 

Totalt  18,5  39,2  

 

Kundfordringarna i delårsrapporterna var fel med följande belopp (milj. kr): 

Center  Q 2  Q 3   

Bangkok  17,4  0 

Arvika  5,3  11,3 

Singapore  ej med  15,7  

Kuala Lumpur ej med  15,7 

Totalt  22,7  42,7 

 

Felaktig och otillräcklig information om samarbetet med IVS 

 

Öhrlings har underlåtit att, inom ramen för förvaltningsrevisionen, påtala avvikelser 

från noteringsavtalet vad gäller Prosolvias informationsgivning till aktiemarknaden. 

Bland dessa informationsbrister fanns även felaktig och otillräcklig information i del-

årsrapporterna. Samma fel och brister utgjorde även avvikelser från de krav som gällde 

för delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.  

 

Enligt årsredovisningslagen ska upplysningar lämnas i delårsrapporter om;  

a) förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av bolagets resultat och ställning; 

samt  
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b) sådana händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat under pe-

rioden eller efter dess slut.  

 

I juni träffade Prosolvia och Clarus avtal med Industrifonden respektive IVS om sam-

arbete avseende etablering av VR-centers. Samarbetsavtalen och etableringen av IVS 

var händelser av väsentlig betydelse för Prosolvia - koncernen. Den första affären med 

ett genom IVS samägt VR-center i Bangkok redovisades som intäkt med 14,3 milj. kr i 

delårsrapporten för andra kvartalet 1997. Avtalet och affärshändelserna var nya väsent-

liga händelser för året och informationen om dem var viktiga för bedömningen av bo-

lagets resultat och ställning.     

 

Företagsledningen i Prosolvia bedömde att informationen om samarbetet med Industri-

fonden och etableringen av IVS var så väsentlig att en särskild pressrelease lämnades 

den 23 juni 1997. I pressmeddelandet lämnades information om att Industrifonden och 

Prosolvia hade bildat IVS och att de ägde 50 procent vardera, hur finansieringen var 

ordnad, antalet planerade center, att inköpen till varje center skulle uppgå till 15 milj. 

kr samt att Clarus åtagande i centeraffärerna var att sälja, integrera och installera ma-

skin- och programvara och att stödja IVS under etableringen av centren. 

 

Uppgiften om ägandet var felaktig. Prosolvia ägde 50,5 procent och Industrifonden 

49,5 procent av aktierna i IVS. Prosolvia hade rätt att sälja 1 procent till en ekonomisk 

förening. Denna rätt utnyttjades först i april 1998. 

 

I delårsrapporten för andra kvartalet 1997 lämnades upplysningen att samarbetsavtal 

hade träffats med Industrifonden angående etablering av Competence Centers och att 

Prosolvia och Industrifonden satsar 25 milj. kr vardera i aktiekapital i det nystartade 

bolaget IVS International AB. Ingen uppgift lämnades om att ägandet inte var lika för-

delat mellan parterna, så att Prosolvia var majoritetsägare.   
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I delårsrapporten för tredje kvartalet 1997 lämnades information om att etablering av 

VR-center hade inletts i Kanada, Singapore, Malaysia och att nya center hade etable-

rats i USA.  

 

Delårsrapporten offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 27 oktober 1997. I 

pressmeddelandet sades över huvud taget ingenting alls om samarbetet med Industri-

fonden eller om några affärer med IVS eller lokal part i VR-center. 

  

I delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 1997 lämnades felaktig eller otillräck-

lig information om; 

a) ägarförhållandena i IVS, 

b) elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS, samt   

c) transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen och IVS och VR-center, 

samt det ekonomiska resultatet av dessa t.o.m. den 30 juni respektive den 30 

september 1997.  

 

I delårsrapporterna angavs inte; 

a) hur stor andel Prosolvia ägde i IVS,  

b) att IVS ansågs vara ett intressebolag till Prosolvia, 

c) hur stor vinst som Prosolvia gjort på transaktionerna med IVS; eller 

d) vilken metod som hade använts för eliminering av transaktionerna med IVS. 

 

I delårsrapporterna borde utförlig information ha lämnats om; 

a) den av Prosolvia valda elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS 

och dess konsekvenser för redovisningen; samt om   

b) transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen å ena sidan och IVS och 

VRC å den andra och det ekonomiska resultatet av dessa fram till respektive 

rapporteringstillfälle. 

 

Redovisning handlar inte endast om att hålla sig inom ramarna för vad som utgör god 

redovisningssed utan även om att informera om fakta och redogöra för varför bolaget 
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valt att redovisa på ett visst sätt. Det finns ofta möjlighet att inom ramen för god redo-

visningssed välja bland olika metoder eller principer. Det är då viktigt att lämna full-

ständig och korrekt information om vilken metod eller princip som valts, så att motta-

garen rätt kan bedöma redovisningen.  

 

Samma behov av information föreligger när bolaget valt att redovisa på ett sätt som 

avviker från vad som är sedvanligt. Så är fallet t.ex. om bolaget med stöd av en undan-

tagsregel väljer att avvika från vad som är den normala redovisningsmetoden. I Prosol-

via utnyttjade moderbolaget ett sådant undantag när man valde att inte eliminera för-

säljningen till IVS VR-center till 100 procent utan istället med ungefär 50 procent.  

 

Eftersom inte tillräcklig information lämnades fick inte ägarna och andra intressenter 

möjligheten att själva bedöma vilka effekter den valda redovisningsmetoden hade på 

omsättningen och resultatet i Prosolvia och därmed även på värdet av aktierna i bola-

get. 

 

22.1.4 Normer för granskning av delårsrapporter 

 

Revisorerna i Prosolvia var skyldiga att granska delårsrapporterna enligt två olika re-

gelverk; dels inom ramen för förvaltningsrevisionen; dels enligt FAR:s rekommenda-

tion om översiktlig granskning.  

 

Granskning av delårsrapporter inom ramen för förvaltningsrevisionen 

 

År 1997 saknades bestämmelser i ABL som stadgade en uttrycklig skyldighet för revi-

sorn att granska delårsrapporter. I propositionen till dåvarande aktiebolagslagen (prop. 

1975:103 s. 475) angavs emellertid att revisorerna var skyldiga att i samband med för-

valtningsrevisionen i efterhand undersöka i vad mån lämnade delårsrapporter uppfyllde 

kraven. 
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I FAR:s samlingsvolym för 1997 redogörs för den granskning som revisorn inom ra-

men för förvaltningsrevisionen i efterhand ska göra av delårsrapporterna. Granskning-

en innefattar följande moment; 

a) granskning av att de formella kraven var uppfyllda, 

b) granskning av att delårsrapportens innehåll uppfyllde kraven i aktiebo-

lagslagen och tillämplig lag om årsredovisning, 

c) bedömning av om företagsledningen lämnat vilseledande eller direkt fel-

aktiga uppgifter i delårsrapport eller om företagsledningen inte iakttagit 

tillräcklig omsorg vid upprättandet av denna. Särskild uppmärksamhet 

ska ägnas frågan huruvida oförändrade redovisningsprinciper tillämpats. 

Vid denna granskning är revisorn dock inte skyldig att genom särskilda 

granskningsåtgärder fastställa riktigheten av uppgifterna i delårsrappor-

ten.  

 

När det gäller rapportering från den granskning av delårsrapporter som ska ske inom 

ramen för förvaltningsrevisionen gäller de regler om rapportering som gäller allmänt 

vid revision. Under revisionen upptäckta oegentligheter och väsentliga fel eller brister i 

delårsrapporterna ska snarast möjligt påtalas för bolagets verkställande direktör eller 

styrelse. Om revisorerna vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse, som 

kan medföra ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verkställande direktör 

till last eller att styrelseledamot eller verkställande direktör handlat i strid med årsre-

dovisningslagen ska detta anmärkas i revisionsberättelsen.  

 

Skriftliga anmärkningar kan göras antingen som påpekanden eller som erinringar en-

ligt 10 kap. 11 § ABL. Erinringar har framför allt använts för att anmärka på relativt 

allvarliga omständigheter rörande bolagets interna kontroll, redovisningen eller för-

valtningen i övrigt. Ofta har det varit fråga om förhållanden som revisor är tvungen att 

rapportera i revisionsberättelsen ifall bolagsledningen inte vidtar erforderliga åtgärder. 

Har det däremot varit fråga om mer rutinmässiga uttalanden om fel eller brister eller 

behov av förbättringar som revisorn rapporterar till den verkställande direktören eller 

styrelsen har det enligt praxis inte ansetts vara fråga om erinringar även i de fall de 
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varit skriftliga. I stället har dessa uttalanden betraktats som påpekanden även om de 

avfattats skriftligen. 

 

Tilläggsuppdrag om särskild granskning av delårsrapporter 

 

Vid tidpunkten för Öhrlings granskning av delårsrapporterna för andra och tredje kvar-

talet 1997 hade FAR lämnat ett förslag till rekommendation om översiktlig granskning 

av delårsrapporter. Rekommendationen gav i allt väsentligt uttryck för vad som utgjor-

de god revisionssed. I rekommendationen anges att granskningen av delårsrapporter i 

normalfallet skiljer sig avsevärt från en revision av en årsredovisning. En översiktlig 

granskning är mindre omfattande och är mer inriktad mot analytiska metoder och 

mindre mot detaljgranskning. Detta innebär att revisorn inte kan förväntas uppmärk-

samma alla förhållanden som skulle ha framkommit vid en revision av motsvarande 

årsredovisningsmaterial.      

 

Av rekommendationen följer att den snabbhet i delårsrapporteringen som aktiebolags-

lagen kräver gör det extra viktigt att revisorn noggrant och i god tid planerar sina insat-

ser. Vissa arbetsuppgifter kan utföras löpande under rapportperioden.  

 

Principerna om väsentlighet och risk ska vara vägledande när revisorn bestämmer in-

riktningen och omfattningen av granskningen. Risken att ett enskilt fel inte upptäcks är 

större vid en översiktlig granskning än vid en revision. Väsentlighet och risk är fram-

förallt relevant vid revisorns planering av granskningen. För revisionen fanns uttalan-

den om detta i Revisionsprocessen och dessa kan antas gälla även för granskningen av 

delårsrapporter.   

 

Utgångspunkten för bedömningen var att fel kan betecknas som väsentliga om de är av 

en sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för en omdömesgill intres-

sent/bedömare, hade påverkat dennes ställningstagande. Prövningen av vad som är 

väsentligt kan inte ske isolerat post för post eller genom rent matematiska övningar där 

storleken av en viss post eller grupp av poster jämförs med den totala omsättningen 
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eller balansomslutningen. Öhrlings har påstått att endast poster som lägst uppgick till 5 

procent av omsättningen respektive 10 procent av balansomslutningen skulle ha varit 

väsentliga. Konkursboet bestrider att analysen kan göras på ett så starkt förenklat sätt.  

 

Granskningens inriktning och omfattning påverkas bl.a. av revisorns erfarenheter från 

bl.a. tidigare års bokslutsgranskning och årets löpande granskning, revisorns kunskaper 

om och erfarenheter av tillämpade rutiner samt om styrka och svaghet i bolagets sy-

stem för planering och kontroll, väsentliga förändringar i den bedrivna verksamheten 

och iakttagelser som revisorn gör under granskningen som kan leda till behov av ut-

ökade granskningsinsatser. Inom vissa områden kan fullständiga revisionsåtgärder er-

fordras. 

 

Revisorns åtgärder består främst av förfrågningar och analyser avseende väsentliga 

faktorer och består främst av bl.a. intervjuer med företagsledningen angående väsentli-

ga ändringar i affärsinriktning, genomgång av bolagets arbetsmaterial för avstämning 

av att beloppen kan härledas till underliggande bokföring samt rimlighetsbedömningar 

av information för bedömning av att rapporten inte innehåller vilseledande eller direkt 

felaktiga uppgifter.    

 

Granskning ska dokumenteras och av arbetspapper ska framgå omfattning och resultat 

av utförda granskningsåtgärder samt vilka slutsatser som dragits. 

 

 Trots att det inte uttryckligen anges i FARs rekommendation anses gälla att revisorn är 

skyldig att granska delårsrapporten i sådan omfattning att han kan bedöma huruvida 

delårsrapporten i stort sett ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning och 

i allt fall inte innehåller vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter. Målsättningen att 

redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat gäller all 

redovisning; dvs. även delårsrapporter.  
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 Liksom planeringen ska även granskningen ske utifrån principen om väsentlighet och 

risk, vilket innebär att revisorn mer ingående ska granska större belopp och poster eller 

annan information som kan innebära en större risk för bolaget. 

 

Den översiktliga granskningen ska avslutas med en granskningsrapport som tas in i 

delårsrapporten. Om revisorn bedömer att delårsrapporten innehåller direkt felaktiga 

eller vilseledande uppgifter av väsentlig karaktär ska han ange detta i sin rapport. Re-

kommendationen behandlar inte rapportering på annat sätt än genom anmärkning i 

delårsrapporten. Självfallet gäller dock den allmänna principen att revisorn innan en 

anmärkning görs först rapporterar om missförhållandena till företagsledningen eller 

styrelsen och söker få dem att, om möjligt, rätta till felen innan delårsrapporten offent-

liggörs.   

 

22.1.5 Oaktsamheten vid granskningen av delårsrapporterna  

 

Vid granskningen av delårsrapporterna i Prosolvia för andra och tredje kvartalet 1997 

borde Öhrlings ha upptäckt och rapporterat att redovisningen av intäkter och kundford-

ringar från affärer i Bangkok, Arvika, Kuala Lumpur och Singapore samt den lämnade 

informationen om affärerna med IVS stred mot lag och god redovisningssed. Rappor-

teringen borde ha skett till verkställande direktören och styrelsen innan de felaktiga 

delårsrapporterna offentliggjordes.  

 

I delårsrapporten för det andra kvartalet, som omfattade perioden januari-juni 1997, 

redovisades en total omsättning på 170 milj. kr och en vinst efter finansnetto på 31,6 

milj. kr. Omsättningen och vinsten var övervärderad med 18,5 milj. kr. 

 

I delårsrapporten för det tredje kvartalet, som omfattade perioden januari-september 

1997, redovisades en total omsättning på 260 milj. kr och en vinst efter finansnetto på 

58 milj. kr. Omsättningen och vinsten var övervärderad med 39,2 milj. kr.   
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Planeringen och inriktningen av granskningen  

 

Granskningen av delårsrapporterna skulle ha utförts i enlighet med vad som angavs i 

FAR:s utkast till rekommendation. Nils Brehmer har också antecknat på delårsrappor-

terna att rekommendationen tillämpats.   

 

Enligt rekommendationen ska principerna om väsentlighet och risk vara vägledande 

när revisorn bestämmer inriktningen och omfattningen av granskningen. Fel ansågs 

väsentliga om de var av en sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för en 

omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes ställningstagande. Prövningen 

av vad som är väsentligt kan inte ske isolerat post för post eller genom rent matematis-

ka övningar där storleken av en viss post eller grupp av poster jämförs med den totala 

omsättningen eller balansomslutningen.  

 

Granskningens inriktning och omfattning påverkas bl.a. av revisorns erfarenheter från 

bl.a. tidigare års bokslutsgranskning och årets löpande granskning, revisorns kunskaper 

om och erfarenheter av tillämpade rutiner samt om styrkor och svagheter i bolagets 

system för planering och kontroll, väsentliga förändringar i den bedrivna verksamheten 

samt iakttagelser som revisorn gör under granskningen som kan leda till behov av ut-

ökade granskningsinsatser. Inom vissa områden kan fullständiga revisionsåtgärder er-

fordras. 

 

Vid granskningen av delårsrapporterna hade Öhrlings varit revisorer i Prosolvia sedan 

juni 1995. Under första halvåret 1997 hade de utöver den renodlade revisionen haft 

omfattande uppdrag i samband med bolagets börsnotering. Dessa hade bestått i att bi-

träda med att upprätta den s.k. ekonomihandboken som innehöll regler och rutiner för 

bolagets redovisning och rapportering, att utföra andra redovisningskonsultationer, 

bl.a. med att fastställa redovisningsprinciper samt att granska börsprospektet. Parallellt 

med dessa uppdrag hade Öhrlings även granskat delårsrapporten för första kvartalet 

1997.  
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För dessa uppdrag utanför revisionen fakturerade Öhrlings totalt nästan 700 000 kro-

nor:  

 

Granskning inför börsnotering   150 000 

Redovisningskonsultationer   152 500 

Granskning av delårsbokslut första kvartalet   40  000 

Granskning av börsprospekt och utvidgad granskning 287 500 

Granskning av börsprospekt    56 500 

Totalt    686 500 

 

Öhrlings hade således fått en mycket god inblick i förhållandena i Prosolvia när det 

blev dags att granska delårsrapporten för andra kvartalet.  

 

När denna granskning inleddes i juli–augusti 1997 kände Öhrlings till eller borde i allt 

fall ha känt till;  

- att det under 1996 hade funnits brister i den interna kontrollen i Prosolvia,  

- att börsens revisorer Ulf Gometz och Björn Grundvall hade påtalat att bris-

terna i den interna kontrollen var så allvarliga att bolaget inte uppfyllde kra-

ven för notering av aktierna, men att enligt Nils Brehmer hade den interna 

kontrollen stärkts genom förstärkningar av ekonomiavdelningen,   

- att den redovisningsprincip om licensintäkter som Prosolvia använde för re-

dovisningen av centeraffärerna och som fanns med i årsredovisningen för 

1996 och i börsprospektet från maj 1997 inte fanns med i den ekonomihand-

bok som Öhrlings hade biträtt med att ta fram,  

- att i ekonomihandboken fanns vare sig de kriterier som skulle vara uppfyllda 

för att affärerna med Competence Centers skulle kunna bokföras eller några 

instruktioner, anvisningar och rutiner för hur intäktsredovisningen skulle gå 

till i praktiken,  

- att Prosolvias verksamhet väsentligen hade förändrats genom det samarbete 

med Industrifonden som hade inletts i slutet av juni 1997; samt 
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- att affärshändelserna med Competence Centers och IVS var väsentliga för en 

korrekt förståelse och bedömning av koncernens ställning och resultat.  

 

Planerna på ett samarbete med en extern finansiär rörande etablering av Competence 

Centers fanns beskriven i börsprospektet. Nils Brehmer fick enligt egna uppgifter in-

formation om samarbetet med Industrifonden i juni 1997 och på ett möte med Dan 

Lejerskär, Magnus Svernlöv och Roger Cederberg den 27 juni bad han om kopior av 

avtalen. Bolaget hade som vi sett i juni gått ut med en pressrelease om samarbetet. 

 

När det gäller förvaltningen och den interna kontrollen visade det sig att Nils Brehmers 

bedömning om att förbättringar hade skett inför börsnoteringen var felaktiga. I allt fall 

kvarstod det även enligt Nils Brehmer allvarliga brister. I revisionsrapporten för 1997 

noterade Nils Brehmer och Magnus Götenfelt nämligen att det under 1997 hade före-

legat brister i Prosolvias förvaltning. Enligt Konkursboet var dessa brister allvarliga. 

Av intresse är främst att Öhrlings efter utförd förvaltningsrevision ansåg det nödvän-

digt att förbättra rutiner för hantering av försålda licenser för att säkerställa fullstän-

dighet och korrekt periodisering av sålda licenser i Clarus och Systems, att det var vä-

sentligt att den finansiella riskhanteringen utvecklades och att det infördes en rutin för 

indrivning samt säkerställande av betalning från utländska kunder, samt att det var 

viktigt att i framtiden systematiskt analysera redovisningsmässiga konsekvenser av 

ingångna avtal och att denna analys skulle samordnas med bolagets jurist. Dessa syn-

punkter hade Öhrlings framfört till ekonomichefen Magnus Svernlöv vid ett möte i 

december 1997.    

 

Öhrlings lämnade sin revisionsrapport för år 1997 först i maj 1998, efter det att redo-

visningen av intäkter och kundfordringar samt elimineringen av IVS hade ifrågasatts 

av media och börsens tidigareläggande av sin s.k. ettårsgranskning. Öhrlings hade ock-

så vid denna tidpunkt utfört en genomgång av samtliga ifrågasatta affärer. Denna ut-

redning hade presenterats för bolagsstämman. När rapporten skrevs visste alltså Öhr-

lings om att det fanns en uppenbar risk för att redovisningen och revisionen skulle 
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komma att granskas och det kan därför antas att Öhrlings i allt fall inte utelämnade 

något i rapporten som talade till deras fördel. 

 

Granskningen av delårsrapporterna pågick parallellt med att förvaltningsrevisionen 

utfördes. Granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet avslutades den 15 augus-

ti, dvs. 7,5 månader in på året. Rapporten för tredje kvartalet slutgranskades den 27 

oktober. 10 månader av räkenskapsåret hade då gått till ända och det återstod 1,5 må-

nad till dess att Öhrlings i december skulle bli klara med förvaltningsrevisionen och 

påtala bristerna i den interna kontrollen för Magnus Svernlöv. Rimligen måste Öhr-

lings ha känt till eller i allt fall ha misstänkt att dessa brister förelåg redan vid gransk-

ningen av delårsrapporterna. Särskilt gäller detta för granskningen av tredje kvartalet 

som utfördes i oktober.  

 

Vetskapen eller i allt fall misstankarna om dessa förhållanden borde ha lett till utökade 

granskningsinsatser från Öhrlings sida; särskilt när det gäller redovisningen av affärs-

händelserna kring den nya affärsidén med Competence Centers och informationen om 

affärerna med det delägda IVS och VR-center. 

 

Med hänsyn till den omfattande tid som Öhrlings lade ned på uppdragen kan det också 

antas att de faktiskt utfört en sådan utökad granskning. Öhrlings har lagt ned 106 tim-

mar på granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet och för detta debiterat 

89 750 kr. Vidare framgår att revisorerna har granskat delårsrapporten för tredje kvar-

talet 1997 och för detta debiterat 65 500 kr. Granskningsåtgärderna för tredje kvartalet 

omfattade totalt 81 timmar. Sammanlagt lade Öhrlings alltså ned 187 timmar och debi-

terade 155 250 kr på granskningen av de två delårsrapporterna. Detta är väsentligt mer 

än vad som kan anses sedvanligt och visar att Öhrlings utfört en utökad granskning av 

delårsrapporterna. Omfattningen ligger nära en revision av en årsredovisning. Om den 

nedlagda tiden och det fakturerade beloppet för granskningen av de två kvartalen mul-

tipliceras med två för att kunna jämföra med en revision av ett helt år blir det 374 tim-

mar och 310 000 kr. Som jämförelse kan nämnas att Öhrlings för hela revisionen år 

1996, dvs. för revisionen av förvaltningen, räkenskaperna och årsredovisningen, faktu-
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rerade 357 500 kr. På räkenskapsrevisionen för år 1997 lade Öhrlings ned 435,5 tim-

mar och fakturerade 350 000 kr.   

 

Granskningsansvariga från Öhrlings har varit Magnus Götenfelt och Philippa Hollän-

der. Nils Brehmer har endast i mycket begränsad utsträckning varit inblandad i gransk-

ningen av delårsrapporterna. Under första kvartalet var han över huvud taget inte med i 

granskningen.  På granskningen av andra och tredje kvartalen lade han ner totalt 8 

timmar.  

 

Det har således i realiteten inte varit fråga om någon översiktlig granskning av delårs-

rapporterna. I vart fall har debiterad tid och arvode varit ansenliga. Konkursboets kritik 

ligger inte på att för lite tid har lagts ned på granskningen. Även auktoriserade revisorn 

Lars Egenäs, som anlitats av Öhrlings såsom sakkunnig, har angett att han anser att 

granskningen var mer omfattande än vad som är normalt.  

 

Samtliga de intäkter och kundfordringar som redovisats felaktigt i delårsrapporterna 

var väsentliga poster – såväl enskilt som sammantaget – eftersom de var av en sådan 

omfattning eller art att de, om de varit kända för en omdömesgill intressent, t.ex. en 

aktieinvesterare, hade påverkat dennes bedömning av värdet på aktien. Även uppgif-

terna om affärerna med IVS och VRC var väsentliga för bedömningen av bolaget och 

värdet på aktien. Att uppgifter om omsättning och vinst och mellanhavandena med 

centren var helt avgörande för bedömningen av Prosolvia framgick också tyvärr väl-

digt tydligt av de dramatiska förändringar i bedömningen som inträffade när felaktig-

heterna och oklarheterna i redovisningen avslöjades i april 1998.   

 

Öhrlings har påstått att endast poster som lägst uppgick till 5 procent av omsättningen 

respektive 10 procent av balansomslutningen i respektive delårsrapport skulle ha varit 

väsentliga och att inga av de ifrågasatta intäkterna eller kundfordringarna överstiger 

dessa tröskelvärden. Konkursboet bestrider att analysen av väsentlighetskriteriet kan 

göras på ett så starkt förenklat sätt och med en matematisk formel. Procentsatser kan 
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inte annat än tjäna som grova schabloner för vad som i verkligheten är väsentligt och 

riskabelt.      

 

Av större intresse än vad som rent teoretiskt i efterhand kan anses ha varit ”väsentligt” 

med hänsyn till schabloniserade beloppsgränser, är den bedömning som Öhrlings gjor-

de inför och under granskningen av delårsrapporterna. Av dokumentationen från 

granskningen av delårsrapporterna framgår att en stor mängd poster på väsentligt lägre 

belopp än 5 procent av omsättningen respektive 10 procent av balansomslutningen 

granskades av Öhrlings. I granskningsplanen ingick att Öhrlings granskade ”större 

avtal”. Samtliga de ifrågasatta affärerna i Bangkok, Arvika, Singapore och Kuala 

Lumpur måste rimligen anses vara ”större”. Även informationen i delårsrapporterna 

med den felaktiga och otillräckliga informationen om samarbetet med Industrifonden 

och IVS granskades av Öhrlings.  

 

Granskningsplanerna och redovisningsprincipen 

 

Det finns bara en granskningsplan för Öhrlings granskning av delårsrapporterna och 

den är upprättad för det andra kvartalet. I planen sägs under rubriken ”Redovisnings-

principer” att det var viktigt att de redovisningsprinciper för koncernen som ”stadgas i 

årsredovisningen för 1996 samt i börsprospektet” …”efterlevs till fullo”. Det framgår 

inte att Öhrlings skulle granska om redovisningsprincipen om licensintäkter, som var 

avsedd för renodlad programvarulicensiering, var lämplig och ändamålsenlig för de 

komplicerade centeraffärerna. En sådan granskning borde ha skett.  

 

Öhrlings skrev i planen att de skulle ”Notera särskilt redovisning och resultatavräk-

ning av sålda programvaror samt periodisering av supportavtal mm.” Detta påpekan-

de tar sikte på den renodlade programvaruförsäljningen med supportavtal och inte för-

säljningen av Competence-center.  

 

Vid sin granskning inför börsnoteringen rekommenderade Öhrlings att Prosolvia-

koncernens regler om budget, rapportering och redovisningsprinciper sammanställdes i 
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en ekonomihandbok. Öhrlings biträdde sedan under våren 1997 med framtagandet av 

ekonomihandboken och fastställande av redovisningsprinciperna. 

 

Inför börsnoteringen rapporterade Öhrlings i april 1997 att redovisningshandboken var 

färdig och hade distribuerats till alla koncernbolag samt att den bl.a. innehöll regler 

och förutsättningar om intern och extern rapportering samt redovisningsprinciper.  

 

I Prosolvias, Clarus och Systems årsredovisningar för 1996 angavs tre olika redovis-

ningsprinciper för intäkter; 

a) arbete på löpande räkning, 

b) pågående arbete till fast pris; samt 

c) försäljning av licenser till programvara. 

 

Det är den tredje av dessa principer – försäljning av licenser till programvara – som det 

här målet till stor del handlar om.  

 

I granskningsrapporten från revisionen år 1996 tog revisorerna upp ett antal ytterligare 

redovisningsprinciper, men inte principen om licensiering av programvaror. 

 

Inför börsnoteringen fick Öhrlings i uppdrag att biträda med att fastställa redovis-

ningsprinciper, att redogöra för tillämpade redovisningsprinciper, att bedöma om de 

var vedertagna samt att om så inte var fallet lämna förslag på nya principer. I Öhrlings 

rapport till Carnegie inför börsnoteringen förtecknades ett antal redovisningsprinciper, 

däribland den för pågående arbeten, men inte principen om licensiering av programva-

ra.  

 

Även i Prosolvias ekonomihandbok, som Öhrlings biträdde med att ta fram och som 

skulle innehålla regler om redovisning, saknades märkligt nog redovisningsprincipen 

om licensintäkter. I ekonomihandboken angavs endast två principer för redovisning av 

intäkter: ”Wip on current account” (pågående arbeten på löpande räkning) och ”Wip at 

fixed price” (pågående arbeten till fast pris). Där stadgades att för pågående arbeten till 
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fast pris var huvudregeln att resultatavräkning skedde vid färdigställande. Efter sär-

skild prövning i varje enskilt fall kunde successiv vinstavräkning tillämpas. Metoden 

användes dock aldrig av Prosolvia. 

  

Redovisningsprincipen för licensintäkter fanns däremot med i Prosolvias börsprospekt 

på våren 1997 och den återgavs sedan också i årsredovisningarna för 1997. 

 

Redovisningsprincipen för licensintäkter 

 

Den redovisningsprincip för licensintäkter som Prosolvia, Clarus och Systems uppgav 

att de använde lydde så här: 

 

”Licensintäkter 

I de fall installations- och underhållskostnader ingår i licensintäkten reserveras be-

räknade kostnader härför. Intäkter från sålda licenser redovisas vid leverans”.  

 

Som framgår redan av ordalydelsen var redovisningsprincipen om licensintäkter fram-

tagen och avsedd att användas vid renodlad försäljning av licenser till programvara. 

Nils Brehmer visste om att det var så.  

  

Trots detta användes denna enkla och kortfattade princip vid redovisningen av de 

mycket komplicerade affärerna med VR-center och CoE. Dessa affärer innehöll över-

låtelse och licensiering av ett stort antal olika maskin- och programvaror som skulle 

installeras och integreras. Priset för var och en av affärerna var i Clarus mellan 10 och 

15 milj. kr och i Systems mellan 5 och 11 milj. kr. 

 

Redan under 1996 användes denna princip vid redovisningen av VR-center och Öhr-

lings granskade detta utan att framställa någon anmärkning.   

  

Av Öhrlings revisionsrapport för 1997 framgår hur revisorerna då såg på redovisning-

en av center-affärerna.  
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Att redovisningsprincipen om licensintäkter inte var särskilt anpassad för redovisning-

en av Competence Centers ansåg även Nils Brehmer år 2000. Nils Brehmer skrev då så 

här:  

”Den princip Prosolvia uttryckt i årsredovisningen för intäktsredovisning av levererad 

programvara och upplåtelse av nyttjanderätt till denna täckte inte alla aspekter av en 

affär med lokal part / VR- center. Å andra sidan stred inte redovisningen av gjorda 

leveranser mot den; intäkter såvitt avsåg programvaran togs efter leverans varvid re-

servering gjordes för kvarstående åtagande”.  

 

Att principen inte passade för avtal som omfattade försäljning av såväl licenser som 

maskinvara och tjänster är uppenbart. Det framgår redan av rubriken ”Licensintäkter”. 

Principen avser uttryckligen enbart försäljning av licenser; ”Intäkter från sålda licen-

ser”. Den typen av avtal är något helt annat och mycket mer okomplicerat än de avtal 

som skulle redovisas i centeraffärerna.  

  

Även när det gäller beräkningen av intäktens storlek var principen inte anpassad för 

center – affärerna. Enligt principen skulle reservering ske av eventuella kostnader för 

tjänsterna installation och underhåll om de ingick i licensersättningen. Men principen 

behandlar inte avtal där ett totalt pris avtalats för all den maskin och programvara samt 

tjänster som ska levereras eller där priset var uppdelat på de olika delarna, dvs. med ett 

särskilt pris för licenserna till EON och Oxygen, ett pris för de olika externa program-

varorna, ett pris för maskinvarorna och ett pris för tjänsterna. Inte i något av centerav-

talen ingick priset för maskinvarorna eller tjänsten installation i licensavgifterna för 

EON och Oxygen. Det pris som fanns i utrustningslistorna var antingen ett totalpris för 

all utrustning och tjänster eller ett pris uppdelat på de olika delarna. Om programva-

rorna EON och Oxygen hade levererats och det bedömdes att intäkten av en delleve-

rans kunde redovisas så kunde den metod som angavs i principen för att räkna fram 

intäkten efter reservering av kostnader bara användas i de fall där det fanns ett särskilt 

pris avtalat för EON och Oxygen. Inget sådant pris fanns i de tre VR-center som redo-

visades i delårsrapporterna.  
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Licensintäktsprincipen innehöll endast ett av de fyra kriterier som enligt god redovis-

ningssed alltid måste vara uppfyllda för att redovisningen av en intäkt skulle kunna 

ske; nämligen att leverans hade skett. De övriga kriterierna var att avtal hade träffats, 

att intäkten kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att betalning var sannolik. 

 

Redan av ordalydelsen borde Öhrlings alltså ha förstått att principen inte var ända-

målsenlig och inte kunde användas för centeraffärerna. Men det verkar inte som Öhr-

lings vid denna tidpunkt drog den slutsatsen. Revisorerna föreslog aldrig att någon 

annan redovisningsprincip skulle användas för centeraffärerna; vare sig vid revisionen 

eller vid granskningen av delårsrapporterna eller vid utförandet av de särskilda upp-

dragen inför börsnoteringen att ta fram och granska redovisningsprinciper. Det fram-

fördes över huvud taget inga synpunkter på principen.  

 

För att bedöma hur centeraffärerna skulle redovisas borde Öhrlings ha gjort en affärs-

mässig analys av affärerna. I denna analys borde ha ingått att ta del av affärsplaner och 

avtal för centren. Av affärsplanen för Clarus VR-center framgår att Prosolvias åtagan-

de var att planera, konfiguera, installera samt starta upp den kompletta Virtual Reality-

miljön. Motsvarande beskrivning fanns även i börsprospektet.  

 

Öhrlings borde även ha tagit del av samarbetsavtalet samt leverans- och underhållsav-

talet med IVS. Om de gjort det vet vi inte, men där framgick att Clarus åtagande var att 

leverera ett färdigt system med egna och externa programvaror samt maskinvaror och 

kringutrustning – ett VR-center – som skulle installeras och godkännas av kunden. 

Leveransen var enligt avtalet fullgjord först efter godkännande eller leveranskontroll. I 

avtalet angavs även att eventuella överenskommelser om delleveranser skulle regleras 

särskilt.  

 

I VRC och JV-avtalen fanns även den omstridda bestämmelsen om ”Turn Key”; Cla-

rus skulle svara för ”Turn Key delivery of software and hardware for the center”. 
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”Turn Key” var och är fortfarande en allmänt vedertagen beteckning i USA och Eng-

land för systemleverans av IT-system.  

 

Denna information borde ha lett till att Öhrlings drog slutsatsen att principen om li-

censintäkter inte var lämplig för centeraffärerna. Den var alldeles för enkel och beak-

tade inte komplexiteten i affärerna. Den var helt fokuserad på leveransen av licenserna. 

Kunderna hade emellertid inte köpt enbart en licens utan ett system av maskin- och 

programvara och tjänster. Analysen borde även ha beaktat hur kunderna såg på avtalen 

och affärerna. Det var trots allt kunderna som skulle betala för leveranserna.  

 

Det framgår inte av dokumentationen om det gjordes någon sådan affärsmässigt inrik-

tad analys av hur affärerna skulle redovisas. Istället verkar Öhrlings helt ha lagt rent 

tekniska förhållanden till underlag för sin bedömning. Öhrlings ansåg inte att maskin-

varorna var en förutsättning för användandet av programvarorna och inga kundanpass-

ningar krävdes av maskin- eller programvarorna.    

 

Accepterandet av den enkla licensintäktsprincipen ledde till att redovisningen av cen-

teraffärerna helt kom att fokusera på frågan om leverans hade skett av en enda del av 

Prosolvias åtagande – licenserna till de av Prosolvia egenhändigt utvecklade program-

varorna. Allt annat blev ointressant.  

 

Granskningsplanen i övrigt 

 

Öhrlings granskningsplan är daterad den 7 augusti 1997. Granskningen avslutades en-

dast en vecka senare, den 15 augusti 1997. 

 

Enligt planen skulle Öhrlings granska att elimineringar av resultatposter i koncernen 

hade gjorts korrekt. Vid denna granskning missade Öhrlings att eliminering felaktigt 

inte hade skett av affärer med IVS, vilket ledde till att vinsten i delårsrapporten för 

andra kvartalet blev 13 milj. kr för hög. Det redovisade rörelseresultatet var 19 milj. kr, 

så felet var väsentligt och hade en avgörande effekt på kurssättningen av Prosolvia-
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aktien. Emellertid ansåg Öhrlings att det även fanns andra redovisningsfel – vissa bi-

drag hade inte tagits upp – som kunde avräknas mot elimineringsfelet och därför var 

felet inte materiellt. Konkursboet har valt att inte driva denna uppenbara miss från re-

visorernas sida eftersom felet inte upptäcktes av marknaden och det faktiskt rättades 

till i delårsrapporten för tredje kvartalet och därmed inte kom att medverka till skadan. 

Misstaget har dock betydelse eftersom det visar att Öhrlings inte hade tillräckligt fokus 

på och förståelse för de komplicerade centeraffärerna, som senare skulle komma att 

leda till så enorma problem för Prosolvia. 

    

Vid granskningen i Clarus skulle Öhrlings ”läsa”  faktureringen under juni-juli och 

bedöma om resultatavräkning hade gjorts i enlighet med redovisningsprinciperna. Av-

seende ”större affärer”  skulle avtal inhämtas och redovisningen eventuellt diskuteras 

med ansvarig. Inget sägs i granskningsplanen om vad som ansågs vara ”större affä-

rer” . Redovisningen avseende Competence Centers skulle följas upp. Åldersanalys 

över kundfordringar skulle upprättas och eventuella reserveringsbehov bedömas.   

 

Även vid granskningen i Systems skulle Öhrlings gå igenom faktureringen under juni–

juli för att bedöma om resultatavräkning hade gjorts i enlighet med redovisningsprin-

ciperna. För ”större affärer” skulle avtal ”inhämtas” och redovisningen eventuellt dis-

kuteras med ansvarig. Åldersanalys över kundfordringar skulle upprättas och eventuel-

la reserveringsbehov bedömas. Vidare skulle granskning ske av att pågående arbeten 

var korrekt redovisade med hänsyn till redovisningsprinciperna.  

 

I Systems finns inte som för Clarus någon notering om att redovisningen av affärerna 

med Competence Centers (i Systems Centers of Excellence eller CoE) skulle granskas 

särskilt. Vid granskningen av delårsrapporten för tredje kvartalet antecknade Öhrlings 

på fakturan avseende Arvika att den avsåg ett CoE dvs. ett Center of Excellence.   

 

Av granskningsplanen framgår inte att någon granskning skulle ske av texten och sif-

feruppgifterna i själva delårsrapporten, men Öhrlings utförde en sådan granskning. I 

den dokumentation från delårsrapportgranskningarna som tillhandahållits av Öhrlings 
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finns det inte med någon granskningsplan för delårsrapporten för tredje kvartalet. Om 

det inte upprättades någon så är detta en allvarlig brist.  

 

Dokumentationen 

 

En revisors granskning ska dokumenteras och av arbetspappren ska det framgå omfatt-

ningen och resultatet av utförda granskningsåtgärder samt vilka slutsatser som dragits. 

Dokumentationen från Öhrlings granskning av Prosolvias delårsrapporter uppfyller 

inte dessa krav; den är bristfällig.  

 

Materialet är i och för sig omfattande och visar att en stor mängd granskningsåtgärder 

har lagts ned på att granska stort som smått. Dokumentationen är dock inte tillräckligt 

strukturerad och systematiserad. Enhetliga rubriceringar används inte. Det framgår inte 

vem som utfört vad. Ett flertal handskrivna noteringar är svårlästa eller rent av oläsli-

ga. I vissa av arbetspappren blandas noteringar från granskningen av de två olika del-

årsrapporterna. Flera dokument är odaterade. Vissa arbetspapper från Systems är ut-

skrivna den 2 februari 1998 eller senare, dvs. långt efter det att granskningen utfördes. 

Det går inte att se om dokumenten ändrats efter det att granskningen avslutats. En del 

arbetspapper är upprättade i kalkylprogram och all text har inte kommit med vid ut-

skriften. De granskningsåtgärder som utförts är inte genom referenser på arbetspappren 

kopplade till granskningsprogrammet. Även när det gäller slutsatser visar dokumenta-

tionen på en bristfällig granskning. I många delar är inga slutsatser alls redovisade och 

i andra är de för knapphändigt återgivna. Särskilt gäller detta granskningen av den 

tredje delårsrapporten där det inte finns någon handling som sammanfattar granskning-

en, resultatet och slutsatserna.  

 

Att dokumentationen är bristfällig anser även den av Öhrlings anlitade sakkunnige, 

auktoriserade revisorn Lars Egenäs. Han klarade inte att med utgångspunkt från doku-

mentationen bedöma hur granskningen hade gått till, vilket resultat den hade lett till 

och vilka slutsatser som Öhrlings hade dragit utan att först träffa Magnus Götenfelt 

och Philippa Holländer för att de skulle berätta hur granskningen hade gått till och 
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”guida” i arbetspappren. Vad Magnus Götenfelt och Philippa Holländer uppgav vid 

dessa möten framgår inte av Lars Egenäs utlåtande. Även de sakkunniga som anlitats 

av Konkursboet, auktoriserade revisorerna Per Fridolin och Anders Östberg, anser att 

dokumentationen är bristfälllig. 

 

Granskningen av informationen om samarbetet med IVS 

 

Av Öhrlings granskningsplan för andra kvartalet framgår under rubriken ”Inledning” 

att revisorerna särskilt noterat att IVS hade bildats, att Prosolvia och Industrifonden 

ägde vardera 49,5 procent i bolaget och att resterande 1 procent ägdes av ”intressenter 

i VR-centras runtom i världen”. Vidare noterades att ingen verksamhet förelåg i IVS 

per balansdagen den 30 juni 1997. 

 

Dessa påståenden var bägge felaktiga; Prosolvia ägde 50,5 procent och Industrifonden 

49,5 procent av aktierna i IVS. Prosolvia hade rätt att sälja 1 procent till en ekonomisk 

förening. Denna information fanns tillgänglig för Öhrlings i det aktieägaravtal som 

hade träffats i juni 1997 mellan Prosolvia och Industrifonden och som Öhrlings, enligt 

egen uppgift, tog del av under förvaltningsrevisionen. Öhrlings bad om detta och övri-

ga avtal rörande samarbetet med IVS vid mötet med Dan Lejerskär och Magnus Svern-

löv den 27 juni 1997. 

 

I pressmeddelandet den 23 juni 1997 hade Prosolvia felaktigt uppgivit att de ägde 50 

procent av aktierna. Det kan antas att Öhrlings tagit del av pressmeddelandet.  

  

När det gäller verksamheten i IVS så hade den redan startat under andra kvartalet. Så 

t.ex. den 25 juni 1997 bokförde Clarus försäljningen till Bangkok-centret med IVS 

som hälftenägare genom ett dotterbolag under bildande.  

  

Enligt Öhrlings hade de fått uppgiften om att verksamheten i IVS inte startat under 

första halvåret vid mötet med Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv den 27 juni 1997. 

Uppgiften var som sagt fel och på grund av att transaktionerna med IVS felaktigt inte 
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eliminerades i koncernen blev resultatet i delårsrapporten för andra kvartalet 13 milj. 

kr för högt. Detta fel upptäckte Öhrlings i samband med utförandet av ett särskilt upp-

drag att granska redovisningen av affärerna med IVS.  

 

I delårsrapporten för andra kvartalet 1997 lämnades information om att ett samarbets-

avtal hade träffats med Industrifonden angående etablering av Competence Centers 

och att Prosolvia och Industrifonden hade satsat 25 milj. kr vardera i aktiekapital i det 

nystartade bolaget IVS International AB. Denna text granskades av Magnus Götenfelt, 

som inte hade annat än rent språkliga kommentarer. 

 

I det första utkastet till delårsrapport, som även det granskades av Öhrlings, fanns det 

inte med någon uppgift alls om ägandet av IVS, utan enbart om att ett samarbetsavtal 

träffats.  

 

I granskningsprogrammet för andra kvartalet ingick att granska att elimineringar av 

resultatposter gjorts korrekt och att intressebolagsandelar var korrekt redovisade. Vida-

re sades att redovisningen av Competence Centers skulle följas upp och att det skulle 

kontrolleras om Clarus fått del av resultatet. 

 

Vid granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet noterade Öhrlings att affärer 

med IVS redan hade bokförts. Av ett arbetspapper med rubriken ”undantagslista kund-

reskontra” framgår att Handelsbanken Finans fakturerats drygt 7 000 000 USD och för 

hand har antecknats att vissa dessa fakturor avsåg IVS. 

 

På ett arbetspapper avseende genomgång av fakturering under maj/juni 1997 som 

skedde för att ”få grepp om affärerna”, antecknades att IVS hade del i två fakturor 

avseende Bangkok. 

 

I en månadsrapport som finns med i Öhrlings dokumentation anges att under juni var 

omsättningen i ”Clarus IVS” 15 970 000 kr. 
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Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att Öhrlings inte ifrågasatte de felaktiga 

uppgifterna i delårsrapporten om ägandet och samarbetet med IVS och att de inte kon-

trollerade att affärerna med IVS eliminerades. 

 

På styrelsemötet den 15 augusti 1997, när delårsrapporten för andra kvartalet offent-

liggjordes, lämnades en kort sammanfattning av innehållet i avtalspaketet med Indu-

strifonden och IVS. Eftersom samarbetet med Industrifonden var omfattande och hade 

stor påverkan på resultatet samtidigt som försäljning skedde från ett av Prosolvias dot-

terbolag (Clarus) till ett av Prosolvias intressebolag (IVS) ansåg sig styrelsen och före-

tagsledningen uppenbarligen inte själva kunna bedöma hur affärerna skulle behandlas i 

redovisningen. Styrelsen gav därför Nils Brehmer i uppdrag att vid nästa styrelsemöte 

ge sin syn på de redovisningsmässiga aspekterna av affären.  

 

I delårsrapporten för det andra kvartalet 1997, som alltså fastställdes av styrelsen den 

15 augusti 1997, skedde felaktigt ingen eliminering av affärerna med IVS eller lokala 

parter. Till följd av detta var resultatet 13 milj. kr för högt. Felet upptäcktes inte av 

Öhrlings vid deras särskilda granskning av rapporten, varför den offentliggjordes med 

det felaktiga resultatet.  

 

Uppdraget avrapporterades vid styrelsemötet den 27 oktober när granskningen av del-

årsrapporten för tredje kvartalet var klar och rapporten skulle offentliggöras. Magnus 

Götenfelt deltog istället för Nils Brehmer som hade fått förhinder. Av styrelseprotokol-

let framgår att Magnus Götenfelt rapporterade att i delårsrapporten för årets första nio 

månader – dvs. till och med tredje kvartalet – hade transaktionerna mellan Prosolvia-

bolag och Handelsbanken avseende utrustning till IVS eliminerats till den del IVS ägs 

av Prosolvia, dvs. till 50 procent. Styrelsen fastställde denna princip för eliminering av 

affärerna med VR-center där IVS var delaktiga. För de tre första kvartalen reducerades 

härigenom omsättningen med 35,5 milj. kr och vinsten med 30 milj. kr.  

 

Men i delårsrapporten för andra kvartalet hade alltså någon sådan eliminering av affä-

rerna med IVS och lokala parter inte skett. Magnus Götenfelt påstod på styrelsemötet 
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att ”en justering gjordes… i samband med halvårsbokslutet, vilken i koncernredovis-

ningen fick i stort sett samma effekt”. Skillnaden mellan det som presenterades för ak-

tiemarknaden och det som skulle ha presenterats om elimineringsprincipen hade gällt 

ansåg Magnus Götenfelt inte vara materiell.  

 

Eftersom det samtidigt fanns intäkter (främst bidrag) på 12 milj. kr som inte tagits upp, 

ansåg Öhrlings att resultatet ”netto mot marknaden” ändå var rättvisande.  

 

Att på detta sätt kvitta ett väsentligt fel vid elimineringen mot poster som helt saknar 

samband med elimineringsfelen strider mot god redovisningssed. Aktiemarknaden 

borde ha upplysts om den felaktiga elimineringen eftersom det var väsentligt för be-

dömningen av värdet på Prosolvia-aktien varifrån omsättningen och vinsterna kom.  

   

Öhrlings var dock missnöjda med hur företagsledningen hade skött informationen till 

dem om samarbetet och affärerna med IVS. I rapporten framhöll de att de ansåg det 

oacceptabelt att sådana svängningar i resultatet förelåg och att det för framtiden var 

absolut nödvändigt att nya transaktioner genomarbetades på ett bättre sätt och att led-

ningen såg till att revisorerna fick fullständig information. 

 

I enlighet med Öhrlings rekommendation fastställde styrelsen således på mötet den 27 

oktober 1997 att affärerna med IVS – antingen de skedde direkt eller via ett leasingbo-

lag, t.ex. Handelsbanken Finans – i koncernredovisningen för Prosolvia skulle elimine-

ras som ett intresseföretag till den del IVS ägdes av Prosolvia.  

 

Att inte eliminera affärerna med IVS fullt ut som ett dotterbolag, trots att Prosolvia 

under hela 1997 ägde 50,5 procent av aktierna, motiverades med att avsikten var att 

Prosolvia skulle sälja av en procent av aktierna till intresseföreningen så att ägandet 

blev lägre än 50 procent. Prosolvia använde sig av en undantagsregel i årsredovis-

ningslagen 7 kap 4 § p 3 och RR 1:96 p 6. Om denna undantagsregel inte hade varit 

tillämplig så skulle omsättningen och resultatet i koncernen ha minskats med 100 pro-

cent av försäljningen till IVS och inte bara med ägarandelen 50 procent. IVS hade då 
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konsoliderats som ett dotterbolag i Prosolvias koncernredovisning. Nu behandlades det 

som ett intressebolag. Det fanns bland redovisningsexperterna olika åsikter huruvida 

Prosolvias val att inte redovisa IVS som ett dotterbolag år 1997 stred mot god redovis-

ningssed eller ej. Konkursboet hävdar inte att sättet att eliminera entydigt stred mot 

god redovisningssed, men anser att metoden med hänsyn till de föreliggande omstän-

digheterna var så speciell att utförlig information borde ha lämnats om valet att inte 

eliminera fullt ut. Skyldighet att lämna sådana upplysningar följde såväl av noterings-

avtalet som av god redovisningssed och årsredovisningslagen.  

 

Trots denna vetskap om att elimineringen av affärerna med IVS var felaktig i delårs-

rapporten för andra kvartalet med 13 milj. kr, lämnades i delårsrapporten för tredje 

kvartalet ingen information över huvud taget om samarbetet med IVS eller redovis-

ningen av dessa affärer. Öhrlings framförde vid styrelsemötet eller i övrigt vid sin 

granskning inte några synpunkter på att så inte skedde.   

 

Att Öhrlings även granskade och lämnade synpunkter på texten till delårsrapporten för 

tredje kvartalet framgår av dokumentationen.  

  

Granskningen av intäkter och kundfordringar enligt dokumentationen – Systems  

 

I ett arbetspapper med rubriken ”Bedömning resultatavräkning” antecknades redovis-

ningsprinciperna. Bland dessa fanns ”Pågående arbeten till fast pris resultatavräknas i 

den period arbetet färdigställts och godkänts av kund” samt ”licensintäkter resultatav-

räknas vid leverans”. Principerna var samma som i årsredovisningen för 1996 och i 

börsprospektet.  

  

I arbetspappret anges vidare under rubriken ”Utfört arbete” att faktureringen för ”juni 

– juli – 4 aug” gåtts igenom med avseende på ”periodisering, klassificering mm”. En 

av de kundfordringar som noteras var den mot IDC i Arvika på 4 215 000 kr (nr 186). 

Vid denna antecknades ”Periodisering, levererad?” och ”levererat enl MH”. Med 

”MH” lär avses Morgan Herou.  
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På en kopia av den första fakturan till IDC från juni 1997 på 4,2 milj. kr antecknades 

för hand ”Levererad mjukvara” och ”OK”.   

 

I promemoria med rubriken ”Noteringar från granskningen” noterades att utöver frå-

gor om ett projekt i Vänersborg fanns det inga anmärkningsvärda poster att notera i 

resultaträkningen.  

 

Beträffande kundfordringar bedömdes att reserveringen för osäkra kundfordringar 

hade gjorts med tillräckligt belopp. 

  

Vad gäller successiv vinstavräkning kan det vara av intresse att se att det i Systems per 

den 30 juni 1997 fanns pågående arbeten på löpande räkning och nedlagd tid men inga 

till fast pris. I specifikationen till kontot angavs det bokförda värdet till ca 999 000 

kronor.  

 

Det fanns ingen granskningsplan för tredje kvartalet. 

 

Vid genomgången av kundfordringarna per den 30 september fanns fordran mot IDC 

om 4 250 000 kr, eller 5 270 000 kr inklusive moms, från den 30 juni 1997 med. Fak-

turan hade förfallit den 30 augusti 1997. Genomgången skedde i slutet av oktober. Där 

noterades ”betalar inom kort”. Det står att Jan Olsson var verkställande direktör i IDC. 

Detta var fel. Jan Olsson var anställd i Systems och assisterande projektledare till Jon 

Serrander i Arvika-affären. I arbetspappret noterades också Olssons anställning i Sy-

stems.  

 

En artikel från Arvika Nyheter om det planerade centret i Arvika fanns även med i 

Öhrlings granskningsmaterial. I artikeln framgår att det var Uno Ericsson som var VD 

i IDC. Om Öhrlings läst artikeln hade de sett att uppgiften om att Jan Olsson skulle 

vara VD var felaktig.   
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I arbetspappret avseende kundfordringarna noterades att reserven för osäkra fordringar 

låg kvar sedan föregående period, att kundfordringarna ökat, att drygt 18 milj. kr inte 

var reserverade och skulle följas upp. Uppföljning skedde med Christel (vilket troligen 

åsyftar Christel Sjöholm) och därefter accepterades ”i nuläget”  befintlig reserv. 

 

I en promemoria avseende delårsrapporten för tredje kvartalet noterades att försälj-

ningsintäkterna ”synes i allt väsentligt vara korrekt periodiserade”. Det noterades att 

det bara fanns pågående arbeten till löpande räkning.  

 

Kundfordringarna uppgick till 29,7 milj. kr och reserven till endast 0,3 milj. kr. Av 

kundfordringarna var, den 21 oktober 1997, 18,7 milj. kr förfallna sedan mer än 35 

dagar. Kundfordringarna bedömdes av bolaget vara säkra och revisorerna kunde efter 

genomgången ”ej finna stöd för motsatsen”.  

  

Bland dessa förfallna fordringar fanns fodringen på IDC om 5,3 milj. kr (inkl moms) 

från juni. Den hade förfallit den 30 augusti 1997. Som framgått har Öhrlings noterat att 

den skulle betalas inom kort. Varifrån denna uppgift kommer är oklart.   

 

Det arbetspapper rubricerat ”Bedömning resultatavräkning” med redovisningsprinciper 

som hade upprättats vid granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet uppdate-

rades vid granskningen av rapporten för tredje kvartalet. Redovisningsprinciperna var 

desamma. 

   

I arbetspappret anges vidare under rubriken ”Utfört arbete” att faktureringen under 

tiden 5 augusti-20 oktober hade gåtts igenom med avseende på periodisering, levererat, 

typ av affär, ”större etc.”.  Enligt planen skulle ”större avtal”  granskas. I revisions-

rapporten skrev Öhrlings att alla ”större utgående fakturor” hade granskats i varje 

delårsbokslut. 

  

På en kopia av den andra fakturan till IDC från den 30 september 1997 om 6 milj. kr 

antecknades för hand ”Fullt fakt? Levererat?” ”Tot projekt = 9 mkr” och ”Syst startat 
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kompetenscentrum Center of Excellence”. Även i samband med granskningen av den 

första fakturan, som var med i delårsrapporten för andra kvartalet, hade Öhrlings ställt 

frågan om leverans hade skett. På fakturakopian skrevs även att IDCs referens var Jan 

Olsson och för hand att han skulle ha varit verkställande direktör i IDC och även an-

ställd i Systems. Detta var som sagt helt fel. Jan Olsson var anställd i Systems och as-

sisterande projektledare till Jon Serrander i Arvika-affären. Uno Eriksson var verkstäl-

lande direktör i IDC.  

 

Granskningen av intäkter och kundfordringar enligt dokumentationen – Clarus 

 

Såvitt gäller Clarus noterades i promemoria från granskningen av delårsrapporten för 

andra kvartalet med rubriken ”Noteringar från granskningen” under ”sammanfattning” 

att ”VRC synes korrekt periodiserade”. Vidare antecknades att reservering för osäkra 

fordringar gjorts med tillräckligt belopp. Avseende förutbetalda intäkter noterades att 

statusen var oförändrad avseende VRC Thailand.  

 

I kundreskontra för Handelsbanken Finans ingick de två fakturorna avseende Nec-

tec/IFEC-centret i Bangkok. Öhrlings kallade centret för Nectec, vilket var den ur-

sprunglige lokala parten som i juni hade ersatts av IFEC.   

 

Öhrlings noterade att affärer med IVS redan hade bokförts. Det framgår att Handels-

banken Finans hade fakturerats ca 7 milj. USD och för hand har troligen Magnus Gö-

tenfelt antecknat att dessa fakturor bl.a. avsåg IVS. 

     

I en månadsrapport som finns med i Öhrlings dokumentation anges att under juni var 

omsättningen i ”Clarus IVS” 15 970 000 kr. 

 

I en uppställning över faktureringen under maj-juni 1997 ställde Öhrlings frågan om 

allt var levererat till Bangkok. Det framgår inte vem frågan ställdes till. Denna hand-

ling finns i ytterligare en version. På den har för hand antecknats IFEC och ABAC 

vilka var de två centren i Bangkok. 
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I Öhrlings kommentarer till genomgång av Clarus fakturering fanns Bangkok inte med. 

 

I ett arbetspapper antecknades vad som hade och vad som inte hade levererats till Nec-

tec/IFEC i Bangkok. Enligt Öhrlings hade Clarus programvaror levererats, däribland 

EON och föregångaren till Oxygen; Cad Real Time och Clarus Drive. Vad som var 

källan till informationen om leveranserna framgår inte.    

 

De förutbetalda intäkterna på drygt 3 milj. kr till Nectec-centret gicks igenom och 

Magnus Götenfelt noterade för hand följande: ”Sama status som 9703 Ny faktura Q 2 

mot SHB varför ej slutleverans Thailand”. 

 

När det gäller granskningen av Clarus i delårsrapporten för tredje kvartalet finns det 

ingen granskningsplan.  

 

Faktureringen under augusti/september hade gåtts igenom för att få grepp om affärer-

na. Resultatavräkning och periodisering granskades med avseende på redovisnings-

principerna. Fakturor från Singapore och Kuala Lumpur fanns inte med i listan över 

fakturor. Längst ner antecknades att dessa fakturor skulle behandlas i särskilt arbets-

papper från ”VR-centrum”. 

 

I delårsrapporten för tredje kvartalet ingick IVS-affärerna i Singapore och Kuala 

Lumpur. De lokala parterna i dessa center var B&T och Rosara.   

 

I arbetspappret har Magnus Götenfelt utfört beräkningar av fakturerade och reservera-

de belopp till VR – center i IVS, varvid är noterat att ”VR center äger ej någon till-

gång. Mjuk och hårdvara ägs av IVS och lokal part.” Varifrån denna slutsats kommer 

anges inte. I Bangkok och Singapore fakturerades enbart Handelsbanken Finans och i 

Kuala Lumpur Handelsbanken Finans och den lokala parten. Ingen hårdvara (maskin-

vara) hade levererats till något av centren i Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur 

utan reservering för den gjordes i delårsrapporterna. Det framgår inte av arbetspappret 
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varifrån uppgifterna om ej levererade produkter kommer eller hur de reserverade be-

loppen beräknats.  

 

Det finns även en annan version av beräkningarna av reserveringarna i materialet. I 

den anges att reservation för ej levererade produkter skett med deras inköpspris. Det 

går inte att utläsa vilken som är den slutliga versionen eftersom handlingarna är odate-

rade. Beloppen i handlingarna är olika.  

  

Reserveringarna för ej levererade produkter och tjänster avseende Singapore (B&T) 

och Kuala Lumpur (Rosara) granskades särskilt. Hur granskningen gjordes framgår 

inte. Det finns en handskriven notering på arbetspappret som inte går att tyda – ”under-

lag” eller ”underlig”? 

 

I samband med granskningen av delårsrapporten för tredje kvartalet noterade Öhrlings 

att fakturorna till Handelsbanken Finans från juni avseende Bangkok hade betalats.  

   

Fakturanumren är 710145 och 710147. Det finns ingen anteckning i materialet om att 

Öhrlings uppmärksammat att betalningen hade skett till ett spärrat konto som inte kun-

de disponeras av Clarus utan var pantförskrivet till finansbolaget.   

 

Det framgår inte av dokumentationen vad Öhrlings använde för normer när de grans-

kade intäkterna och kundfordringarna. Dock prövade Öhrlings vid revisionen om in-

täkterna uppfyllde kraven enligt den internationella standarden IAS 18 och den ameri-

kanska standarden för programvara SOP 91.  
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22.1.6 Vad Öhrlings bort göra vid granskningen av delårsrapporten  

 

Allmänt 

 

Det övergripande för Öhrlings var att pröva att redovisningen hade skett i enlighet med 

årsredovisningslagen och god redovisningssed. I granskningsplanen angavs att Öhr-

lings skulle pröva om redovisningsprinciperna tillämpades. Öhrlings borde även ha 

prövat om den princip om licensintäkter som användes för centeraffärerna var ända-

målsenlig. I prövningen ingick sedan att bedöma om kriterierna för redovisning av 

intäkter och kundfordringar var uppfyllda.  

 

Hur intäktsredovisningen gått till mer i detalj och vilka överväganden som Öhrlings 

gjorde i den delen framgår av Öhrlings revisionsrapport för 1997. 

 

Följande kriterier skulle vara uppfyllda för att redovisa en intäkt: Avtal hade träffats, 

leverans hade skett, priset var bestämt och betalning var sannolik. Det är också mot 

dessa kriterier som Öhrlings i vart fall under revisionen prövade intäkterna.  

 

I granskningsprogrammet hade Öhrlings tagit upp att ”större avtal” skulle granskas 

och redovisningen diskuteras med de ansvariga. I sin revisionsrapport för 1997 påstod 

Öhrlings att de under 1997 vid varje kvartalsbokslut hade granskat större utgående 

fakturor för att kontrollera att leverans skett och de då hade tagit del av den dokumen-

tation som fanns beträffande respektive transaktion.  

 

Denna granskning av ”dokumentation” från transaktionerna borde enligt Konkursboet 

ha innefattat framförallt kopior av alla dokument rörande avtal och leveranser.  

 

Av handlingarna från delårsgranskningarna för kvartal två och tre framgår inte att Öhr-

lings faktiskt hade utfört den granskning som angavs i granskningsplanen och som de 

påstod i sin revisionsrapport från maj 1998.  
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Av dokumentationen framgår inte att några avtal avseende Bangkok, Singapore, Kuala 

Lumpur eller Arvika har granskats. Inte heller finns det antecknat att redovisningen av 

dessa affärer diskuterats med de ansvariga utöver att Morgan Herou lämnat vissa upp-

gifter beträffande Arvika. Samtliga dessa affärer måste anses ha varit väsentliga eller 

större. Redovisningen av dem har också granskats av Öhrlings. Av dokumentationen 

framgår inte närmare hur granskningen utförts och vilken omfattning den haft. I mate-

rialet finns ingen kopia av de ifrågasatta avtalen. Det finns heller ingen anteckning om 

att avtalen gåtts igenom eller ens diskuterats med någon, utöver som sagt med Morgan 

Herou såvitt gäller Arvika.  

 

En genomgång av avtalen var väsentlig för bedömningen av affärerna. I Arvika fanns 

det inget skriftligt avtal. I Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur var avtalsstrukturen 

mycket komplicerad med JV- och VRC-avtal, två leasingavtal och beställningar som 

var kopplade inbördes. Öhrlings hade försökt att schematiskt beskriva avtalsstrukturen 

i sin rapport till styrelsen den 27 oktober om redovisningen av transaktionerna med 

IVS. Trots att skissen är komplicerad så var strukturen i verkligheten ännu mer kom-

plicerad. I Bangkok och Singapore gick ingen försäljning till den lokale parten direkt 

utan även den delen skulle finansieras genom leasing hos Handelsbanken Finans.  

  

I Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur hade faktureringen delats upp på den del som 

skulle finansieras av IVS och den lokale parten. Avtalen innehöll flera olika villkor 

som skulle vara uppfyllda, t.ex. om leveransgodkännande och legal opinion. Bedöm-

ningen av de redovisningsmässiga konsekvenserna av avtalen blev än mer komplicerad 

och osäker eftersom avtalen i Singapore och Kuala Lumpur reglerades av lokal lag.  

 

VRC- och JV-avtalen innehöll heller inga bestämmelser om att motparterna – IVS och 

den lokala parten – fick någon licens till programvarorna och heller inget om villkoren 

för licenserna. Tvärtom stod det uttryckligen i avtalen att de inte innebar att motparten 

fick någon licens till Clarus programvaror. Revisorerna borde under granskningen av 

delårsrapporterna ha satt sig in i leverans- och underhållsavtalet med IVS från juni 
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1997. IVS var part i alla de tre VRC-affärer som redovisades i kvartal 2 och 3. Om 

revisorerna hade satt sig in i avtalet hade de upptäckt att enligt leverans- och under-

hållsavtalet skulle särskilda licensavtal upprättas.  

  

Öhrlings har under målet hävdat att leverans- och underhållsavtalet inte tillämpades på 

affärerna. I juli 1999 hade Nils Brehmer dock en annan uppfattning – han hävdade då i 

en PM till konkursförvaltaren att bestämmelserna om licenser i leverans- och under-

hållsavtalet hade varit gällande för affärerna.  

 

Att ordet licenser finns med i de bilagda utrustnings- och prislistorna kan inte, som 

Öhrlings påstår, anses innebära att en licens upplåtits. I flera fall var det inte heller de 

parter som stod i bilagan som fakturerades.   

 

Avtal  

 

Vad gäller Arvika, Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur borde Öhrlings, såvitt gäll-

er avtalskriteriet, begärt in kopior på avtalen, för att bedöma om bindande avtal om 

köp och licens träffats mellan Clarus respektive Systems och den person som hade 

fakturerats, att eventuella villkor för bundenhet var uppfyllda samt att det bolag som 

skulle förvärva utrustningen och driva centret hade bildats. Vidare borde Öhrlings som 

underlag för sin bedömning av om avtal om köp eller licens träffats ha krävt att över-

tygande bevisning om avtalets existens förelåg i form av ett skriftligt avtal. Öhrlings 

godtog i ett flertal fall som underlag för sin bedömning, muntliga uppgifter från styrel-

semedlemmar, företagsledning och andra anställda inom Prosolvia-koncernen samt 

representanter för lokal part. 

 

Beträffande Bangkok, Singapore och  Kuala Lumpur borde Öhrlings ha granskat VRC- 

och JV-avtalen och därvid upptäckt att VRC- och JV-avtalen inte utgjorde något köp- 

eller licensavtal avseende maskin- eller programvara, att giltigheten av flera av VRC- 

och JV-avtalen var beroende av att villkor uppfylldes, att Clarus inte var part i VRC-

avtalen och JV-avtalen, samt att i flera VR-center, utrustningen skulle köpas och licen-
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sieras av ett särskilt JV-bolag. Öhrlings borde även ha granskat beställningar och lea-

singavtal och därvid upptäckt att giltigheten var beroende av att villkor uppfylldes och 

att dessa villkor (i vissa fall) inte var uppfyllda samt att IVS beställningar hänvisade 

till aktieägaravtalet mellan Prosolvia och Industrifonden.  

 

I Arvika-affären fanns det inget skriftligt avtal med IDC utan ett muntligt avtal påstås 

ha träffats genom att Hans Gustavsson muntligen per telefon accepterade en offert på 

totalt 9 milj. kr. Öhrlings borde som underlag för sin bedömning av om avtal verkligen 

förelåg ha krävt att övertygande bevisning om avtalets existens förelåg i form av ett 

skriftligt dokument. I vart fall behövdes det någon form av skriftlig beställning (order) 

eller accept från motparten. Av dokumentationen framgår inte att någon granskning av 

avtalsfrågan i Arvika skett. Det finns över huvud taget ingen uppgift om avtalsinnehål-

let utöver att någon på den andra fakturan skrivit att Systems startat ett CoE. Om detta 

ledde till någon åtgärd från Öhrlings sida framgår inte. Det borde ha föranlett Öhrlings 

att begära en kopia av avtalet om etableringen av CoE och centerbolaget. Och något 

sådant avtal fanns det inte vid den här tidpunkten. På den andra fakturan och i arbets-

papper antecknade Philippa Holländer att Jan Olsson var eller skulle bli verkställande 

direktör för IDC. Samtidigt visste Philippa Holländer att Olsson var anställd i Systems 

och jobbade bl.a. med Arvika-centret. Varifrån uppgiften om hans VD-post kom fram-

går inte. Av tidningsartikeln som finns i Öhrlings akt framgår att verkställande direktör 

för IDC var Uno Ericsson. Om Öhrlings hade frågat om avtalet hade de sannolikt fått 

reda på att avtalet hade träffats med Hans Gustavsson per telefon. De hade då bort 

ifrågasätta om Gustavsson var behörig att företräda IDC. Verkställande direktör var 

han inte, det visste Philippa Holländer. Enligt det påstådda muntliga avtalet hade Hans 

Gustavsson för IDCs räkning accepterat en offert från Systems. Inte heller offerten 

granskades av Öhrlings. I vart fall finns den inte i nämnd i materialet. 

 

Om Öhrlings hade tagit del av avtalsdokumentationen beträffande Bangkok-affären 

hade de bort upptäcka;  

- att JV-avtalet inte innebar något åtagande för den lokala parten IFEC eller 

IVS eller dess dotterbolag att köpa någon utrustning eller licensiera program-
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varor; tvärtom stod det uttryckligen i avtalen att de inte innebar någon licen-

siering av Clarus programvaror,  

- att Clarus inte var part i JV-avtalet, 

- att Dan Lejerskär hade undertecknat JV-avtalet för IVS räkning,    

- att leasingavtalet med IFEC som skulle leasa hälften av utrustningen var vill-

korat av att IFEC överlämnade en s.k. legal opinion och att Exportkredit-

nämnden skulle garantera IFEC:s skyldigheter enligt leasingavtalet och att 

dessa villkor inte var uppfyllda, 

- att dotterbolaget till IVS, IVS Far East Co, Ltd, som skulle leasa den andra 

hälften av utrustningen inte hade bildats,  

- att leasingavtalet med IVS Far East Co, Ltd, var villkorat av (a) att leasingav-

talet med IFEC var giltigt och (b) att Handelsbanken Finans fick en s.k. legal 

opinion som visade att IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. var bundet av lea-

singavtalet; samt 

- att Dan Lejerskär ensam hade undertecknat leasingavtalet för IVS Far East 

Co, Ltd:s räkning. 

 

Det förhållandet att Dan Lejerskär uppträdde på bägge sidor av transaktionen borde ha 

varit en varningsklocka för Öhrlings och ökat graden av ifrågasättande. Dan Lejerskär 

var även den som utfärdade bekräftelsen på mottagandet av leveransen för leasetagar-

nas räkning. 

  

Öhrlings har bort kontrollera att villkoren i leasingavtalen var uppfyllda. Om de gjort 

det hade de upptäckt att så inte var fallet. Vidare borde de ha kontrollerat att IVS dot-

terbolag verkligen existerade.  

 

Om Öhrlings hade tagit del av avtalsdokumentationen rörande Kuala Lumpur-affären 

hade de bort upptäcka;   

- att VRC- och JV-avtalen inte innebar något åtagande för den lokala parten 

Rosara eller IVS att köpa någon utrustning eller licensiera programvaror; 
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tvärtom stod det uttryckligen i avtalen att de inte innebar någon licensiering 

av Clarus programvaror,  

- att Clarus inte var part i VRC- och JV-avtalen,  

- att Handelsbanken Finans beställning av den del av utrustningen som skulle 

leasas till IVS var villkorad av (a) att villkoren i leasingavtalet uppfylldes (b) 

att ett leasingavtal träffades med den lokala parten Rosara avseende den 

andra hälften (c) att leverans inte hade skett innan avtalet träffades; samt 

- att Handelsbanken Finans betalningsskyldighet var villkorad av att IVS un-

dertecknade ett leveransgodkännande efter fullgjord leverans av all utrustning 

till VR-centret.   

 

Öhrlings har bort kontrollera att villkoren var uppfyllda. Om de gjort det hade de upp-

täckt att så inte var fallet.  

 

Om Öhrlings hade tagit del av avtalsdokumentationen angående Singapore-affären 

hade de bort upptäcka   

- att VRC- och JV-avtalen inte innebar något åtagande för den lokala parten 

B&T eller IVS att köpa någon utrustning eller licensiera programvaror; tvärt-

om stod det uttryckligen i avtalen att de inte innebar någon licensiering av 

Clarus programvaror,  

- att Clarus inte var part i VRC- och JV-avtalen,  

- att Handelsbanken Finans beställning av den del av utrustningen som skulle 

leasas till IVS var villkorad av (a) att ett leasingavtal träffades med den lokala 

parten B&T avseende den andra hälften, och att detta villkor inte uppfylldes, 

samt (b) att leverans inte hade skett innan avtalet träffades, samt  

- att Handelsbanken Finans inte lämnade någon beställning på den del av ut-

rustningen som skulle leasas av B&T. 

 

Öhrlings har bort kontrollera att villkoren var uppfyllda. Om de gjort det hade de upp-

täckt att så inte var fallet.  
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Leverans 

 

Beträffande Arvika, Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur borde Öhrlings ha grans-

kat att de leveranser som intäktsförts hade ägt rum. Av dokumentationen framgår inte 

om Öhrlings utöver samtal med företagsledningen och anställda utfört någon gransk-

ning av om leveranser ägt rum och om så skett, hur denna granskning i så fall utförts. 

Öhrlings godtog som underlag för sin bedömning av om leverans skett muntliga upp-

gifter från företagsledning och anställda samt från representanter för lokal part.  

 

Ett centralt område för Öhrlings att granska var om leverans hade skett. Redovisnings-

principen om licensintäkter var också helt fokuserad på leveranserna. Ekonomihand-

boken innehöll inga leveransrutiner, vilket var en brist. Dessa rutiner borde ha varit 

utformade så att det dokumenterades vad som hade levererats av de avtalade produk-

terna och tjänsterna, när leveransen hade ägt rum och hur den hade skett. Avsaknaden 

av rutiner medförde att Prosolvia vid bokföringen inte haft erforderlig kontroll på om 

leverans ägt rum eller ej.  

 

Det påstås i målet att ett stort antal leveranser till VR-center utomlands har skett ge-

nom försändelser som i avsikt att undvika tullar och andra importavgifter felaktigt de-

klarerats som ”produktinformation”. Var och en av dessa försändelser skulle enligt 

Öhrlings ha innehållit programvara värd mellan 8 och 13 milj. kr. Om det nu stämmer 

att dessa brev med den påstådda ”produktinformationen” verkligen innehöll den syn-

nerligen värdefulla programvaran så är förfarandet anmärkningsvärt. Att som underlag 

för redovisningen använda direkt felaktiga verifikationer strider mot såväl god affärs-

sed som god redovisningssed. Att använda en rutin för leveranser som innebär att bo-

laget bryter mot tull- och skattelagstiftningen är ännu allvarligare.  Magnus Götenfelt 

har gjort gällande att han inte kände till förfarandet. Enligt Konkursboet borde reviso-

rerna ha upptäckt det om de hade utfört en meningsfull leveranskontroll.  

  

Till skillnad från avtalsfrågan finns det vissa noteringar om leveranser i Öhrlings akt. 

Det framgår dock inte av dokumentationen hur leveranserna kontrollerades.  
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Beträffande Bangkok-affären finns ett arbetspapper med anteckning om vad som på-

stods ha levererats, men det framgår inte varifrån uppgifterna kommer eller om uppgif-

terna hade kontrollerats, t.ex. genom att ta del av skriftlig leveransdokumentation. När 

det gäller affärerna i Kuala Lumpur och Singapore finns det inga anteckningar över 

huvud taget i granskningsakten om vad som hade levererats och om detta hade kontrol-

lerats.   

 

För att kunna bedöma om leverans skett på ett sätt som kunde tas som intäkt krävdes 

att Öhrlings först granskade avtalen för att ta reda på vad det var för åtagande som Sy-

stems och Clarus hade; vad var det som skulle levereras och när och hur skulle det 

ske? Det var således även för leveranserna väsentligt att Öhrlings satte sig in i avtalen. 

Granskning av vad som faktiskt hade levererats av det som enligt avtalet skulle levere-

ras borde sedan ha skett genom diskussion med affärsansvariga och leveransavdel-

ningen samt kontroll av skriftliga leveransdokument. Med tanke på att det i varje en-

skild affär redovisades intäkter på ca 10 milj. kr i samband med en påstådd leverans av 

programvarorna och då programvarorna kunde överlämnas antingen elektroniskt eller 

på CD-romskivor som kunde skickas i ett vanligt kuvert med posten var det extra vik-

tigt att verkligen kontrollera att leverans hade skett. Det fanns en uppenbar risk för att 

kunden kunde missa att ett brev från Prosolvia innehöll en CD-rom skiva värd miljon-

tals kronor. Av dokumentationen framgår inte att någon sådan kontroll utfördes.  

 

Utöver detta borde Öhrlings även ha kontrollerat att kunden hade fått tillgång till ko-

derna eller nycklarna till licenserna till programmen. Det framgår inte att Öhrlings satt 

sig in i hur Prosolvias licensieringsmekanism fungerade. Som vi minns noterade Öhr-

lings dock i sin rapport efter revisionen för 1997 att det fanns brister i denna: Det var 

nödvändigt att förbättra rutinerna för hanteringen av sålda licenser för att säkerställa en 

fullständig och korrekt periodisering av licenserna. Denna slutsats hade Öhrlings redan 

dragit i december 1997 och då rapporterat muntligen till Magnus Svernlöv.  
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Öhrlings har uppenbarligen enligt sina egna uppgifter granskat rutinerna kring hanter-

ingen av licensieringen och funnit att den var bristfällig. Detta borde ha ökat deras 

misstänksamhet.  

 

Licensieringsmekanismen för EON och Oxygen fanns beskriven i instruktionsböcker-

na till programmen. Öhrlings borde ha satt sig in i denna och följt upp att den följdes i 

de aktuella affärerna.  

    

Det finns ingen dokumentation som visar att Öhrlings kontrollerat att kunderna faktiskt 

använde programmen. Om kunden verkligen var intresserad av en delleverans av en-

bart vissa programvaror hade det varit högst naturligt att kunden i snar anslutning till 

leveransen började använda de värdefulla programvarorna. För att kunna använda i allt 

fall Oxygen behövdes licensnycklar som kunden fick från Clarus. Det finns ingen do-

kumentation som visar att Öhrlings kontrollerat att licensnycklar eller koder lämnats ut 

och hämtats hem av kunderna. Att det gick att kontrollera om nycklar hade hämtats 

hem är ostridigt. Michael Nyhlén från EBM gjorde det under brottsutredningen. Men 

Öhrlings verkar inte ha gjort någon sådan undersökning.  

 

Vad gäller Arvika finns det på den första fakturan från juni antecknat att ”mjukvaran 

levererad. OK”. Öhrlings hade enligt uppgift i sitt arbetspapper fått besked från Mor-

gan Herou om att leverans hade skett. På den andra fakturan från september anteckna-

des en fråga om full leverans verkligen hade skett. Det finns inte noterat att något svar 

erhölls.  

 

Eftersom avtalet var muntligt och Öhrlings inte tagit del av offerten kan Öhrlings inte 

rimligen ha vetat vad det var för programvara som hade levererats. Senare har det visat 

sig att ingen leverans hade skett under andra kvartalet och Öhrlings har vitsordat att 

intäkten av det skälet inte skulle ha redovisats. Om Öhrlings hade gjort en relevant 

kontroll av avtal och leveransdokumentation hade de upptäckt att det inte hade skett 

någon leverans. De har nu helt förlitat sig på muntliga uppgifter från Morgan Herou 

utan att ifrågasätta dem. Misstaget är inte ursäktligt. När det gäller tredje kvartalet bor-
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de Öhrlings även där ha ifrågasatt de muntliga uppgifterna från Morgan Herou. Enligt 

företrädarna för IDC hade inga leveranser skett under tredje kvartalet. 

  

Enligt Handelsbanken Finans beställningar i Bangkok skulle betalning ske först när 

Handelsbanken Finans hade mottagit ett leveransgodkännande (”Certificate of Delive-

ry and Acceptance”) från leasetagarna IFEC och IVS Prosolvia Far East Co., Ltd. 

Samma dag som beställningarna lämnades den 23 juni 1997 undertecknade Dan Le-

jerskär på IFEC och IVS Prosolvia Far East Co., Ltd:s vägnar en leveransbekräftelse 

(”Certificate of Delivery and Acceptance”) avseende den leasade utrustningen. Dan 

Lejerskär intygade alltså att den utrustning som Handelsbanken Finans förvärvat enligt 

de villkorade beställningarna samma dag hade levererats till Bangkok.  

 

Om Öhrlings hade granskat avtals– och leveransdokumentationen i Bangkok måste det 

antas att de hade fått ta del av leveransbekräftelserna. De hade då kunnat konstatera att 

den uppgift som de hade antecknat i sitt arbetspapper om att leverans enbart hade skett 

av de egenutvecklade programvarorna inte stämde med leveransbekräftelserna där det 

ju stod att allt hade levererats. Vad källan var till Öhrlings anteckning om delleveran-

ser är okänt; det står ingen anteckning om det på arbetspappret.   

 

Vidare borde Öhrlings ha upptäckt att IVS dotterbolag inte var bildat. Med hänsyn till 

dessa omständigheter borde Öhrlings ha ifrågasatt om leverans överhuvudtaget hade 

skett. Man borde i allt fall ha begärt in kompletterande dokumentation, t.ex. om att 

licenskoder hade hämtats hem. Kontakt kunde också ha tagits med motparten Roger 

Cederberg hos IVS som var delägare i centren. Så skedde inte. Såvitt framkommit i 

målet fanns det hos Clarus inga handlingar som visade att leverans hade skett utöver 

den av Dan Lejerskär utfärdade leveransbekräftelsen.  

 

Beträffande Kuala Lumpur och Singapore finns det inga anteckningar över huvud taget 

i granskningsakten om vad som hade levererats och om detta hade kontrollerats och i 

så fall hur.   
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Öhrlings gör i målet gällande att programvarorna EON och Oxygen levererades till 

B&T i Singapore och Rosara i Kuala Lumpur den 22 september 1997 med DHL-

försändelser. Enligt fraktsedlarna innehöll försändelserna produktinformation (”Pro-

duct info”) som vägde 0,5 kg. Öhrlings har vidare påstått att det här var den metod som 

Prosolvia använde sig av när det gäller leveranserna av EON och Oxygen. Program-

men laddades ned på en CD-rom skiva som skickades med DHL och för att undvika 

tullar och importavgifter påstods det felaktigt att försändelserna innehöll produktin-

formation. Men Öhrlings säger att de inte under granskningen eller revisionen kände 

till att metoden användes. Det finns enligt Konkursboet bara två rimliga förklaringar 

till denna okunskap: Antingen har Öhrlings inte frågat efter några handlingar som vi-

sade att leveranser hade skett eller så har de faktiskt frågat men inte fått några hand-

lingar trots att de fanns. Josefin Nilsson som skötte leveranserna på Clarus och som var 

den som Öhrlings i vart fall under revisionen hade kontakt med i leveransfrågor skulle 

i så fall ha vilselett Öhrlings.  

 

Om Öhrlings hade begärt och fått handlingarna hade de bort ifrågasätta att leverans 

verkligen hade skett eftersom detta inte framgick av DHL – försändelserna. Om de inte 

hade fått några handlingar borde de ha utfört andra kontroller, bl.a. granskat om li-

censkoder hämtats hem och tagit kontakt med motparten Roger Cederberg.    

 

Delleveranser 

 

I de fall där Clarus och Systems intäktsförde delleveranser borde Öhrlings ha granskat 

att kriterierna för redovisning av delleveranser var uppfyllda, dvs. att; 

a) avtalet innebär att delleveranser ska ske,  

b) allt det som ingår i delleveransen levererats, 

c) köparen har accepterat omfattningen (mängd/art) och värdet av det som levere-

rats (betalningsskyldighet har uppkommit), 

d) köparen efter delleveransen ansåg att endast en obetydlig del av den totala leve-

ransen återstod; samt att 
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e) intäkten för den delleverans som ska intäktsföras kan beräknas på ett tillförlit-

ligt sätt. 

 

Av dokumentationen framgår inte om någon sådan granskning skett och om så skett, 

hur denna granskning i så fall utförts.  

 

Öhrlings borde ha granskat fakturorna och därvid upptäckt att de i flera fall avsåg ett 

fullständigt (VR-) center. Öhrlings borde även ha granskat utrustningslistorna och där-

vid upptäckt att dessa i flera fall inte var uppdelade. 

 

I delårsrapporterna för såväl andra som tredje kvartalet reserverade Clarus och Prosol-

via för utrustning som inte hade levererats till Bangkok, Kuala Lumpur och Singapore. 

Öhrlings kände alltså till att i dessa center hade endast leverans skett av en del av det 

som enligt avtalet skulle levereras. Av dokumentationen framgår att Öhrlings hade fått 

uppgift om vad som hade levererats i Bangkok, men inte i Kuala Lumpur och Singapo-

re.      

 

När det gäller delleveranser borde Öhrlings ha granskat;    

a) att avtalet medgav att delleveranser kunde ske, 

b) att det som ingick i delleveransen verkligen hade levererats, 

c) att köparen hade accepterat omfattningen och värdet av det som hade levere-

rats, 

d) att köparen efter delleveransen ansåg att endast en obetydlig del av den totala 

leveransen återstod; samt 

e) att intäkten för delleveransen kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Kraven för att få ta en intäkt från delleverans framgick bl.a. av de amerikanska SOP 

91-reglerna och IAS 18 som Öhrlings påstod att de använde under revisionen.  

 

Av dokumentationen framgår inte att någon sådan granskning har utförts eller att Öhr-

lings ens funderat på frågeställningen. Som redan påpekats framgick det av Leverans- 
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och underhållsavtalet att delleveranser skulle särregleras. JV- och VRC-avtalen inne-

höll ingenting om att delleveranser skulle ske. Handelsbanken Finans beställningar i 

Bangkok och Kuala Lumpur omfattade all utrustning till centren. 

 

Av revisionsrapporten för 1997 framgår att Öhrlings ansåg att även om avtalet omfat-

tade både maskin- och programvara och maskinvaran ”i enstaka fall” inte var levererad 

så hade ”licensintäkten intäktsförts vid leverans på grund av att hårdvaran ej är en 

förutsättning för användande av programvaran”.  

 

Hur revisorerna kom till denna slutsats är oklart. Det är också oklart hur de kunde be-

döma att det endast var i enstaka fall som maskinvaran inte hade levererats. I verklig-

heten var det så i ett stort antal av de 15 centeraffärer som Konkursboet anser var fel-

aktigt redovisade. I samtliga tre VR-center som var med i delårsrapporterna för andra 

och tredje kvartalet hade maskinvarorna inte levererats.  

 

IVS var delägare i de tre VR-center som redovisades som intäkter i delårsrapporterna 

för andra och tredje kvartalen. IVS var ett dotterbolag till Prosolvia och hade kontor i 

samma lokaler som Prosolvia. Det hade därför varit naturligt för Öhrlings att ta kontakt 

med IVS VD Roger Cederberg för att klarlägga vilken uppfattning IVS hade om avta-

lens innebörd när det gällde vad det var som Clarus skulle leverera, hur turn-key klau-

sulen skulle tolkas, och vilken inställning IVS hade till delleveranser. Ingen kontakt 

togs med Roger Cederberg. Hade så skett hade Öhrlings fått klart för sig att Roger Ce-

derberg ansåg att delleveranser inte var avtalade och att vare sig IVS eller de lokala 

parterna var intresserade av att få delleveranser av programvarorna och inte heller 

tänkte betala för dem. Även Handelsbanken Finans ansåg att delleveranser inte var 

avtalade. Öhrlings hade dock ingen kontakt med Stéphane Chavanne vid Handelsban-

ken Finans i frågan.  

 

Vad avser beräkningen av intäkten accepterade Öhrlings att Prosolvia i VR-centren 

drog av och reserverade för värdet för de delar av avtalet som ännu inte hade levere-

rats. Öhrlings bedömde att värdet av dessa åtaganden var oväsentliga i förhållande till 
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det totala ordervärdet och marginalen, varför intäktsredovisning kunde ske vid leverans 

av programvarorna.  

 

Återigen, vad dessa slutsatser baserade sig på för information är oklart. Av revisions-

rapporten verkar det som om Öhrlings granskat ordervärdet av de kvarstående åtagan-

dena i förhållanden till det totala ordervärdet. Med ordervärdet antar vi att Öhrlings 

menar Clarus interna prisberäkningar eller kalkyler eftersom separata priser på de olika 

delarna (maskinvaror, programvaror och tjänster) endast i ett fåtal fall hade avtalats 

med motparterna och hade tagits upp i utrustningslistorna. I Bangkok, Singapore och 

Kuala Lumpur fanns det inga sådana priser avtalade. Utrustningslistorna innehöll bara 

totalpriser för all utrustning.  

  

Vidare bedömde Öhrlings i revisionsrapporten att marginalen på de återstående leve-

ranserna var oväsentliga i förhållande till det totala ordervärdet. Vad som ligger bakom 

detta påstående är att Prosolvia och Öhrlings bedömde att hela vinsten på centeraffären 

låg på de egna programvarorna eftersom utgifterna för programutveckling kostnads-

fördes löpande. På de program- och maskinvaror som köptes in från andra leverantörer 

gjorde Prosolvia ingen vinst. Marginalargumentet är både felaktigt och ovidkommande 

när det gäller frågan om delleveranser kan tas som intäkt. Prosolvia bedrev och hade 

fortlöpande kostnader för programutveckling. Ur ett företagsekonomiskt betraktelsesätt 

borde dessa kostnader matchas mot framtida intäkter från försäljning av licenser till 

programvarorna. Det enda skälet till att investera i programvarorna var att tjäna pengar 

på framtida försäljning av licenser. Några andra intäkter från programvarorna fanns 

inte. Givetvis måste dessa kostnader tas med när det gäller att bedöma utfallet på för-

säljningen av programvarorna. Om man tagit en kostnad på 50 i första kvartalet och får 

en intäkt på 100 i det andra blir den företagsekonomiska vinsten inte 100 procent utan 

50 procent. Om hur vinsten på affärerna fördelade sig på de olika delarna alls hade 

någon betydelse – vilket Konkursboet bestrider – så borde Öhrlings för en rättvisande 

analys av vinstmarginalen på en försäljning av ett center ha fördelat ut programutveck-

lingskostnaderna på de försålda programmen. Om Prosolvia hade kunnat redovisa cen-

ter - affärerna enligt metoden för successiv vinstavräkning så kunde en beräkning av 
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kostnader varit relevant. Men då hade endast nedlagda kostnader (eller utgifter) i för-

hållande till de beräknade totala kostnaderna (eller utgifterna) kunnat tas upp som in-

täkt.  

 

I själva verket borde dessa bedömningar av marginalen på affärerna ha lett till en hög 

grad av försiktighet vid intäktsredovisningen. Att ta hela den påstådda vinsten av en 

affär så extremt tidigt är mycket aggressivt. 

    

Öhrlings hade såvitt känt ingen diskussion eller ens kontakt med IVS eller någon an-

nan motpart om dessa frågor. För motparterna var det enligt Roger Cederberg väsent-

ligt att samtliga åtaganden och särskilt installationen utfördes. Enligt god redovis-

ningssed krävdes för att kunna redovisa en intäkt från en delleverans att köparen efter 

delleveransen ansåg att endast en obetydlig del av den totala leveransen återstod. Mot-

parterna ville ha det de hade köpt; installerat och integrerat. Om de bara hade velat ha 

EON och Oxygen hade de köpt dem separat. Granskningen av intäktsredovisningen 

ger intryck av att ha skett utan att någon funderat på vad motparterna hade för inställ-

ning i frågorna om avtalsinnehåll och leveranser.  

 

Inte i någon av de ifrågasatta centren har någon lokal part erlagt betalning före det att 

all utrustning hade levererats och installerats. Den enda betalningen under 1997 var 

Handelsbanken Finans avseende Bangkok och det skedde till ett spärrat konto efter det 

att Dan Lejerskär felaktigt hade intygat att full leverans hade skett. IVS betalade i stort 

sett i överensstämmelse med reglerna i leverans- och underhållsavtalet.  

 

Priset bestämt – intäkten kunde tillförlitligen beräknas  

 

Öhrlings borde, vad gäller Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur ha granskat att in-

täkten kunde tillförlitligen beräknas. 
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Öhrlings borde ha granskat fakturorna och därvid upptäckt att de i flera fall avsåg ett 

fullständigt (VR-) center. Öhrlings borde också ha granskat utrustningslistorna och 

därvid upptäckt att dessa i flera fall inte var uppdelade.  

 

Avtalen i Competence-center affärerna innebar att Clarus och Systems förpliktades att 

leverera ett stort antal programvaror - såväl program som Clarus och Systems hade 

utvecklat på egen hand och program som köpts in av andra programvaruleverantörer - 

maskinvaror, installation, integration och i vissa fall utbildning. I ett flertal fall var det 

bara de egenutvecklade programvarorna som hade levererats. Det var därför viktigt att 

kunna beräkna värdet på det som faktiskt levererades eftersom det bara var det värdet 

som eventuellt fick tas upp som intäkt. För detta krävs rutiner och system, men sådana 

saknades i Prosolvia. Det fanns inget om detta i ekonomihandboken. Att sådana rutiner 

och system saknades ledde bl.a. till att kunderna fakturerades för hela det avtalade pri-

set för centret trots att endast en del hade levererats. Inget avdrag skedde på fakturorna 

för de produkter och tjänster som inte hade levererats. Detta avdrag gjordes endast 

schablonmässigt i Clarus och Systems egen bokföring. Kunderna visste inget om de 

reserveringar som skedde.  

 

Av dokumentationen framgår inte hur reserveringarna för det som inte var levererat i 

Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur hade beräknats. I Bangkok hade Öhrlings åt-

minstone fått uppgift om vad det var som hade levererats. Om detta stämts av mot ut-

rustningslistan framgår inte. De interna excelblad med olika priser som Öhrlings påstår 

att Prosolvia använde vid beräkningarna av intäkten finns inte i granskningsakten. 

Granskningen av värdet av det som hade levererats borde ha skett genom att granska 

om priset för det som hade levererats var angivet i avtalet med den bilagda utrustnings-

listan eller på annat sätt hade kommunicerats med kunden, t.ex. i fakturorna. Av do-

kumentationen framgår inte om Öhrlings har utfört någon granskning, och om så skett, 

hur den i så fall har utförts.  

 

Av fakturorna framgick att de avsåg ett fullständigt VR-center och att priset för de oli-

ka delkomponenterna inte var med. I utrustningslistorna var utrustningen inte uppdelad 
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mellan parterna och inget pris var angivet för de olika delkomponenterna. Inget pris 

hade förhandlats eller överenskommits för programvarorna EON och Oxygen. Samtli-

ga utrustningslistor och fakturan saknade uppgift om priset för EON och Oxygen. En-

ligt Magnus Svernlöv berodde det på att priset var en affärshemlighet.  

 

Mot bakgrund av dessa omständigheter borde Öhrlings ha dragit slutsatsen att intäkten 

inte hade beräknats på ett tillförlitligt sätt.  

 

Betalning sannolik 

 

Öhrlings borde, beträffande Bangkok och Arvika, ha granskat att betalning var sanno-

lik, dvs. att kunden hade betalningsförmåga och betalningsvilja.  

 

Öhrlings borde ha upptäckt att Handelsbanken Finans betalning avseende Bangkok 

skett till ett konto som var spärrat till förmån för Handelsbanken Finans. 

 

Av dokumentationen framgår inte om Öhrlings utfört någon granskning av fakturamot-

tagarnas betalningsförmåga och betalningsvilja. Normalt är detta inget som ifrågasätts i 

samband med intäktsredovisningen utan först vid en senare tidpunkt när fakturan inte 

har betalats inom förfallotiden. I Bangkok och Arvika var dock förhållandena speciel-

la.  

 

Som påpekats tidigare borde Öhrlings vad gäller Bangkok-affären ha granskat och 

upptäckt att villkoren för giltigheten av leasingavtalen och beställningarna inte var 

uppfyllda. Vidare borde de ha upptäckt att Dan Lejerskär hade utfärdat leasetagarnas 

leveransbekräftelser, vilka hade legat till underlag för Handelsbankens Finans betal-

ning i juli 1997. Betalningen hade skett till ett spärrat konto som var pantförskrivet till 

Handelsbanken Finans i avvaktan på att villkoren i leasingavtalen och i beställningarna 

skulle uppfyllas. Det framgår av dokumentationen att Öhrlings uppmärksammade att 

betalningen hade skett. Rimligen borde de vid avstämningen av bankkontona ha upp-

täckt att kontot var pantförskrivet. Pengarna kunde ju inte disponeras av Prosolvia. 
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Eftersom betalning skett till ett spärrat konto kunde man inte se det som att Handels-

banken Finans och leasetagarna hade accepterat leveransen. Villkoren var ju inte upp-

fyllda och om de inte blev det skulle finansbolaget tillgodogöra sig medlen på kontot.   

 

Beträffande Arvika-affären saknade IDC vilja att betala. IDC ansåg inte att de hade 

gjort någon muntlig beställning. Fakturorna var dessutom ställda till Hans Gustafssons 

hemadress. Den första fakturan var förfallen vid granskningen av tredje kvartalet. Vid 

genomgången av kundfordringarna noterade Öhrlings att fakturan skulle betalas ”inom 

kort” . Varifrån den uppgiften kom framgår inte. 

 

Den väsentliga ekonomiska risken överflyttades inte på köparen 

 

Öhrlings borde ha granskat att den väsentliga ekonomiska risken i Bangkok-affären 

övergått på köparen och inte låg kvar på Clarus och Systems. Öhrlings borde därvid ha 

granskat att inte Prosolvia, Clarus eller Systems hade några ekonomiska åtaganden 

gentemot köparen i form av borgen eller garanti. Av dokumentationen framgår inte om 

Öhrlings utfört någon sådan granskning, och om så skett, hur denna granskning i så fall 

utförts. 

 

I Bangkok-affären garanterade Clarus IFEC:s skyldigheter enligt leasingavtalet med 

Handelsbanken Finans och Prosolvia förband sig att svara för Clarus skuld enligt ga-

rantin gentemot Handelsbanken Finans. Clarus och dess moderbolag Prosolvia hade 

därmed även efter eventuell leverans och betalning kvar en väsentlig ekonomisk risk i 

affären med IFEC. Detta hade Öhrlings upptäckt om de hade granskat avtalsdokumen-

tationen. 

 

Sammanfattning 

  

Med hänsyn till de oklara omständigheter och den osäkerhet som rådde såväl i varje 

enskilt center som sammantaget har Öhrlings bort dra slutsatsen att redovisningen i 

Arvika, Bangkok, Singapore och Kuala Lumpur var i strid med god redovisningssed 
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och att intäkterna och därmed inte heller kundfordringarna därför inte skulle ha varit 

med i delårsrapporterna.  

 

Om granskningen av delårsrapporterna hade utförts med den noggrannhet och omsorg 

som följer av god granskningssed hade felen i redovisningen i Arvika, Bangkok, Sin-

gapore och Kuala Lumpur upptäckts. Öhrlings hade bort dra slutsatsen att affärerna 

inte uppfyllde kraven enligt god redovisningssed. Vidare hade Öhrlings bort upptäcka 

de allvarliga bristerna i informationen om IVS. Dessa iakttagelser skulle Öhrlings ha 

rapporterat till företagsledningen och styrelsen innan rapporterna offentliggjordes. 

Delårsrapporterna hade då kommit att ändras så att felen hade rättats till.  

 

När det gäller delårsrapporten för andra kvartalet vitsordar Öhrlings att det var fel att 

ha med intäkten på 4,2 milj. kr. Som Konkursboet uppfattat det gör Öhrlings gällande 

att beloppet skulle ha redovisats som ett förskott och inte en intäkt. Konkursboet be-

strider att det skulle ha tagits upp som ett förskott eftersom det inte fanns något avtal 

med IDC. Oavsett vilket så borde Öhrlings vid granskningen ha upptäckt att avtal inte 

fanns och att leverans ej hade skett. 
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22.2 Öhrlings  

 

22.2.1 Inledning 

 

Allmänt 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående att granskningen av Prosolvias delårsrap-

porter för andra och tredje kvartalen 1997 har varit vårdslöst felaktig. Intäkterna i del-

årsrapporterna har varit korrekta med följande belopp (i milj. kr): 

Center  Q2 Q3  

Bangkok  14,3 10,9 

Arvika  * 9,0 

Singapore  - 9,7 

Kuala Lumpur - 9,6 

Totalt  14,3 39,2 

 

Kundfordringarna i delårsrapporterna har varit korrekta med följande belopp (i milj. 

kr); 

Center  Q2 Q3 

Bangkok  17,4 - 

Arvika  * 11,3 

Singapore  - 15,7 

Kuala Lumpur - 15,7 

Totalt  17,4 42,7 

 

Öhrlings vitsordar att intäkten avseende Arvika, andra kvartalet, har varit felaktigt re-

dovisad. Leverans hade inte ägt rum.  

 

År 1997 har Prosolvia sålt VRC-utrustning. Bolaget har levererat, redovisat och betalat 

skatt. Ingen i Prosolvias ledning har då påstått att det inte fanns några avtal, att leve-
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rans inte skulle ha genomförts eller att intäktsföring inte kunnat ske. Detta var bilden år 

1997.  

 

Granskningsberättelsen 

 

Det som den angripna granskningen av delårsrapporterna har utmynnat i är två likaly-

dande granskningsberättelser där Nils Brehmer, i egenskap av företrädare för det valda 

revisionsbolaget, har skrivit att; "Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och 

därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det 

har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven en-

ligt börs- och aktiebolagslagarna”. Det är detta Nils Brehmer och Öhrlings har intygat 

såvitt avser delårsrapporterna för andra och tredje kvartalen.  

 

Denna typ av granskningsberättelse har en annan valör än en revisionsberättelse. 

Granskningen går ut på att klarlägga om det har framkommit något som tyder på att 

delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och aktiebolagslagarna. En revision 

däremot, går ut på att positivt fastställa att årsredovisningen uppfyller lag och god re-

dovisningssed. Det är alltså två olika ansatser i granskningen.  

 

Såsom anges i granskningsberättelserna har granskningarna utförts enligt FARs förslag 

till rekommendation till översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter. 

Nyckelordet här var ”översiktlig”. I detta ligger att det inte har funnits något krav på 

extern verifiering vid granskning, såsom saldoförfrågningar till kunder. En granskning 

skiljer sig alltså avsevärt från en revision. En viktig skillnad är att revisorn vid en över-

siktlig granskning har rätt att utgå från att uppgifter från bolaget är sanna – bolaget är 

den primära informationskällan.  

 

Konkursboets talan i målet grundas på kritik rörande redovisningen och delårsrappor-

teringen, där bolaget bär det primära ansvaret. Revisorns uppgift är att granska delårs-

rapporteringen översiktligt. 
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22.2.2 Informationsgivningen 

 

Externa rådgivare 

 

Prosolvia har anlitat externa rådgivare – Carnegie och Carta – vilka har biträtt bolaget 

beträffande informationsgivningen. Dessa rådgivare har inte haft några synpunkter 

vare sig på Prosolvias pressmeddelande av den 23 juni 1997 eller på innehållet i bola-

gets delårsrapporter.  

 

Carnegie hade full kännedom om IVS-avtalet när de inför tredje kvartalet 1997 levere-

rade en mall för hur en delårsrapport skulle se ut till Prosolvia. Denna mall innehöll 

ingenting om redovisning av försäljningar till intressebolag, trots att Carnegie hade 

kännedom om IVS.  

 

Ulf Gometz och Björn Grundvalls bedömning 

 

Efter det att IVS-avtalet hade ingåtts, pressmeddelandet hade lämnats och Prosolvia 

hade avgett delårsrapporten för andra kvartalet 1997, har Ulf Gometz och Björn 

Grundvall utfört en granskning av bolaget. 

 

I rapporten från granskningen har Ulf Gometz och Björn Grundvall uttalat att deras 

bedömning var att Prosolvias rapporteringsrutiner nu hade förbättrats och att bolaget 

hade förutsättningar att leva upp till de krav som kunde ställas på ett bolag noterat på 

börsens O-lista. Detta var Ulf Gometz och Björn Grundvalls slutsatser efter att de hade 

tagit del av styrelseprotokoll samt talat med Magnus Svernlöv och Dan Lejerskär.  
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Stockholms Fondbörs disciplinnämnd 

 

Prosolvia har inte kritiserats av börsens disciplinnämnd vad avser innehållet i delårs-

rapporterna. Det har inte funnits några anmärkningspåståenden om detta. Inte heller 

har kritik framförts mot Prosolvias informationsgivning beträffande den valda elimine-

ringsmetoden.  

 

Pressmeddelandet av den 23 juni 1997 

 

Öhrlings bestrider att pressmeddelandet av den 23 juni 1997 har innehållit felaktig 

eller otillräcklig information av väsentlig karaktär rörande vare sig 

a) ägarförhållandena i IVS, 

b) aktieägaravtalet mellan Prosolvia och Industrifonden, 

c) samarbetsavtalet mellan Prosolvia och IVS, 

d) Dan Lejerskärs styrelse- och konsultuppdrag i IVS, 

e) Industrifondens säljoption mot Dan Lejerskär eller 

f) Prosolvias köpoption mot Industrifonden. 

 

Av dessa förhållanden har börsens disciplinnämnd endast framfört kritik beträffande 

utebliven information om de dubbelriktade optionerna. Den kritik som Konkursboet nu 

lägger an är således vidare än den som disciplinnämnden då har framfört. 

 

Det är värt att betona att när ett pressmeddelande med viss information har lämnats till 

aktiemarknaden, föreligger ingen skyldighet att upprepa denna information vid till-

kommande informationstillfällen, exempelvis vid avgivandet av en delårsrapport. 

 

Delårsrapporterna 

 

När det gäller kritiken mot Prosolvias informationsgivning i delårsrapporterna, bestri-

der Öhrlings att rapporterna för andra och tredje kvartalen hade behövt innehålla utför-

lig information om vare sig 
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a) den av Prosolvia valda elimineringsmetoden avseende transaktionerna med 

IVS och dess konsekvenser för redovisningen eller  

b) transaktioner mellan Prosolvia-koncernen å ena sidan och IVS och VRC å 

den andra sidan och det ekonomiska resultatet av dessa.  

  

Vad gäller betydelsen av huruvida Prosolvia hade en ägarandel i IVS om 50,5 procent, 

så är Konkursboets påståenden felaktiga. Oavsett om IVS har utgjort ett dotterbolag 

eller ett intressebolag, har eliminering fått ske proportionellt mot storleken av ägandet.  

 

Hade IVS betraktats som ett dotterbolag från redovisningssynpunkt, där Prosolvia hade 

en ägarandel om 50,5 procent, så hade elimineringsgraden blivit 50,5 procent. Hade 

IVS betraktats som ett intressebolag, med en ägarandel för Prosolvia om 49,5 procent, 

så hade elimineringsgraden blivit 49,5 procent. Distinktionen är således betydelselös. 

En skillnad i elimineringsgrad om en procent har inte varit att anse som materiell gent-

emot marknaden. 

 

Öhrlings granskning av informationen till marknaden 

 

Det är riktigt att Öhrlings, inom ramen för förvaltningsrevisionen, haft att granska del-

årsrapporter och sådan information som skulle lämnas enligt noteringsavtalet mellan 

Prosolvia och Stockholmsbörsen. Denna granskning har emellertid inte skett under 

hand, utan först i efterhand. Revisorn har alltså inte varit närvarande hela tiden under 

företagets förvaltning, utan denne har haft en granskande uppgift. 

  

Av FAR:s rekommendationer för år 1997 framgår att en revisorsgranskning av infor-

mation i delårsrapporter primärt tar sikte på att kontrollera att rapporterna inte innehål-

ler vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter. De brister som har kritiserats av Kon-

kursboet är inte av denna art.  

 

Man måste bedöma revisorns granskning av informationsgivningen enligt noteringsav-

talet mot bakgrund av FARs uttalande från 1995 – ”Revisorns rapportering med an-
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ledning av det nya inregistreringskontraktet”. Revisorns granskning av informationen 

enligt inregistreringskontraktet har alltså tagit sikte på huruvida bolaget har gjort sig 

skyldigt till skadeståndsgrundande handling genom brott mot inregistreringskontraktet. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående om att Öhrlings skulle ha fått ett särskilt 

uppdrag att i förhand granska Prosolvias aktiemarknadsinformation. Ett sådant upp-

drag har visserligen funnits, men det har fullgjorts av Carnegie och Carta. 

 

Öhrlings har känt till de bägge optionsavtal som utgjort källan till den kritik disciplin-

nämnden kom att rikta mot Prosolvia. Öhrlings har dock inte insett att det skulle ha 

stridit mot noteringsavtalet att inte informera om dem. Praxis från disciplinnämnden 

eller aktiemarknadsnämnden liknande det avgörande som riktades mot Prosolvia har 

inte förelegat vid denna tidpunkt. Avgörandet rörande Prosolvia kom att grundas på en 

tillämpning av generalklausulen.  

 

Vid en bedömning av huruvida Öhrlings agerande har varit aktsamt eller inte bör man 

tänka på att ingen av de externa rådgivare som har hjälpt Prosolvia med informations-

givningen till aktiemarknaden, däribland Carnegie, har framfört uppfattningen att Pro-

solvias informationsgivning skulle ha varit bristfällig. Carnegie har inte påfordrat att 

affärer med IVS skulle redovisas särskilt i delårsrapporterna. Det framstår mot denna 

bakgrund som besynnerligt att ålägga Öhrlings ett strängare ansvar än dessa särskilt 

professionella rådgivare.  

 

22.2.3 God redovisningssed år 1997 

 

Redovisningsprinciper 

 

Som övergripande miljöbeskrivning för redovisningen år 1997 har Konkursboet åbe-

ropat  försiktighetsprincipen. Enligt 2 kap 4 § ÅRL innebär denna princip att poster i 

en balans- och resultaträkning ska värderas med rimlig försiktighet. Öhrlings menar att 



  Sid 686 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
försiktighetsprincipen inte ger någon vägledning när det gäller att bedöma redovis-

ningen i detta mål. 

 

Parallellt med försiktighetsprincipen gäller enligt 2 kap 3 § ÅRL kravet att en årsredo-

visning ska ge en rättvisande bild.  Försiktighetsprincipen har ett kontinentaleuropeiskt 

ursprung, medan kravet på rättvisande bild är ett anglosaxiskt koncept, ”true and fair 

view”. Det finns helt klart en inneboende konflikt mellan de båda principerna. 

 

Kravet på rättvisande bild beskriver ett paradigmskifte bort från försiktighetsprincipen 

till en marknadsvärdeorienterad syn, ett skifte som har varit påbörjat år 1997, men som 

inte varit fullt genomfört då. Exempelvis ska tillgångar nu marknadsvärderas, vilket är 

omöjligt enligt försiktighetsprincipen, där en tillgång i princip får värderas högst till 

anskaffningsvärdet. Ett ytterligare exempel är att bolag numera tillåts vinstavräkna 

successivt, vilket är huvudregeln i många affärer, något som är omöjligt enligt försik-

tighetsprincipen.  

 

Intäktsredovisningen  

 

Den princip rörande licensintäkter som återfinns i Prosolvias årsredovisning för 1997; 

” I de fall installations- och underhållskostnader ingår i licensintäkten reserveras be-

räknade kostnader härför. Intäkter från sålda licenser redovisas vid leverans”, åter-

finns även i Prosolvias årsredovisning för år 1996. Principen har således inte varit ny 

år 1997.  

 

År 1997 saknades rekommendationer från Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och 

FAR om hur intäkter skulle redovisas. De inhemska normgivande organen hade såle-

des inte producerat någon rekommendation. Mot denna bakgrund har ledning för vad 

som skulle anses utgöra god redovisningssed fått hämtas från en ”faktiskt förekom-

mande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”.  
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Att det har saknats tydlig normgivning har på ett tydligt sätt beskrivits av Ulf Gometz i 

ettårsuppföljningen av Prosolvias börsintroduktion; ”…gränsdragningen mellan reali-

serade och orealiserade intäkter är i dessa sammanhang inte klart uttryckt i normer.” 

År 1997 har gränserna för acceptabel redovisning varit oklara och det har inte endast 

funnits ett sätt att redovisa på. Avtalen har inte ensamma kunnat ligga till grund för att 

avgöra hur redovisningen har bort ske, utan den affärsmässiga kontexten har behövt 

beaktas.  

 

År 1997 fanns en föreställningsram för utformningen av finansiella rapporter; Redo-

visningsrådets översättning av IASCs ”Framework for the Preparation and Presenta-

tion of Financial Statements”, vari anges bland annat följande: ”Då graden av osäker-

het skall bedömas avseende framtida flöden, sker detta på basis av information till-

gänglig då de finansiella rapporterna upprättas”. Föreställningsramen anger vidare; 

”Om det t.ex. är sannolikt att ett företag kommer att erhålla betalning för en fordran, 

och om inget talar för det motsatta, är det motiverat att redovisa denna fordran som en 

tillgång i balansräkningen”.  

 

Mot bakgrund av bland annat denna föreställningsram, bestrider Öhrlings Konkursbo-

ets påstående att ”om det råder osäkerhet skall en post inte tas upp som intäkt”. Det 

föreligger nämligen alltid osäkerheter. En bedömning måste alltid göras. Revisorer 

arbetar ofta med en överviktsprincip – om det är mer sannolikt att betalning inflyter än 

motsatsen, så accepteras en fordran. 

 

SOP 91-1 och SOP 97-2 

 

SOP, ”Statement of Position”, är amerikanska redovisningsnormer, vilka inte är ome-

delbart tillämpliga i Sverige. SOP kan dock ge ledning vid lösningen av sådana redo-

visningsproblem som inte är föremål för tydlig svensk normgivning.  

 

SOP 91-1 behandlar bland annat försäljning av licenser. Öhrlings vill särskilt framhålla 

punkten 69, vilken anger att: “If a sales or licensing agreement provides for obliga-
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tions in addition to delivery of the software, assessments of potential risks, estimates of 

related costs, and the probability that the vendor will be able to fulfil those obligations 

within cost estimates should be considered in determining whether the obligations are 

significant or insignificant. If a reasonable estimate of the costs to fulfil remaining 

obligations cannot be made, it should be presumed that those costs are significant. The 

vendor’s ability to make a reasonable estimate of the significance of remaining poten-

tial risks, obligations and costs depend on many factors and circumstances that may 

vary among transactions and among vendors.”- Det citerade stycket visar att vid en 

bedömning ska fokus läggas på säljarens förmåga att överblicka en transaktion.  

 

SOP 97-2, punkten 105, anger å andra sidan följande: “AcSEC believes that if an unde-

livered element is essential to the functionality of a delivered element, the customer 

does not have full use of the delivered element. Consequently. AcSEC concluded that 

delivery is considered not to have occurred in such situations”. Här vänder man såle-

des på perspektivet, så att analysen baseras på huruvida kunden har nytta av det som 

kommit honom eller henne till handa. Har kunden inte nytta av det som levererats an-

ser man, ur ett redovisningsperspektiv, att någon leverans inte har ägt rum. 

 

Det föreligger således en uppenbar skillnad i synsätt mellan SOP 91-1 och SOP 97-2. 

Det förstnämnda regelverket fokuserar helt på säkerheten i säljarens leveransprocess, 

medan det senare på kundens nytta av det levererade. Öhrlings menar att synsättet i 

SOP 91-1 stöder den av Prosolvia valda redovisningsprincipen, där man har granskat 

på vad man har haft för kvarstående åtaganden och gjort reserveringar för dessa. Det 

blir inte en fråga om att sätta sig in i kundens perspektiv, utan bedömningen ska base-

ras på bolagets förmåga att överblicka de aktuella transaktionerna.  

 

Öhrlings vill särskilt framhålla att SOP 97-2 har trätt i kraft först år 1998. Det är därför 

mer rimligt att söka ledning i SOP 91-1 som varit i kraft under det ifrågasatta räken-

skapsåret, år 1997.  
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22.2.4 Revision 

 

Allmänt om god revisionssed 

 

Vad gäller frågan om vad ett revisionsuppdrag innebär, stadgar 10 kap 7 § 1 st. ABL, i 

sin dåvarande lydelse, att; ”Revisor skall i den omfattning god revisionssed bjuder 

granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning.”  

 

Detta är en förhållandevis vag bestämmelse. Angående innebörden av begreppet ”god 

revisionssed” finns uttalanden i förarbetena, se SOU 1971:15 s. 266; ”Att granskningen 

skall ha den omfattning som följer av god revisionssed betyder att den får växlande 

omfattning och innebörd allt efter företagens skiftande förhållanden och att en an-

passning måste ske efter utvecklingen genom teori och praxis i fråga om uppfattningen 

om revisionsuppdragets innebörd och omfattning”. Begreppet är således växlande – 

god revisionssed är ingen fast materia, utan begreppet måste situationsanpassas.  

 

Ytterligare uttalanden görs i prop. 1997/98:99 ”Aktiebolagets organisation”, s. 147-

148;  

”Övervägande skäl talar därför för att - liksom på redovisningens område behålla ett 

system med en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta god 

revisionssed. Inom dessa ramar bör det sedan ankomma på revisorsorganisationerna 

och Revisorsnämnden att genom rekommendationer och yttranden lämna närmare 

vägledning angående omfattningen av revisorns granskning.” Uttalandet visar att det 

rör sig om en förhållandevis löslig materia.  

 

Vad gäller FAR:s samlingsvolym 1997 ”FAR:s gula”, vill Öhrlings framhålla att denna 

samling är ett bra rättesnöre, men att den inte är någon lagbok. En revisor har kunnat 

avvika från det som anges i FAR:s gula och samtidigt ha uppfyllt god revisionssed – 

det har funnits flera sätt att uppfylla god revisionssed på. 
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Vad beträffar revisionsprocessen, så är den uppbyggd kring en rad olika moment; pla-

nering, granskning av årsredovisning och koncernredovisning, granskning av förvalt-

ningen, rapportering samt dokumentation. När det gäller årsbokslutsgranskning finns 

två formella sätt att rapportera, dels internt till bolaget via revisions-pm och erinran, 

dels externt genom revisionsberättelsen som även kommer allmänheten till del.  

 

Man måste alltid komma ihåg gången i informationsflödet.  Först har en affär skett hos 

Prosolvia, vilken har landat i Prosolvias bokföring. Först därefter har den nått revi-

sionsteamet. Det har funnits ett antal olika led innan informationen nått revisorerna 

  

God revisionssed – delårsrapporter 

 

År 1997 har det förelegat ett förslag till rekommendation från FAR ”Översiktlig 

granskning av halvårs- och andra delårsrapporter”. Med förslag till rekommendation 

avses att rekommendationen ännu inte ger uttryck för god revisionssed utan att en an-

passningstid råder, under vilken professionen kan rätta sig efter den nya seden. Åter-

igen ser vi exempel på att god revisionssed är en föränderlig materia. Om man jämför 

situationen år 1997 med situationen idag – när det finns oerhört detaljerade föreskrifter 

och olika typer av mallar – så var det år 1997 betydligt mer vagt beträffande vad som 

utgjorde god revisionssed beträffande granskning av delårsrapporter. 

 

Enligt god revisorssed ska granskningen av delårsrapporter metodologiskt byggas upp 

enligt följande: 

- planering varvid inriktning och omfattning bestäms, 

- granskning, 

- dokumentation av granskning, och 

- rapportering av granskningen. 
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Nyckelordet beträffande granskningen är ”översiktligt”. Det finns ingen skyldighet att 

göra externa förfrågningar. Det är förenligt med god revisionssed att basera sitt 

granskningsutlåtande på information från företrädare för bolaget. 

 

Öhrlings vitsordar att delårsrapporterna skulle granskas inom ramen för förvaltnings-

revisionen. Om revisorerna dessutom har fått ett särskilt uppdrag att granska delårs-

rapporterna har granskningen blivit en del av räkenskapsrevisionen och granskningen 

ska då genomföras enligt FARs rekommendation om översiktlig granskning. Gransk-

ning kan således komma att ske enligt två separata normsystem. 

 

Granskningen inom ramen för förvaltningsrevisionen är begränsad och innefattar i stort 

sett att delårsrapporten har avgetts i tid och att den inte innehåller vilseledande eller 

direkt felaktiga uppgifter. 

 

Man talar om väsentlighet och risk inom revision. Konkursboet har ifrågasatt om det 

går att avgöra vad som är ett väsentligt belopp för ett bolag genom att utgå från en viss 

procentsats av bolagets omsättning respektive balansomslutning. Öhrlings vidhåller att 

det har varit förenligt med god revisionssed år 1997 att tillämpa denna typ av tumreg-

ler; att vid bestämmande av väsentlighet/materialitet utgå från 5 procent av omsättningen 

respektive 10 procent av balansomslutningen. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående att granskningen skulle ha gått ut på att 

fastställa att delårsrapporten ger en rättvisande bild – detta var inget självständigt syfte 

år 1997. 

 

VRC-avtalen 

 

VRC- och CoE-avtalen har inte utgjort rena köp/säljavtal, utan de har, ensamma eller 

tillsammans med JV-avtalen, också utgjort ett partnerskap – man skulle ha ett center 

tillsammans med den lokala parten och verka ihop under flera år. Avtalen har alltså 
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inte enbart utgjort momentana utväxlingar av varor mot pengar, utan också långvariga 

bolagsavtal med ett gemensamt vinstintresse.  

 

Åtskilligt har lämnats ute i dessa avtal, exempelvis när leverans ska ske, var lokalerna 

skulle ligga, vem som skulle vara VD etc. Sådana frågor har uppenbarligen förutsatts 

att parterna skulle lösa underhand. 

 

En fråga i målet har varit vem som är köpare. Det som nu i efterhand kan uppfattas 

som otydlighet rörande partställningen inte har varit otydligt då, 1997, utan detta var 

någonting man har känt till. Man har velat ha centren på plats snabbt och man har inte 

velat avvakta bildandet av centerbolag. Därför har Prosolvia, fram tills dess att center-

bolaget var bildat, kunnat använda sig av lokal part som kund.     

 

VRC-avtalen har utgjort flexibla instrument. Det är viktigt att komma ihåg vad som 

har varit syftet med VR-Centren, nämligen att få ut Prosolvias produkter på markna-

den. Detta innebär att VRC-avtalen inte ger uttömmande svar på alla de frågor reviso-

rerna har haft att bedöma. Avtalen har behövt kompletteras med information från före-

tagsledningen, ekonomiavdelningen och tredje man. 

 

Drivkrafter bakom verksamheten 

 

Prosolvia har inte tjänat några pengar på hårdvaran. Drivkraften har istället varit att 

bygga upp en marknad för den mjukvaruteknologi som var ny år 1997. Enligt Roger 

Cederberg var tanken med VRC-etableringarna att: 

- Steg 1 Utbilda nya användare av Prosolvias mjukvara 

- Steg 2 Ta konsult- och utvecklingsuppdrag 

- Steg 3 Genomföra direktförsäljning av licenser. 

 

Mjukvaran hade utvecklats under ett antal år, från 1994 till 1996/7 och alla kostnader 

för utvecklingen var tagna. Detta innebar att när mjukvaran väl såldes, så var täck-

ningsbidraget nära 100 procent.  
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Lokal parts intresse har inte legat i hårdvaran i sig, den har utgjort en option. Det lokal 

part har velat ha och betalat för var självklart mjukvaran, teknologin. Mjukvaruförsälj-

ningen till lokal part har gjorts inom ramen för ett partnerskap. Öhrlings anser det inte 

märkligt att ett mjukvarubolag har levererat sin mjukvara till en part som har velat ha 

den. 

 

Hur de lokala parterna såg på centeretableringarna framgår av Roger Cederbergs rese-

rapporter från november1997 och årsskiftet 1997/98. Roger Cederberg har då träffat 

mer eller mindre alla de lokala parter som då fått mjukvara och faktura. Roger Ceder-

bergs rapporter innehåller dock inte ett ord om reklamationer eller missnöje, istället 

finner vi reservationslösa uppgifter om när centren skulle startas.  

 

Öhrlings vill peka på en annan sak; frånvaron av ”whistleblowers”. Om någonting har 

varit så fundamentalt fel som Konkursboet hävdar – att bolaget har blåst upp omsätt-

ningen till de enorma nivåer Konkursboet påstår – så brukar det finnas någon i organi-

sationen som är av avvikande uppfattning och berättar om detta. Någon sådan person 

har emellertid inte funnits. Det har förelegat en samsyn inom bolaget om dessa affärer. 

 

En annan viktig sak är frånvaron av tvister av bäring på det nu aktuella målet. Tvister 

borde ha förekommit om de affärsansvariga varit så vårdslösa som Konkursboet påstår. 

En kund tar inte bara emot en faktura på en miljon dollar och ”sitter tyst i båten”, utan 

en sådan kund reagerar. 

 

Centerspecifik genomgång 

 

Öhrlings vill framföra följande motbild till Konkursboets genomgång av de olika cent-

ren. Det förekommer tvistiga omständigheter vad gäller dessa center.   
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Såvitt avser VRC Bangkok, så har Handelsbanken Finans fakturerat leasingsavgifter år 

1997 på grund av att det har funnits giltiga avtal. 

 

När det gäller VRC Kuala Lumpur, så har lokal part ställt ut en bankgaranti om 1,2 

miljoner dollar. 

 

Beträffande VRC Singapore så har Rolf Bodh i brottmålet sagt att ”det var väl me-

ningen att B&T skulle betala något” och att han har undertecknat leasingavtal, även 

om han då vill komma ifrån allt han åtagit sig då. 

 

Rörande VRC Arvika har vi i målet hört att Uno Eriksson har godkänt en annons som 

införts i tidningen den 24 oktober 1997 och som angett följande. ”Arvika Tekniska 

Center, som är ett dotterbolag till IDC och till del ägt av Prosolvia Systems AB, är en 

långsiktig satsning för att engagera lokal industri i högteknologiska projekt på regio-

nal, nationell och internationell nivå. Centret arbetar bl a med kompetens, produkt- 

och processutveckling samt med utbildning. Kompetenscentret omfattar tolv utbild-

ningsplatser samt ett antal doktorand-, konsult och teknikertjänster. Arvika Tekniska 

Center, ATC, är ett utvecklings- och utbildningscenter inom tillverkningssimulering 

och datorstödd konstruktion. ATC skall såsom en strategisk kompetensutvecklare inom 

IT och simuleringsteknik stärka den regionala industrins konkurrenskraft. ATC ingår i 

Prosolvia Systems internationella nätverk av kompetenscentra, och drivs på affärs-

mässiga grunder. Den simuleringsteknik som används vid ATC heter Digital Plant 

Technology och är utvecklad av Prosolvia Systems. Tekniken gör det möjligt att med 

hjälp av simulering utforma och optimera produktionsprocesser innan de existerar. 

För företag innebär det minskade risker, kortare ledtider och betydande tids- och 

kostnadsbesparingar. Kärnan i Digital Plant Technology är produktfamiljen [PS 

ENGINE]” . Detta var vad Uno Eriksson då har godkänt som en beskrivning av centret. 
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Öhrlings erfarenheter av Prosolvia i närtid 

 

Det är riktigt som Konkursboet angett, att Öhrlings hade utfört granskningsåtgärder rö-

rande Prosolvia tidigare, som revisorerna haft med sig inför granskningen av andra och 

tredje kvartalen 1997. Under våren 1997 har Öhrlings genomfört följande moment; 

- upprättat en revisionspromemoria, daterad den 10 januari 1997, 

- avgett en revisionspromemoria daterad den 5 maj 1997 angående revisionen av 1996 

års bokslut, 

- utfört en särskild granskning i samband med börsintroduktionen och rörande Prosol-

vias introduktionsprospekt; samt 

- utfört en översiktlig granskning av Prosolvias delårsrapport avseende första kvartalet 

1997. 

Öhrlings har således haft en god uppfattning om Prosolvias verksamhet och riskområden 

när granskningen av andra och tredje kvartalen inleddes.  

Öhrlings vitsordar att bolaget har varit revisorer i Prosolvia sedan år 1995. Öhrlings 

vitsordar även att bolaget har haft andra uppdrag än revisionsuppdrag för Prosolvia. 

Öhrlings har emellertid inte fastställt några redovisningsprinciper för Prosolvia och 

inte heller upprättat redovisnings- och rapporteringsregler – detta är åtgärder som har 

utförts av Prosolvia. Vad Öhrlings har gjort är att de biträtt Prosolvia i detta arbete. Det 

är återigen en fråga om vem som gör vad. Prosolvia har tagit ett eget ansvar för dessa 

områden. 

Konkursboet försöker måla upp en nidbild av Prosolvia som en utgångspunkt för Öhr-

lings granskning av delårsrapporterna. Konkursboets ansats kan summeras i sex punk-

ter: 
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- Det fanns brister år 1996 som medförde att Ulf Gometz och Björn Grundvall först 

har avstyrkt introduktion, men att de sedan ändrat sig efter att Nils Brehmer sagt att 

bristerna var åtgärdade. 

- Mot bakgrund av vad som anförts i revisionspromemoria av den 9 maj 1998, så har 

Nils Brehmers bedömning den 17 april 1997 – att förbättringar skett rörande intern 

kontroll – varit felaktig eller i allt fall har det enligt Nils Brehmer kvarstått allvarli-

ga brister. Detta har Nils Brehmer vetat om under sin granskning av delårsrappor-

terna. 

- Redovisningsprincipen rörande licensintäkter har inte funnits med i ekonomihand-

boken. 

- Ekonomihandboken har saknat information om hur intäktsredovisning av center 

skulle gå till i praktiken. 

- Prosolvias verksamhet har väsentligen förändrats genom samarbetet rörande IVS. 

- Affärshändelserna med Competence centers och IVS har varit väsentliga för en 

korrekt förståelse och bedömning av koncernens ställning och resultat. 

 

Merparten av Konkursboets påståenden har tidigare bemötts av Öhrlings.  

 

Öhrlings menar att Nils Brehmer den 17 april 1997 har konstaterat att den interna kon-

trollen inom Prosolvia hade förbättrats. Detta konstaterande är ingenting som har änd-

rats i promemorian från maj 1998. De påpekanden som återfinns i promemorian från 

maj 1998 har inte utgjort anmärkningar om allvarliga brister, utan en redogörelse för 

diskussioner som har ägt rum samt förslag till förbättringar. Det är inte så att Nils 

Brehmer har ljugit inför Ulf Gometz och Björn Grundvall – att han skulle ha sagt till 

dem att de interna kontrollerna har förbättrats trots att han vet att detta inte varit sant. 

 

Öhrlings delar Konkursboets syn att samarbetet med Industrifonden varit en väsentlig 

händelse och att redovisningen av Competence Centers varit viktiga. Det är därför des-

sa faktorer tagits upp särskilt i granskningsplanen. Men om Konkursboet försöker göra 

gällande att Öhrlings varit av uppfattningen att Prosolvia haft bristfällig intern kontroll 

och att detta har satt sina spår i tidsåtgången rörande granskningen, så har Konkursboet 
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fel. Tidsåtgången är ett uttryck för aktsamhet och genomförandet av en förhöjd insats, 

med anledning av att bolaget då nyligen noterats på börsen.  

 

Konkursboets jämförelse, där de adderar nedlagd tid beträffande granskningen av 

andra och tredje kvartalen, för att därefter komma till slutsatsen att denna tidsåtgång 

motsvarar en årsbokslutsgranskning, är otjänlig. Summa tid av granskning av två del-

årsrapporter kan inte jämföras med tid för granskning av årsredovisning. 

 

Det förhållandet att Öhrlings varit av uppfattningen att endast poster som lägst uppgick 

till fem procent av omsättningen respektive tio procent av balansomslutningen varit 

väsentliga, innebär inget hinder i och för sig mot att granskningen varit mer omfattan-

de. Man måste skilja på urvalskriterier och trösklar som, om de överskrids, medfört 

krav på ändring. 

 

22.2.5 Översiktlig granskning av delårsrapporten för andra kvartalet – allmänt 

 

Möte den 26 juni 1997 

 

Den 26 juni 1997 har Nils Brehmer och Magnus Götenfelt träffat Dan Lejerskär, Mag-

nus Svernlöv och Roger Cederberg med anledning av IVS-affären. Mötet har doku-

menterats av Magnus Götenfelt genom handanteckningar. Dessa anteckningar återfinns 

i revisionsakten. Öhrlings har varit en av flera initiativtagare till detta möte. Byrån 

brukade ha denna typ av uppföljningar löpande och det förelåg även vissa frågor som 

Nils Brehmer ville dryfta med bolaget.  

 

Inledningsvis har Magnus Götenfelt antecknat:  

”Competence centers  

återrapportering EV reviderar 

korrekta underlag till PAB”    
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Bakgrunden till denna anteckning är att tanken var centerbolagen skulle generera ett 

överskott. I och med att IVS utgjorde ett intressebolag, så skulle detta överskott kom-

ma att ingå i Prosolviakoncernens redovisning. Därför var det viktigt att revisorerna 

skulle erhålla korrekta underlag. Denna frågeställning har även satt spår i gransknings-

planen.  

 

Längre ner har Magnus Götenfelt antecknat ”IK – DL förhandlar” IK avser intern kon-

troll och DL Dan Lejerskär. Detta togs upp eftersom Dan Lejerskär själv hade reste 

runt och förhandlat avtal, något som Nils Brehmer haft synpunkter på ur ett internkon-

trollsperspektiv. Nils Brehmer tog upp denna fråga på mötet, vilket sedermera ledde 

till att Prosolvia anställde en bolagsjurist, Bob Lee.  

 

Längre ner i Magnus Götenfelts anteckningar anges ”IVS – Roger Cederberg, Hassel-

blad” – Roger Cederberg hade tidigare arbetat inom Hasselblad – vidare anges ”Hal-

den Dubai Bangkok 2 st”, detta var center som togs med och var på gång. Sedan står 

det hur IVS finansierades: 25/50/25.  

 

På nästa sida i anteckningarna anges ”Meeting Grundwall – Gometz under hösten - 

börsen”. Nu hade bolaget noterats på börsen, men Ulf Gometz och Björn Grundvall 

skulle granska bolagets rapport avseende andra kvartalet för att följa upp att bolaget 

besatt den informationskapacitet som inregistreringskontraktet krävde. Även Öhrlings 

skulle träffa Ulf Gometz och Björn Grundvall inom ramen för denna genomgång. Det-

ta tog man alltså upp på mötet den 26 juni 1997. En viktig fråga var naturligtvis IVS. 

 

Det interna delårsbokslutet 

 

Arbetet med delårsrapporten för andra kvartalet 1997 inleddes internt hos Prosolvia 

genom att Magnus Svernlöv skickade ut en instruktion inom bolaget ”Instructions for 

Quarterly Accounts, June 1997” – en begäran om vad som behövdes för att samman-

ställa delårsrapporten. Magnus Svernlöv har skickat ut instruktionen den 24 juni 1997. 

Bolaget har därefter tagit fram ett internt delårsbokslut – det s.k. rapportpaketet – vil-
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ket  skickas ut den 7 augusti 1997. Magnus Svernlöv har skrivit följande till Prosolvias 

styrelsemedlemmar i ett följebrev till rapportpaketet: ”Siffrorna i bokslutet kan komma 

att justeras något på grund av koncernavstämningar; särskilt gäller detta balansräk-

ningen. Våra revisorer kommer att översiktligt granska halvårsbokslutet under den 

kommande veckan”. Vid denna tidpunkt har det alltså funnits ett internt bokslut hos 

Prosolvia som överlämnats till revisorerna för granskning. 

 

Öhrlings granskningsteam 

 

Öhrlings har satt ihop ett team för utförandet av granskningen av delårsrapporten. 

Granskningsteamet har bestått av Nils Brehmer, som varit påskrivande revisor, Mag-

nus Götenfelt som framförallt ansvarat för Clarus och koncernredovisningen, Philippa 

Holländer, som granskat Systems och Jonas Åkerlind, som framförallt granskat PRT. 

Denna bemanning har varit adekvat och kompetent för uppgiften – allt enligt god revi-

sionssed. 

 

Granskningsplanen 

 

Den 7 augusti 1997 har Öhrlings upprättat en granskningsplan. I granskningsplanen 

anges bl.a. att IVS har bildats under året, att Prosolvia och Industrifonden äger 49,5 

procent vardera i detta bolag och att en procent av aktierna i bolaget ägs av intressenter 

i VR-centers runt om i världen. Det anges att framtida etableringar av VR-center 

kommer att genomföras i IVS samt att det per den 30 juni 1997 inte föreligger någon 

verksamhet i IVS – det var den uppgift som Öhrlings fått.  

 

Vidare behandlar granskningsplanen koncernens redovisningsprinciper – vikten av att 

dessa principer efterlevs till fullo noteras, särskilt principen rörande redovisning och 

resultatavräkning av sålda programvaror. Detta utgjorde en allmän ansats till de mer 

konkreta granskningspunkter som anges längre fram i granskningsplanen.  
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Vad gäller Clarus skulle revisorerna upprätta en resultatanalys, bedöma om resultat-

räkning har gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper, följa upp redovis-

ning av competence centers – om bolaget har fått del i resultat under perioden. Man 

ställer således frågan om Prosolvia hade fått tillräckligt underlag vad gäller competen-

ce centers och försökte fånga upp om det fanns positiva eller negativa resultat som 

skulle in i koncernredovisningen. Man skulle vidare följa upp erhållna bidrag och be-

döma om redovisning hade skett i enlighet med koncernens redovisningsprinciper, 

man skulle genomföra en åldersanalys av kundfordringar och bedöma det eventuella 

reserveringsbehovet, avskrivningar skulle granskas, liksom reservering av semesterlö-

neskulder. Slutligen skulle man granska att dokumenterade avstämningar fanns för 

samtliga balansposter. Samtliga dessa moment har också granskats av Öhrlings.      

 

Beträffande Systems har Öhrlings tagit fram en i det närmaste identisk gransknings-

plan, men enligt denna skulle man även granska att pågående arbeten var korrekt redo-

visade med hänsyn till koncernens redovisningsprinciper. Även dessa moment har 

granskats av Öhrlings. 

 

Granskningsplanens inriktning och omfattning har följt god revisionssed.  

 

Granskningsdokumentationen 

 

Prosolvia hade internt tagit fram ett delårsbokslut. Revisionsteamet har erhållit en 

pärm med de olika underlagen för detta delårsbokslut. Öhrlings har samlat gransk-

ningsdokumentationen bl.a. i en pärm. Under flik 2 i denna pärm återfinns dokumenta-

tionen rörande de punkter som anges i punkt 4.1 i granskningsplanen, det vill säga 

koncernavstämningar m.m. Under flikarna 3, 6 och 7 återfinns granskningsdokumenta-

tion rörande bolag som inte ifrågasatts av Konkursboet.  

 

Det ska framhållas att den kritik som Konkursboet har framfört endast rör en begrän-

sad del av allt det som Öhrlings varit tvungna att granska enligt lag – granskningsinsat-

sen har således varit mer omfattande än vad som framgår av detta mål.  
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22.2.6 Översiktlig granskning av delårsrapporten för andra kvartalet – Clarus 

 

Resultat m.m. 

 

Öhrlings har stämt av att Prosolvias framtagna interna rapportpaket stämt överens med 

den löpande redovisningen i huvud- och grundbok. Samtidigt har Magnus Götenfelt 

analyserat huruvida det bland posterna funnits ”udda” poster som skulle kräva ytterli-

gare förklaring från Prosolvia.  

 

Under bokslutsarbetet har storleken av vissa poster ändrats. Saldot för osäkra kund-

fordringar har ursprungligen uppgått till 455 356 kronor, men kom under granskning-

ens gång att öka, för att slutligen uppgå till 6 666 675 kronor – en skillnad om 

6 211 319 kronor. Detta är en förändring som är typisk när ett bolag utför bokslutsar-

bete i samarbete med sina revisorer – att poster justeras antingen på initiativ av bolaget 

eller på initiativ av revisorerna. Även andra poster har ändrats under bokslutsarbetet, 

såsom upplupna kostnader, där saldot ändrats från 8 172 949 kronor till 34 262 247 

kronor. Det bokförda resultatet har minskats från 38 143 167 kronor till 20 842 551 

kronor.  

 

Det sker således en resultatförsämring om ca. 18 milj. kr. under bokslutsarbetet, något 

som framgår av en jämförelse mellan bolagets interna rapportpaket och det slutliga 

bokslutet.  

 

Öhrlings granskningsdokumentation utvisar att revisorerna har tittat närmare på märk-

liga poster. Detta åskådliggörs av att man i en resultaträkning som är uppställd konto 

för konto har uppmärksammat att bolaget har delat ut stipendier samt att kostnaderna 

för konferenser har varit höga. Detta rör sig om en översiktsgranskning och revisorerna 

har sökt efter avvikelser. Magnus Götenfelts genomgång har visat att rapportpaketet 

stämt överens med redovisningen. Detta var viktigt eftersom det är rapportpaketen som 
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utgör basen i koncernredovisningen, den koncernredovisning som sedan ”kokas ned” 

till delårsrapporter till aktiemarknaden.  

 

Intäkter 

 

I enlighet med granskningsplanen har Magnus Götenfelt gått igenom Clarus fakture-

ring. Denna granskning, jämte uppföljning av utleveransstatus, har utgjort ett led i 

granskningen av huruvida resultatavräkning skett i enlighet med koncernens principer.  

 

I ett av Öhrlings arbetspapper har Magnus Götenfelt skrivit att han ”Har gått igenom 

faktureringen under maj/juni 1997 för att få” grepp” om affärerna. Resultatavräkning 

och periodisering granskas med avseende på koncernens redovisningsprinciper. Fak-

tureringen följs upp mot granskning 970331”. Arbetspappret berör bl.a. en av de faktu-

ror som är aktuell i målet, nämligen faktura nr. 710145 till Handelsbanken Finans av-

seende VRC Bangkok. Till höger om denna post har Magnus Götenfelt antecknat 

”710147”, vilket syftar på den andra delen av denna affär.  

 

Här har Magnus Götenfelt även ställt sig frågan om allt varit levererat. Han har senare 

gjort en uppföljning av huruvida leverans skett. Det förhållandet att arbetspappret in-

nehåller en fråga om leveransstatus innebär inte att granskningen har avslutats där, 

utan endast att Magnus Götenfelt i just detta arbetspapper har ställt sig denna fråga. 

Magnus Götenfelt kom sedermera att dra en slutsats, innan granskningen hade avslu-

tats, huruvida leverans hade skett eller inte. 

 

De anteckningar som återfinns vid olika poster på arbetspappret har tillkommit vid 

samtal med företrädare för Clarus. Anteckningarna är resultatet av kontakter med per-

soner inom bolaget, exempelvis Magnus Svernlöv, som kunnat ge information om oli-

ka affärer. 

 

Som framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria med noteringar från gransk-

ningen, har ingenting framkommit som tydde på att periodiseringen av intäkterna varit 
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felaktig. I denna promemoria anges bl.a. att ”VRC synes korrekt periodiserade”. Detta 

är den slutsats som Magnus Götenfelt har dragit angående periodiseringen.  

 

Leveransstatus för större affärer har analyserats av Magnus Götenfelt i syfte att kon-

trollera om resultatavräkning skett i enlighet med koncernens principer. Detta framgår 

av ett antal arbetspapper. Ett av dessa arbetspapper, vilket behandlar förutbetalda in-

täkter, anger ”VRC Nectec”, ett kontobelopp, att statusen är densamma som 9703 samt 

”Ny fakturering i Q2 mot SHB Varför ej slutleverans Thailand”. Längre ner anges 

”17/8 samtal med D.L och M.S” och datumet ”15/8”. Här har alltså Magnus Götenfelt 

gått igenom leveransstatus vad gäller Nectec-centret med Dan Lejerskär och Magnus 

Svernlöv.  

 

Öhrlings har även erhållit leveransdokumentation i form av sammanställningar från 

bolaget. Dessa sammanställningar var indelade i kolumner, bl.a. ”Levererat” och ”Ej 

levererat”. Öhrlings har utgått från att dessa sammanställningar varit sanna.  

 

Öhrlings har således fått information att vissa produkter är levererade och att andra 

produkter återstår att leverera. Öhrlings har kontrollerat att bolaget har tillämpat den 

valda redovisningsprincipen, så att man bara har intäktsfört så mycket som man har 

levererat och reserverat för det som kvarstår att leverera enligt Equipment List.  

 

Vad avser periodiseringen hade bolaget endast intäktsfört mjukvaran. Den översiktliga 

granskningen gav stöd för att denna periodisering var korrekt eftersom det, enligt den 

dokumentation som bolaget hade tillhandahållit, endast var mjukvaran som bolaget 

hade levererat. Magnus Götenfelts slutsats blev att bolaget inte hade intäktsfört för mer 

än vad som hade levererats. Det hade inte framkommit någonting som tydde på att 

felaktigheter i periodiseringen skulle ha förelegat. Det är en skillnad mellan en över-

siktlig granskning och en revision – granskningen av delårsrapporter handlar om att 

leta efter fel, snarare än om att söka verifiera vad som är rätt. 
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Kundfordringar 

 

Clarus kundfordringar har granskats översiktligt av Magnus Götenfelt med avseende 

framför allt på värderingen och huruvida det förelegat reserveringsbehov. Öhrlings har 

fått material från bolaget, där kundfordringarna listats och saldon angetts. För att följa 

upp hur mycket som hade betalats vid en viss tidpunkt i förhållande till förfallotid-

punkt har man haft en undantagslista–kundreskontra.  

 

I undantagslistan–kundreskontran återfinnsfinns olika anteckningar, vilka har utförts 

av Magnus Götenfelt efter samtal med företrädare för bolaget. Ett antecknat ”R” vid en 

viss fordran innebär att denna har reserverats. Dessa reserveringar har inte skett på 

Magnus Götenfelts initiativ, utan han har fått besked från bolaget att de har bedömt att 

de ska göra en reservering för en viss fordran. För Magnus Götenfelt har då frågan 

inställt sig, huruvida han delade denna bedömning.  

 

I kundreskontran återfinns bl.a. fordran på Handelbanken Finans avseende affären med 

NECTEC. Det anges att fakturering hade skett och att något reserveringsbehov inte 

bedömts föreligga. Granskningen har syftat till att undersöka om det fanns fordringar 

som skulle reserveras, fordringar man bedömt inte skulle komma att bli betalda.  

 

Öhrlings har granskat Prosolvia länge och en sak som man redan 1996 velat införa hos 

bolaget var en tydligare åldersanalys av kundfordringar. Bolaget hade en historia av att 

aldrig drabbas av några kundförluster. När affärerna utomlands växte, ville Öhrlings 

gärna se att bolaget hade en tydligare åldersuppföljning och analys av kundfordringar-

na. 

 

I ett dokument som återfinns i granskningsmaterialet har Clarus listat fordringar som 

bolaget bedömde som osäkra per den 30 juni 1997. Bolaget hade kommit fram till att 

saldot vad gäller osäkra fordringar skulle ökas med 6 211 319 kronor. Eftersom bola-

get redan hade en reserv på 455 356 kronor, blev den totala reserven 6 666 675 kronor. 

Dokumentet specificerar – fordring för fordring – varför reservering ska ske. De an-
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teckningar som återfinns på dokumentet har utförts av Magnus Götenfelt efter samtal 

med företrädare för Clarus.  

 

Under arbetet med kvartalsbokslutet har det ankommit på Clarus att pröva värdet av 

kundfordringarna. I samförstånd med revisorerna har reserven avseende osäkra ford-

ringar ökats till totalt ca. 6,6 milj. kr. Öhrlings har tagit ställning till reserven och det 

framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria att ingenting framkommit som 

tydde på att reserven var felaktig. Öhrlings ställningstagande var att ”Reserveringar för 

osäkra fordringar har gjorts med tillräckligt belopp, 6,2 Mkr”. Öhrlings har inte funnit 

skäl att, inom ramen för den översiktliga granskningen, begära någon ändring, utan 

revisorerna har accepterat redovisningen.  

 

Balansräkningen 

 

I enlighet med granskningsplanen har Öhrlings även utvärderat Clarus tillgångar analy-

tiskt, genom en rimlighetsanalys av de olika posterna. Av Öhrlings interna gransk-

ningspromemoria framgår att samtliga konton har stämts av utan anmärkning.  

 

Även skuldsidan i balansräkningen har utvärderats, i överensstämmelse med gransk-

ningsplanen, på motsvarande sätt. Det är exempelvis inte ovanligt att ett bolag har ett 

visst saldo i huvudboken, men att ett annat saldo anges i en sidoordnad leverantörsres-

kontra. Ett bolag kan ha satt in vissa leverantörsfakturor i en pärm, men ännu inte bok-

fört dem i den löpande redovisningen. Detta granskas genom att revisorerna jämför 

samtliga fakturor med vad som anges i huvudboken. Stämmer detta inte överens måste 

en förklaring ges till detta.   

 

När Öhrlings har utfört denna granskning har man erhållit ett dokument från bolaget 

med en förklaring till den differens som förelegat. Denna differens har inte varit pro-

blematisk – det har varit avstämt och man har fått en förklaring som man utan problem 

kunnat acceptera. I Öhrlings interna granskningspromemoria har angetts att samtliga 

konton varit avstämda utan anmärkning.  
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Under bokslutsarbetet har en ökning av Clarus interima skulder skett, från ca 8,2 milj. 

kr till ca 34,3 milj. kr. Eftersom detta kan ha resultateffekt är det en relativt känslig 

fråga för många bolag. Man kan inte hyckla med att det är viktigt för ett bolag att visa 

ett bra resultat.  

 

Öhrlings har först fått ett underlag från bolaget, där interimsskulderna uppgick till ca 

8,2 milj. kr. Inte någon av dessa interimsskulder har haft någon relevans för de affärer 

som nu ifrågasatts av Konkursboet. Under bolagets eget arbete med bokslutet har man 

kommit på att detta var ett alldeles för lågt belopp och man har då tagit fram en ny 

specifikation, där interimsskulderna uppgått till ca 34,3 milj. kr. Vad som tillkommit 

var bl.a. upplupna försäljningsprovisioner, en reservering för ej inkomna fakturor om 

2,5 milj. kr. samt en affär med ett bolag benämnt Transvaro om 14,8 milj. kr. Bolaget 

har således under bokslutsarbetet fångat upp att man har större skulder än vad den lö-

pande redovisningen först visade. Då har det ankommit på revisorerna att inom ramen 

för den översiktliga granskningen pröva om de ansett att detta varit rätt. Som framgår 

av Öhrlings interna granskningspromemoria har revisorerna inte ifrågasatt saldot, utan 

man har tyckt att det var rimligt. 

 

Personalrelaterade skatter m.m. 

 

Enligt Öhrlings granskningsplan skulle periodiseringen av personalrelaterade skatter 

m.m granskas översiktligt. Revisorerna har fått olika underlag från bolaget. I Öhrlings 

interna granskningspromemoria anges att personalrelaterade kostnader, löner, semes-

ter, sociala avgifter, källskatt samt moms har stämts av utan anmärkning och att semes-

terlöneskulden bedöms rimlig, liksom beräkningen av löneskatt. Öhrlings har fångat 

upp och bedömt de här posterna. 
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Korrigeringar 

 

Man hade inom ramen för bokslutsarbetet kommit fram till att man skulle göra juster-

ingar i bokslutet – revisorerna har behövt följa upp så att dessa korrigeringar också 

blivit en del av den löpande redovisningen i grund- och huvudbok. Bolaget har tagit 

fram ett dokument benämnt ”Återstående transaktioner i SCALA”. Det var viktigt att 

korrigeringarna inte bara skedde i olika arbetspapper hos Öhrlings eller hos bolaget, 

utan att de även fördes in i den löpande redovisningen. Detta dokument var ett arbets-

papper för att granska att så hade skett.   

 

Korrigeringarna ledde till att man fick ett ny uppsättning av paket med redovisning – 

ett nytt balanspaket, ett nytt resultaträkningspaket och ett nytt rapportpaket. Även des-

sa paket måste stämmas av så att de är riktiga och det har Magnus Götenfelt gjort. En 

anteckning på granskningsmaterialet visar att Magnus Götenfelt har utfört denna 

granskning den 12 augusti 1997.  

 

Av granskningsmaterialet framgår att de korrigeringar som hade beslutats under bok-

slutsarbetet nu har flutit in i den löpande redovisningen. Detta har medfört en negativ 

resultatpåverkan; istället för en vinst om 38,1 milj. kr. för Clarus, blev vinsten nu 20,8 

milj. kr. Magnus Götenfelt har kunnat konstatera att avstämning skett vad gäller ba-

lans- och resultaträkning och att de justeringar som ägt rum hade flutit in i den löpande 

redovisningen.    

 

Sammanfattande synpunkter 

 

Öhrlings har sammanställt iakttagelserna från den genomförda översiktliga gransk-

ningen i en promemoria. Promemorian visar att Öhrlings har bedömt alla de områden 

som tidigare har behandlats.   
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Resultatet av granskningen har rapporterats muntligen till Magnus Svernlöv. Innebör-

den av denna rapportering var att Öhrlings inte haft några ytterligare ändringar att på-

fordra.  

 

Frågan inställer sig om Öhrlings har krävt ändringar i ett undermåligt bokslut, men så 

var det inte. Prosolvia hade självt tagit initiativ till ändringar inom ramen för boksluts-

arbetet. Öhrlings har inte behövt peka med hela handen eller hota med en oren revi-

sionsberättelse. Öhrlings har diskuterat många av ändringarna med bolaget och har då 

accepterat bolagets bedömningar. Slutprodukten blev ett bokslut som Öhrlings har ac-

cepterat och inte krävt några ändringar i. 

 

Det är riktigt att det inte finns några noteringar i granskningsplanen som visar att den 

har följts, det finns inga bockar eller kommentarer. Öhrlings har dock utfört de åtgär-

der som anges i granskningsplanen.  

 

Man har genomfört en resultatanalys – Clarus budget framgår av rapportpaket och re-

sultaträkning. Analys har skett, vilket framgår av Öhrlings granskningspromemoria. 

 

Det framgår av såväl Öhrlings arbetspapper som granskningspromemorian att Öhrlings 

har läst av faktureringen och bedömt om resultatavräkning har skett i enlighet med 

koncernens principer. Större affärer har diskuterats med Dan Lejerskär och Magnus 

Svernlöv. 

 

Öhrlings har följt upp om Clarus skulle få del av några resultat från Competence Cen-

ters. Öhrlings hade fått besked från bolaget att det inte förelåg någon verksamhet per 

den 30 juni 1997. Att det skulle komma något resultat från Competence Centers var 

således inte aktuellt.  

 

Redovisning av bidrag har granskats av Öhrlings – här finns visserligen inte något ar-

betspapper som rör bidragen, men i Öhrlings granskningspromemoria behandlas denna 

fråga.  
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Öhrlings har bedömt reserveringsbehovet vad gäller kundfordringarna – om de var 

balansgilla eller om nedskrivningar behövde göras. Man har gjort en åldersanalys och 

man har diskuterat fordringarna med bolaget. Öhrlings slutsats framgår av gransk-

ningspromemorian – revisorerna har bedömt att reserveringar för osäkra fordringar 

gjorts med tillräckligt belopp.   

 

Vad gäller Öhrlings granskning av huruvida avskrivningar avseende maskiner och in-

ventarier har skett korrekt har vi inte kunnat visa något särskilt arbetspapper. Gransk-

ningspromemorian visar dock att dessa poster har blivit granskade och godkända av 

Öhrlings. 

 

Öhrlings har granskat att reservering av semesterlöneskulder och andra personalrelate-

rade kostnader och skatter har gjorts med rimliga belopp, något som framgår av såväl 

arbetspapper som Öhrlings granskningspromemoria. 

 

Den sista punkten i granskningsplanen var att man skulle granska att dokumenterade 

avstämningar finns för samtliga balansposter. Av Öhrlings granskningspromemoria 

framgår att samtliga konton har stämts av utan anmärkning. 

 

Sammanfattningsvis påstår Öhrlings att samtliga moment i granskningsplanen har ut-

förts. Detta framgår av granskningsdokumentationen och Öhrlings granskningspro-

memoria.  

 

22.2.7 Översiktlig granskning av delårsrapporten för andra kvartalet – Systems 

 

Allmänt  

 

Den översiktliga granskningen av Systems avseende andra kvartalet 1997 var snarlik 

den granskning som utfördes beträffande Clarus. 
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Philippa Holländer från Öhrlings har först stämt av att det av Systems framtagna inter-

na rapportpaketet stämt överens med den löpande redovisningen i grund- och huvud-

bok. Samtidigt har Philippa Holländer utfört en analys huruvida det bland posterna 

funnits avvikande poster som skulle kräva ytterligare förklaring från bolaget.  

 

Även beträffande Systems har korrigeringar skett under bokslutsarbetets gång. Reviso-

rerna har gjort olika typer av bedömningar av olika poster. Under bokslutsarbetet har 

resultatet justerats ner med ca 3 milj kr.  

 

På ett arbetspapper har Philippa Holländer antecknat ”följt upp mot Hb u.a.” – detta 

syftar på att hon har följt upp mot huvudboken utan anmärkning. 

 

Posten upplupna kostnader har ökat under bokslutsarbetet, så att en ökning skett med 

ca. 3 milj. kr. – från ca. 1,5 milj. kr till 4,3 milj. kr.  

 

Den översiktliga granskningen har visat att rapportpaketen byggt på och stämt överens 

med den löpande redovisningen.  

 

Intäkter  

 

I enlighet med granskningsplanen har Philippa Holländer upprättat en resultatanalys, 

vilket framgår av ett särskilt arbetspapper. Denna analys visade att Systems försäljning 

avseende andra kvartalet 1997 översteg budget och att kostnaderna understeg budget. I 

enlighet med granskningsplanen har Philippa Holländer även gått igenom Systems 

fakturering och bedömt om resultatavräkning skett i enlighet med koncernens princi-

per.  

 

Bedömningen av resultatavräkningen har dokumenterats i ett särskilt arbetspapper. I 

detta arbetspapper listas bolagets redovisningsprinciper avseende resultatavräkning – 

de redovisningsprinciper som kanske inte alltid kunde återfinnas i ekonomihandboken, 
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men som varit kända av både bolaget och Öhrlings. Philippa Holländer har vidare skri-

vit att hon läst faktureringen ”juni-juli-4 aug m a p periodisering, klassificering m.m.”. 

I denna genomgång återfinner vi en av de fakturor som nu har ifrågasatts av Konkurs-

boet, nämligen fakturan till IDC. Vad avser denna faktura har Philippa Holländer skri-

vit ”Periodisering, levererad?”. Det är inte konstigt att hon skrivit på detta sätt efter-

som det var detta hon velat ta reda på – om leverans skett. Philippa Holländer har även 

angett svaret på sin fråga – ”Levererat enligt MH”. Med ”MH” har avsetts Morgan 

Herou. Philippa Holländer har gjort en intern avstämning rörande leveransstatus och 

hon har då fått besked av Systems att leverans har skett. 

 

I granskningsmaterialet återfinns även en kopia av fakturan till IDC. På fakturakopian 

har Philippa Holländer antecknat ”Levererad mjukvara OK”. Granskningsmaterialet 

visar att även ytterligare fakturor har följts upp.   

 

Som framgår av anteckningarna har Philippa Holländer talat med Morgan Herou. Det 

är denna typ av avstämningar med företrädare för bolaget som hon har gjort för att 

granska så att allt har varit riktigt.  

 

Av ett arbetspapper benämnt ”Summering”, framgår att Philippa Holländers slutsats 

varit att ingenting framkommit som antytt att periodiseringen av intäkterna varit felak-

tig. 

 

Av granskningsplanen framgick även att Öhrlings skulle granska redovisningen av 

bidragsintäkter. Ett arbetspapper rubricerat bidragsintäkter innehåller en analys av 

denna fråga. Av Öhrlings summering framgår att ingenting framkommit som antytt att 

periodiseringen av bidragsintäkterna varit felaktig. 

 

Avskrivningar 

 

I granskningsplanen angavs att granskning skulle ske beträffande avskrivningar av 

maskiner och inventarier. Som framgår av Öhrlings arbetspapper har man även be-
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handlat denna frågeställning och Öhrlings summering visar att ingenting framkommit, 

inom ramen för den översiktliga granskningen, som antytt att Systems avskrivningar 

varit materiellt felaktiga. 

 

Kundfordringar 

 

Systems kundfordringar har granskats översiktligt av Philippa Holländer, med avseen-

de på framför allt värdering och huruvida reserveringsbehov förelegat. I Öhrlings 

granskningsmaterial förekommer ett flertal granskningspapper, där kundfordringarna 

har listats och även blivit föremål för åldersanalys. Öhrlings har även granskat specifi-

kationer som har erhållits från bolaget. Det kan inte uteslutas att det finns ytterligare 

underlag inom ramen för granskningsmaterialet, men det material som har presenterats 

i målet rör frågor som Öhrlings medarbetare då lyft fram särskilt och lagt särskild vikt 

vid. Man kan dock inte utesluta att det kan ha funnits ytterligare material, som Öhr-

lings har lagt till grund för sina ställningstaganden då, år 1997. 

 

Som framgår av Öhrlings granskningspromemoria, hade ingenting framkommit som 

tydde på att reservens storlek var felaktig. När bolaget väl hade beslutat om ett visst 

belopp, så har Öhrlings delat denna bedömning, baserat på revisorernas iakttagelser 

under den översiktliga granskningen.  

 

Pågående arbeten 

 

Av granskningsplanen framgår att Öhrlings skulle granska att pågående arbeten var 

korrekt redovisade. Pågående arbeten var viktigt, men kom i fråga endast vid större 

fastprisprojekt, när det förekom betydande kundanpassningar och långa installationspe-

rioder – till skillnad mot projekt utan kundanpassningar och korta installationsperioder.  

 

Enligt ett av Öhrlings arbetspapper har Philippa Holländer talat med Christel Sjöholm 

och därvid fått reda på att det endast förekommer pågående arbeten på löpande räk-
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ning. Holländer har även fått information om hur mycket tid som hade lagts ner i de 

olika projekten, genom olika typer av specifikationer från bolaget.  

 

Granskningen visade att endast pågående arbeten på löpande räkning förekom, något 

som inte medför materiella periodiseringsfrågor. Det är förhållandevis lätt att fakturera 

ut nedlagd tid på rätt period och att kontrollera att så har skett. 

 

Balansräkningen 

 

Öhrlings har även granskat tillgångsposter – revisorerna har utfört en analytisk gransk-

ning baserat på tidigare erfarenheter och sökt utröna om posterna varit rimliga. Man 

har erhållit underlag från bolaget. Koncerninterna balansposter har blivit föremål för 

granskning. Granskningsmaterialet innehåller en mängd kopior av underlag, såsom 

fakturor.  Som framgår av Öhrlings granskningspromemoria, har samtliga tillgångs-

konton stämts av utan anmärkning.  

 

Motsvarande granskning har utförts vad gäller balansräkningens skuldsida, såsom le-

verantörsskulder. Även här har Öhrlings erhållit specifikationer från bolaget. Reviso-

rerna har granskat leverantörsreskontran – om bolaget hade betalt det som fanns regi-

strerat där – och har analyserat differenser.  

 

Återigen har Öhrlings kunnat konstatera att samtliga poster varit avstämda utan an-

märkning.  

 

Personalrelaterade skatter m.m. 

 

Öhrlings har översiktligt granskat att Systems periodiserat personalrelaterade skatter, 

semesterlöner m.m. korrekt vid periodbokslutstidpunkten. Materialet i Öhrlings 

granskningsakt visar att en sådan granskning har genomförts. Som framgår av Öhrlings 

granskningspromemoria har Öhrlings kommit fram till att redovisningen var rimlig.  
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Interima skulder 

 

Philippa Holländer har granskat att Systems avsatt ett tillräckligt stort belopp för till-

kommande/återstående kostnader, vilket varit i enlighet med granskningsplanen. 

 

Philippa Holländer har konstaterat att Systems hade en skuld till Tecnomatix som inte 

fångats upp i den löpande redovisningen. I Öhrlings arbetspapper har ”Ej erhållna fak-

turor från Technomatix” om sammanlagt 2 816 000 kronor tagits upp. Summan av 

upplupna kostnader har då blivit ca. 4,3 milj. kr.  

 

Man har alltså under genomgången i samband med bokslutsarbetet kunnat konstatera 

att det fanns fakturor som ännu inte hade kommit in till bolaget, men som rätteligen 

hör till perioden. Ett äldre arbetspapper visar situationen innan denna upptäckt – de 

upplupna kostnaderna har då uppgått till ca. 1,5 milj. kr.  

 

Upplupna kostnader har således justerats upp med ca. 2,8 milj. kr. under bokslutsarbe-

tet – vilket ledde till att resultatet har minskat med motsvarande belopp. Detta är i 

princip den justering som har skett inom ramen för bokslutsarbetet, att fakturorna från 

Technomatix kom att kostnadsföras hos bolaget.  

 

Öhrlings granskningsakt innehåller underlag för flera rekvisitioner Systems har gjort 

hos Technomatix, men där man ännu ej erhållit fakturor. Öhrlings har även granskat 

övriga interima skulder. Som visas av Öhrlings granskningspromemoria, har ingenting 

framkommit som antytt att saldot skulle ha varit materiellt felaktigt.  

 

Ökningen av de interima skulderna har skett i samförstånd mellan Öhrlings och Sy-

stems. Det har inte förelegat någon motsatsställning. Såväl Öhrlings som bolaget har 

strävat mot samma mål, nämligen att bokslutet skulle bli rättvisande. Någon konflikt 

mellan bolaget och revisorerna har inte uppkommit, utan här har bolaget strävat efter 

att fånga upp allting inom ramen för bokslutsarbetet och har sedan delgett detta till 

revisorerna, som har tagit ställning till det som bolaget har fångat upp. 
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Sammanfattande synpunkter 

 

Systems uppdaterade rapportpaket har slutligen stämts av mot den löpande redovis-

ningen. Öhrlings iakttagelser från den löpande granskningen har sammanställts i ett 

arbetspapper benämnt ”Summering”.  

Efter att ha granskat fakturor och talat med företrädare för bolaget – inte bara Morgan 

Herou, utan även Christel Sjöholm till exempel – har Philippa Holländer bedömt att 

resultatavräkning skett i enlighet med bolagets fastställda redovisningsprinciper. Detta 

avsåg inte bara försäljning av programvara, utan även andra typer av försäljning, så-

som exempelvis konsulttimmar.  

Av summeringen framgår vidare att pågående arbeten har bedömts vara korrekt redo-

visade med hänsyn till koncernens redovisningsprinciper. Slutsatsen beträffande av-

skrivningar på maskiner och inventarier var att de skett planenligt och i enlighet med 

fastställda principer.  

I arbetspappret har Philippa Holländer listat ett antal ”Issues”, frågor som hon avsett 

att diskutera med Christel Sjöholm vid nästkommande bokslut. Dessa frågor saknar 

dock relevans i det nu aktuella målet. 

Resultatet av den översiktliga granskningen har rapporterats muntligen till Magnus 

Svernlöv. Innebörden var att Öhrlings inte haft några ytterligare ändringar att påfordra. 

Även beträffande Systems saknas noteringar på granskningsplanen som visar att den 

har följts. Det framgår dock av granskningsdokumentationen att Öhrlings har utfört de 

åtgärder som man i granskningsplanen hade sagt sig vilja utföra.  

 

Öhrlings har sammanställt iakttagelserna från den löpande granskningen i en prome-

moria med noteringar från granskningen. I promemorian återfinns Öhrlings slutsatser 

vad beträffar de olika frågor som man granskat enligt granskningsplanen. 
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22.2.8 Översiktlig granskning av delårsrapporten för andra kvartalet – Slutfasen av 

arbetet och publicering, kopplingar till ettårsuppföljningen m.m. 

 

Öhrlings granskningspromemoria 

 

Öhrlings granskningspromemoria har arbetats fram av Magnus Götenfelt, Philippa 

Holländer och Jonas Åkerlind. Nils Brehmer har inte gått igenom pärmar hos bolaget 

eller bockat av huvudbokskonton.  

 

Nils Brehmer har fått del av Philippa Holländers och Magnus Götenfelts slutsatser dels 

löpande och dels vid en genomgång när granskningspromemorian varit färdigställd. I 

samband med föredragningen av granskningspromemorian har Nils Brehmer ställt frå-

gor och kommit med påpekanden till Magnus Götenfelt och Philippa Holländer. Nils 

Brehmer har fått tillfredställande svar på sina frågor.  

 

Från granskning till delårsrapport 

 

Öhrlings har inte stannat av efter granskningen av Clarus och Systems, utan den lö-

pande granskningen har överförts till rapportpaketen, vilka i sin tur har förts över till 

koncernkonsolideringsark så att allting blivit en totalitet. Sedan har koncernkonsolide-

ringsarken förts över till delårsrapporten. Revisionsteamet har då bockat av – från hu-

vudbok till rapportpaket, till koncernkonsolideringsark och slutligen till den rapport 

som har gått ut till marknaden - att man har tagit med rätt belopp i delårsrapporten. 

Detta har utgjort en del av granskningen.  

 

När revisorerna varit komfortabla med att det var rätt belopp i delårsrapporten, har Nils 

Brehmer skrivit på granskningsberättelsen. Vad gäller andra kvartalet har Nils Breh-

mer skrivit på den 15 augusti 1997. 
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Styrelsemöte i Prosolvia den 15 augusti 1997 

 

Den 15 augusti 1997 hölls styrelsemöte i Prosolvia. Claes Hammar, Morgan Herou, 

Gunnar Larsson, Dan Lejerskär och Åke Plyhm har deltagit under mötet. Revisorerna 

har inte deltagit. Idag är det kanske mer vanligt att revisorerna är närvarande på denna 

typ av styrelsemöte och i samband därmed också avlägger en rapport till styrelsen, 

men så var det inte i detta fallet.  

 

I protokollet från styrelsemötet anges bl.a. att Magnus Svernlöv har presenterat 

halvårsrapporten och att han har redogjort för företagsledningens prognos avseende 

helåret 1997 samt att kommuniké inklusive den fullständiga halvårsrapporten och pre-

sentationsmaterialet har bilagts styrelseprotokollet. 

 

Vidare anges att styrelsemedlemmarna varit nöjda med halvårsrapportens text och in-

nehåll, efter vissa justeringar av ledningens förslag. Hela styrelsen har således varit 

engagerad i formuleringarna, – även de enligt Konkursboet icke oaktsamma ledamö-

terna Gunnar Larsson och Åke Plyhm. Gunnar Larsson och Åke Plyhm kunde ju ha 

framfört att man borde ta med information om IVS, men tydligen har de inte framfört 

detta. 

 

På styrelsemötet har även IVS diskuterats. Enligt protokollet har Dan Lejerskär redo-

gjort för det samarbetsavtal som tecknats med Industrifonden. Information som hade 

skickats ut i förväg har bilagts protokollet. I protokollet anges att eftersom samarbetet 

med Industrifonden var omfattande och hade stor påverkan på resultatet, samtidigt som 

försäljning skedde från ett av Prosolvias dotterbolag, Clarus, till ett av Prosolvias in-

tressebolag, IVS,  ville styrelsen att Nils Brehmer skulle adjungeras vid det nästkom-

mande styrelsemötet för att ge sin syn på redovisningsaspekterna av affären.  

 

Styrelsen såg alltså på affärerna som att försäljning skedde till IVS och inte till JV-

bolagen. Här framgår även avstampet till den redogörelse Magnus Götenfelt kom att 

göra inför styrelsen i oktober 1997. 
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Börsens ettårsuppföljning 

 

Enligt villkoren för börsintroduktionen skulle börsens revisorer, Ulf Gometz och Björn 

Grundvall, följa upp delårsrapporten för andra kvartalet 1997, liksom bolagets förmåga 

att ge vederhäftig information till börsens aktörer. I ett arbetspapper från juni 1997, 

vilket har upprättats av Magnus Götenfelt, framgår att Öhrlings skulle ha ett möte med 

Ulf Gometz och Björn Grundvall under hösten 1997.  

 

Den 28 augusti 1997 har Björn Grundvall översänt ett utkast till uppföljningsrapport 

till Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv, för att inhämta deras synpunkter. Björn 

Grundvall bad även om att ett exemplar av rapportutkastet skulle överlämnas till revi-

sorerna för genomläsning. Björn Grundvall bad vidare att få del av protokollet från 

styrelsemötet i augusti samt ett antal exemplar av halvårsrapporten, att biläggas rap-

porten till börsen. I utkastet till rapport framgår att Ulf Gometz och Björn Grundvall 

har känt till IVS-samarbetet.  

 

Det Öhrlings nu önskar lyfta fram är följande. Ulf Gometz och Björn Grundvall har 

skrivit i rapportutkastet att: ”Vi har gått igenom rapporteringsrutiner vid halvårs-

bokslutet och finner att dessa synes fungera bättre än vid föregående rapporteringstill-

fälle. Framtagen redovisningshandbok följs av dotterbolagen. Även om viss försening i 

rapporteringen noterats för något bolag har koncernen inte haft några problem att få 

fram konsoliderade rapporter i tid”.  

 

Angående informationsgivningen anges i rapportutkastet att: ”Prosolvia tillämpar 

samma redovisningsprinciper i halvårsrapporten som redovisats i noteringsprospektet. 

Halvårsrapporten har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets reviso-

rer. Några oklarheter eller noteringar av väsentlig art har därvid inte framkommit”.  
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Slutsatsen i rapportutkastet var att: ”Vår bedömning är att Prosolvias rapporteringsru-

tiner nu har förbättrats och att bolaget har förutsättningar att leva upp till de informa-

tionskrav som kan ställas på ett bolag noterat på O-listan.”  

 

I rapportutkastet återfinns inte en stavelse om att delårsrapporten skulle innehålla för 

lite information om IVS etc. Vid denna tidpunkt har Ulf Gometz och Björn Grundvall 

sett styrelseprotokollet från den 15 augusti 1997, där information från Dan Lejerskär 

om de dubbelriktade optionerna m.m. fanns bilagda. I rapportutkastet anges att under-

laget för rapporten har varit bl.a. ”Styrelseprotokoll och styrelsematerial under perio-

den maj-augusti 1997”.  

 

Öhrlings uppdrag rörande redovisningsaspekterna av IVS-samarbetet 

 

Som har redogjorts för ovan önskade Prosolvias styrelse att Nils Brehmer skulle ge sin 

syn på redovisningsaspekterna av affärerna med IVS. Inom ramen för detta uppdrag 

har Öhrlings träffat bolaget den 11 september 1997. 

 

Mötet har dokumenterats av Philippa Holländer i ett arbetspapper. I arbetspappret an-

ges att deltagarna i mötet var Magnus Svernlöv från Prosolvia och Bror Frid, Magnus 

Götenfelt och Philippa Holländer från Öhrlings.  

 

Arbetspappret innehåller en beskrivning av affärsupplägget, såsom det beskrevs för 

Öhrlings då. Bland annat anges att centret bildas av IVS och lokal part, att ”P levererar 

produkt”, att Prosolvia fakturerar Handelsbanken Finans, att leverans sker till ”a) bo-

lag/center b) samarbetsavtal” samt att köpare är ”1/2 IVS 1/2 lokal part – 2 leasing-

kontrakt”. Detta är information som har kommit från Magnus Svernlöv och som ger 

Magnus Svernlövs bild av affären. 

 

Vidare anges följande: ”Varje startat center – 2 MUSD = 16 mkr 11 mkr vinst Hård-

vara – 5 mkr” och ”P. Clarus resultatavräknar vid leverans”.  
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Längre fram i arbetspappret behandlas frågor om internprissättning och dess skatteef-

fekter. Philippa Holländer har skrivit att: ”USA säljer VRC. Intäkter 2 miljoner. Måste 

faktureras från Clarus (HB kräver). USA Fakturerar Clarus för sina intäkter. Intern-

prissättning (prel. 60 % x 2 miljoner) obs! skall gälla även mot övriga bolag/länder. 

Marknadsmässigt? jfr års agent/commission”. Därefter nämns ”Sven Erik/PMA” och 

Kent Karlsson, vilket syftade på tre skattejurister hos Öhrlings, där ”PMA” är Per-

Mikael Andersson samt att Coopers & Lybrand skulle hantera skatt i USA.  

 

Öhrlings har även  talat med Magnus Svernlöv om PS-Engine. I arbetspappret anges 

”PS-Engine enl. plan autofakt november lev t. kund dec 97 Exp 98.” 

 

I arbetspappret anges även en tidplan ”27/10 Styrmöt Offentl Q3 Granskn. v. 43” 

 

Under detta möte har Öhrlings således fått ytterligare information om hur det var tänkt 

att affärerna med IVS skulle fungera. Mötet har hållits inom ramen för det särskilda 

uppdrag Öhrlings hade erhållit av Prosolvias styrelse den 15 augusti 1997. 

 

22.2.9 Översiktlig granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet – Allmänt 

 

Det interna delårsbokslutet 

 

På motsvarande sätt som skedde inför andra kvartalet, hade Prosolvia inför tredje kvar-

talet tagit fram ett internt delårsbokslut. Magnus Svernlöv har skickat ut det interna 

delårsbokslutet till styrelsemedlemmarna och gjort förbehåll i följebrevet för att juster-

ingar kunde komma att ske eftersom revisorsgranskningen ännu inte hade ägt rum.   

 

Utformning av delårsrapporten 

 

Under styrelsemötet den 15 augusti 1997 har bl.a. utformningen av kommande delårs-

rapporter behandlats. Utöver frågor kopplade till redovisningen var man därför tvung-
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en att beakta hur den löpande texten skulle vara utformad och vad som skulle finnas 

med i delårsrapporten. Prosolvia hade anlitat konsulter – Carnegie och Carta – som 

rådgivare rörande aktiemarknadsinformationen. Den 21 oktober 1997 har Carnegie 

översänt en skrivelse till Dan Lejerskär, Morgan Herou och Magnus Svernlöv angåen-

de synpunkter på hur en delårsrapport kan utformas för att tilltala aktiemarknaden. 

Denna skrivelse tar inte upp vare sig frågan om IVS, frågan om intressebolagsredovis-

ning eller de andra frågor som det enligt Konkursboet hade varit av stor vikt för Pro-

solvia att upplysa marknaden om.    

 

Öhrlings granskningsplan 

 

Öhrlings granskningsteam var oförändrat i förhållande till granskningen av kvartals-

rapporten för andra kvartalet 1997. 

 

Någon ny granskningsplan har inte upprättats inför granskningen, utan den gransk-

ningsplan som hade tagits fram inför andra kvartalet har bedömts adekvat även för 

granskningen av tredje kvartalet. Öhrlings anser att denna plan har fångat upp de om-

råden som varit viktiga att granska. En kopia av granskningsplanen för andra kvartalet 

har funnits med i den pärm som Öhrlings använt under granskningen av tredje kvarta-

let. Granskningsplanens inriktning och omfattning har följt god revisionssed. 

 

Granskningsdokumentationen 

 

Prosolvia hade internt tagit fram ett delårsbokslut. Revisionsteamet har erhållit en 

pärm med underlag för detta interna delårsbokslut. Öhrlings har samlat sin gransk-

ningsdokumentation i bl.a. en pärm. Av innehållsförteckningen till denna pärm fram-

går att ett flertal bolag har granskats av Öhrlings. Granskningsinsatsen har således varit 

större än vad som behandlas i detta mål. 
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22.2.10  Översiktlig granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet – Clarus 

 

Resultat m.m. 

 

Clarus delårsbokslut har granskats översiktligt. Öhrlings har inlett genom avstämning 

av det interna rapportpaketet mot den löpande redovisningen i grund- och huvudbok. 

Samtidigt har Magnus Götenfelt analyserat om det bland posterna förekommit udda 

poster som skulle ha krävt ytterligare förklaringar från Prosolvia. 

 

Under bokslutsarbetet har endast smärre justeringar genomförts – resultatet har juste-

rats ner från ca 70,1 milj. kr. till ca 69,8 milj. kr. Granskningen har visat att rapportpa-

keten har byggt på den löpande redovisningen. I enlighet med granskningsplanen har 

Magnus Götenfelt upprättat en resultatanalys. Analysen visade att Clarus vinstmarginal 

framför allt var hänförlig till försäljningen av VR-center.  

 

Intäkter 

 

I syfte att granska periodiseringen av intäkter, har Magnus Götenfelt gått igenom Cla-

rus fakturering. Denna granskning, jämte uppföljning av utleveransstatus, har utgjort 

led i granskningen av huruvida resultatavräkning skett i enlighet med koncernens re-

dovisningsprinciper. 

 

I ett arbetspapper från denna granskning har Magnus Götenfelt angett följande: ”Har 

gått igenom faktureringen under aug/sep för att få ”grepp” om affärerna. Resultatav-

räkning och periodisering har granskats med avseende på koncernens redovisnings-

principer. Faktureringen följs upp mot granskningen per 970630”. Av arbetspappret 

framgår även att ”ovanstående poster genomgångna ua.”  

 

Ett annat arbetspapper dokumenterar Magnus Götenfelts genomgång av verifikations-

pärmen. Här återfinns reserver för icke levererad egendom såvitt avser Nygem, Singa-
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pore och Rosara. Magnus Götenfelt har noterat att det förekommit ”Mycket rättelser 

och korrigeringar i ver materialet” men att ”I övrigt har inga anmärkningsvärda pos-

ter noterats”.  

 

Ytterligare ett arbetspapper behandlar kundfordringar. En viktig del i fråga om gransk-

ningen av periodiseringen har varit att kontrollera leveransstatus. I enlighet med 

granskningsplanen har Magnus Götenfelt utfört en sådan granskning. Magnus Göten-

felt har erhållit underlag avseende leveransstatus från bolaget. Han har fått information 

om vad som levererats, vad som var restnoterat och vad som hade blivit föremål för 

reservering.  

 

En viktig faktor i detta avseende har varit att tillse att det förelegat en adekvat reserv. 

Denna fråga behandlas nedan. Som framgår av Magnus Götenfelts arbetspapper, har 

ingenting framkommit som antytt att periodiseringen av intäkter skulle varit felaktig. 

 

Upplupna kostnader 

 

Magnus Götenfelt har granskat om bolaget avsatt tillräckligt belopp för tillkommande 

och återstående kostnader. I ett arbetspapper återfinns de återstående kostnaderna för 

några av de center som är aktuella i målet – Cito-Nygem i Ottawa, B&T i Singapore 

och Rosara i Kuala Lumpur. I granskningsmaterialet ingick även den bokföringsorder 

där man hade bokat upp reserven för de komponenter som ej hade levererats.  

 

I ett arbetspapper vari flera olika typer av poster behandlades anges, under posten 

”Upplupna kostnader”: ”Nya VR center, se underlag, 13,2 Mkr”. Här har reserven för 

icke-levererad hårdvara och tjänster fångats upp, såvitt avser de s.k. Q3-centren. Det 

har inte bara handlat om Ottawa, Singapore och Kuala Lumpur, utan även de andra 

center som varit aktuella under tredje kvartalet 1997. 

 

Som framgår av Öhrlings arbetspapper har ingenting framkommit som antytt att saldot 

var materiellt felaktigt. Underlag för återstående kostnader om 13,2 milj. kr har grans-
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kats av Öhrlings med avseende på om bolaget hade prissatt de återstående kostnaderna 

rätt – bland annat vad gäller Nygem, B&T och Rosara. 

 

Kundfordringar    

 

Enligt granskningsplanen skulle Öhrlings granska kundfordringarna och eventuella 

reserveringsbehov. Magnus Götenfelt har granskat Clarus kundfordringar.  

 

Ett arbetspapper anger att Magnus Götenfelt har gått igenom en åldersanalys med Ma-

ria, som arbetade inom Prosolvias ekonomiavdelning, och att ytterligare reserverings-

behov ej har bedömts föreligga. Under rubriken ”Periodisering” anges ”Se intäkter och 

reservering upplupna kostnader etc.” och ”Värderingsfelet noteras i övrigt accepteras 

posten”. Det fanns en omräkningspost i utländsk valuta som Öhrlings har haft syn-

punkter på, men som inte varit materiell.  

 

I övrigt har Öhrlings bedömt att periodiseringen varit riktig. Revisorerna har då tittat 

på leveransstatus, att bolaget har avsatt riktiga belopp för kvarstående åtaganden, de 

har genomfört fakturagenomgångar, etc. Det är således inte bara ett visst arbetspapper 

som har lagts till grund för Öhrlings slutsats. 

 

Öhrlings har velat att Prosolvia hela tiden skulle utvecklas till ett bättre bolag. Nu när 

bolaget hade blivit mer internationellt var det viktigt att skapa bättre rutiner för upp-

följning av kundfordringar. All fakturerad försäljning från januari 1997 och framåt har 

därför ställts samman inom ramen för bokslutsarbetet. Detta har skett i syfte att förbätt-

ra bolagets interna analysarbete. Fakturorna avseende centren i Ottawa, Singapore och 

Kuala Lumpur har tagits med i denna sammanställning. Man skulle följa upp om be-

talning skulle komma att ske eller inte. Denna sammanställning över kundfordringar 

har Öhrlings gått igenom med Maria på Prosolvias ekonomiavdelning. 
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Som framgår av Öhrlings arbetspapper, har ingenting framkommit inom ramen för den 

översiktliga granskningen som antytt att något ytterligare reserveringsbehov skulle ha 

förelegat. 

 

Övriga tillgångsposter 

 

I enlighet med granskningsplanen har Magnus Götenfelt utfört en analytisk granskning 

av Clarus övriga tillgångsposter samt en översiktlig granskning av huruvida avskriv-

ningar hade genomförts korrekt avseende maskiner och inventarier. 

 

Granskningsinsatserna har dokumenterats i arbetspapper. Som framgår av dessa ar-

betspapper har ingenting framkommit som antytt att materiella fel vad avser redovis-

ningen av Clarus tillgångar eller beträffande avskrivningarna på dessa tillgångar skulle 

ha förelegat. 

 

Skulder 

 

Clarus skulder har utvärderats analytiskt av Magnus Götenfelt, i enlighet med gransk-

ningsplanen. Öhrlings har noterat att det har funnits en skillnad mellan saldo i bolagets 

huvudbok och saldo enligt bolagets leverantörsreskontra. Revisorerna har dock erhållit 

en tillfredställande förklaring från bolaget rörande denna skillnad. Som framgår av 

Öhrlings arbetspapper har ingenting framkommit som antytt att saldot varit materiellt 

felaktigt.  

 

Personalrelaterade skatter m.m. 

 

Öhrlings har översiktligt granskat att Clarus hade periodiserat personalrelaterade skat-

ter m.m. korrekt vid periodbokslutstidpunkten. 

 

Granskningen har dokumenterats i ett antal arbetspapper. Av dessa arbetspapper fram-

går att ingenting framkommit som antytt att saldot varit materiellt felaktigt. 



  Sid 726 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

Sammanfattande synpunkter 

 

Inom ramen för ett bokslutsarbete förekommer det alltid olika diskussionspunkter, man 

kan exempelvis ha olika ståndpunkter vad gäller värdering eller rubricering. Öhrlings 

har, inom ramen för sin granskning, fångat upp många olika typer av frågeställningar. 

De arbetspapper som har givits in i målet redogör för en stor mängd iakttagelser under 

granskningen – ingen av dessa iakttagelser har emellertid varit av materiell karaktär.  

 

Ingen fråga har haft den digniteten att Öhrlings varit tvungna att begära ändring vid 

äventyr av att man annars skulle behöva avge en oren granskningsberättelse. Det har 

rört sig om diskussionspunkter att diskutera med bolagets ekonomiavdelning. När 

samtliga avstämningar och översiktliga granskningar hade utförts, har det uppdaterade 

rapportpaketet stämts av mot den löpande redovisningen. Post för post har prickats av 

och Öhrlings har antecknat ett ”OK” på materialet när allt har varit avstämt.  

 

I det ursprungliga rapportpaketet har Clarus resultat angivits till ca 70,1 milj. kr. Under 

det angivna resultatet har det antecknats ”-2” och ”69832”. I den slutliga versionen av 

balansräkningen finns resultatet 69 831 623 kronor angivet. Öhrlings har således fång-

at upp att den löpande redovisningen stämt överens med rapportpaketet. Den differens 

som förelegat har inte varit materiell i detta sammanhang. Magnus Götenfelt har där-

med kunnat konstatera att avstämning skett vad gäller såväl balans- som resultaträk-

ning.  

 

Bokslutsarbetet har utgjort ett samtal, där båda parter – Öhrlings och Clarus – har strä-

vat mot ett så rättvisande bokslut som möjligt. Ett flertal arbetspapper innehåller an-

teckningar rörande punkter som ska följas upp och självklart har revisorerna genomfört 

dessa uppföljningar. Ett arbetspapper daterat den 22 oktober 1997 utgör anteckningar 

från en genomgång med Maria på Prosolvias ekonomiavdelning, där Öhrlings har följt 

upp olika poster, såsom åldersanalysen. Om det hade förekommit materiella avvikel-
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ser, så hade Öhrlings behövt dokumentera sina bedömningar tydligare, men några så-

dana avvikelser har inte förekommit.  

 

Iakttagelserna från den löpande granskningen har sammanställts i diverse arbetspapper, 

framför allt ett arbetspapper rubricerat ”Prosolvia Clarus 1997-09-30”. Detta arbets-

papper har varit ett levande dokument och inte utgjort någon slutprodukt. I dokumentet 

behandlas frågor som Magnus Götenfelt fångat upp, exempelvis anges ”Följ upp faktu-

ror vilka ej satt i pärmen”.  

 

En sak som är värd att lyfta fram är att arbetspappret behandlar ”Resultatjusteringspos-

ter”, något som har med revisionsteknik att göra. Det är nämligen så att alla bokslut i 

någon mening är imperfekta – de innehåller alltid någon form av fel åt ena eller andra 

hållet. En revisor granskar de här felen i syfte att besvara frågan om detta leder till att 

totaliteten blir felaktig. Hos Öhrlings kallas detta att man upprättar en ”SUDD”, vilket 

står för ”Summary of Unadjusted Differences” – en sammanställning av vad som är för 

högt och vad som är för lågt. 

 

Öhrlings sammanställning har landat i ett saldo om -1785 000 kronor. Öhrlings har 

varit tvungna att ta ställning till om detta skulle leda till någon justering av bokslutet. 

Det är svårt att säga om den uppställning som redovisas i detta arbetspapper var slut-

giltig, men sammanställningen visar det sätt man arbetade på för att fånga upp avvikel-

ser i ett bokslut. - Granskningen har avrapporterats muntligen till Magnus Svernlöv. 

Öhrlings har inte påfordrat några justeringar av bokslutet.  

 

Det framgår visserligen inte av granskningsplanen, men väl av granskningsdokumenta-

tionen, att granskningsplanen har följts. Samtliga de åtgärder som tas upp i gransk-

ningsplanen har dokumenterats genom olika arbetspapper och annan granskningsdo-

kumentation.  

 

Magnus Götenfelt har därutöver gjort en analys av huruvida eliminering av försälj-

ningen till IVS hade skett med rimliga belopp i delårsbokslutet. Ett arbetspapper visar 
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att allt har stämts av. Av arbetspappret framgår antagen internförsäljning och intern-

vinst. På arbetspappret finns antecknat Magnus Svernlövs hemtelefonnummer, något 

som tyder på att Magnus Götenfelt har diskuterat frågan med Magnus Svernlöv. I den 

vänstra kolumnen längst ned anges ”PSAB andel 25 %” – halva centret förvärvades av 

lokal part och den andra halvan av IVS. Prosolvia ägde halva IVS, varför Prosolvias 

andel i ett center var 25 procent. Detta är en schablonberäkning för att undersöka om 

det finns någon rimlighet i elimineringsbeloppet.  

 

Av intresse är vidare den kvittning som har berörts i promemorian från den 27 oktober 

1997, huruvida man skulle genomföra en korrigering av resultatet avseende andra 

kvartalet. Arbetspappret innehåller beräkningar som utgjorde embryot till den elimine-

ring som sedan inte kom att göras.  

 

Av betydelse är även vad som anges i arbetspapprets ingress. Där har Magnus Göten-

felt antecknat följande angående hur han såg på VRC-affärerna: ”VR-center äger ej 

någon tillgång. Mjuk- och hårdvara ägs av IVS och lokal part”. Det är så affären har 

förmedlats från bolaget till Öhrlings. 

 

22.2.11  Översiktlig granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet – Systems 

 

Resultat m.m. 

 

Systems delårsbokslut har granskats översiktligt. Öhrlings har erhållit ett internt rap-

portpaket från bolaget och stämt av detta mot den löpande redovisningen i grund- och 

huvudbok. Philippa Holländer har samtidigt analyserat om det bland posterna före-

kommit udda poster, som skulle kräva ytterligare förklaringar från Prosolvia. 

 

Av Philippa Holländers anteckningar – ”HB, RR, BR korrl öf till koncernark” – fram-

går att hon har stämt av att den löpande redovisningen har förts över till det koncernark 

som kom att ligga till grund för rapporteringen gentemot marknaden.  
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Den översiktliga granskningen har visat att rapportpaketen byggde på- och stämde 

överens med den löpande redovisningen. 

 

I enlighet med granskningsplanen har Philippa Holländer upprättat en resultatanalys. I 

granskningsmaterialet återfinns handanteckningar utförda av någon inom bolaget, men 

Philippa Holländer har även ställt upp en egen resultatanalys på ett separat arbetspap-

per. Analysen visade bl.a. att försäljningen i Systems stagnerat.  

 

Intäkter 

 

Enligt granskningsplanen skulle Öhrlings gå igenom Systems fakturering. En sådan 

genomgång har också utförts av Philippa Holländer. Genomgången har utgjort ett led i 

att bedöma om bolagets resultatavräkning gjorts i enlighet med koncernens fastlagda 

principer. 

 

I ett arbetspapper har Philippa Holländer skrivit ”Läst fakt 5 aug t o m 20 okt m a p 

periodisering, typ av affär, större etc”. Det aktuella kvartalet har det inte funnits så 

många fakturor att följa upp – det fanns egentligen bara tre fakturor av rang.  

 

I förteckningen över de fakturor Philippa Holländer har gått igenom återfinns fakturan 

till IDC avseende CoE Arvika. Öhrlings hade erhållit uppgiften att Jan Olsson var VD 

i IDC. Öhrlings har även fått del av en artikel från Arvika Nyheter, daterad den 8 sep-

tember 1997. För Öhrlings har denna artikel inneburit stöd för att det funnits ett center 

i Arvika. 

 

Som framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria, har ingenting framkommit 

som antytt att periodiseringen av intäkterna skulle ha varit felaktig. Philippa Holländer 

har även granskat redovisningen av erhållna bidrag översiktligt, vilket varit i enlighet 

med granskningsplanen. Denna granskning har dokumenterats i ett antal arbetspapper. 
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Som framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria, har ingenting framkommit 

som antytt att periodiseringen av bidragsintäkterna skulle ha varit materiellt felaktig.  

 

Avskrivningar 

 

I enlighet med granskningsplanen har Philippa Holländer granskat huruvida avskriv-

ningar avseende maskiner och inventarier varit korrekta. Denna granskning har doku-

menterats i ett arbetspapper. Som framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria 

har ingenting framkommit som antytt att Systems avskrivningar skulle ha varit materi-

ellt felaktiga. 

 

Kundfordringar 

 

Öhrlings har utfört en översiktlig granskning av Systems kundfordringar, i syfte att 

undersöka om det funnits ytterligare reserveringsbehov, något man skulle utföra enligt 

granskningsplanen. I ett arbetspapper har Philippa Holländer angett att hon har ”gått 

igenom post för post med Christel Accepterar i nuläget befintlig reserv osäkra”.  

 

I granskningsmaterialet återfinns även andra arbetspapper, vilka berör bl.a. en ålders-

analys av kundfordringarna. Som framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria, 

har ingenting framkommit som antytt att något ytterligare reserveringsbehov skulle 

föreligga. 

 

Pågående arbeten 

 

I enlighet med granskningsplanen har Philippa Holländer utfört en översiktlig gransk-

ning kring huruvida pågående arbeten varit korrekt redovisade.  
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Öhrlings har erhållit underlag från bolaget och funnit att pågående arbeten endast ut-

förts på löpande räkning, precis som varit fallet beträffande andra kvartalet. Öhrlings 

granskning har visat att några materiella periodiseringsfrågor inte kunde komma att 

aktualiseras, eftersom det endast förekommit pågående arbeten på löpande räkning. 

 

Övriga tillgångsposter 

 

Philippa Holländer har, i enlighet med granskningsplanen, utfört en analytisk gransk-

ning av redovisningen av Systems övriga tillgångar. Arbetspappren behandlar bl.a. 

interimsfordringar och kassa/bank. Som framgår av Öhrlings interna granskningspro-

memoria, har samtliga konton stämts av utan anmärkning. 

 

Personalrelaterade skatter m.m. 

 

Granskningsplanen angav att Öhrlings översiktligt skulle granska att Systems hade 

periodiserat personalrelaterade skatter m.m. korrekt vid periodbokslutstidpunkten. 

Denna granskning har dokumenterats i ett antal arbetspapper. Som framgår av Öhr-

lings interna granskningspromemoria, har redovisningen bedömts som rimlig. 

 

Interima skulder 

 

Philippa Holländer har granskat att Systems avsatt ett tillräckligt stort belopp för till-

kommande och återstående kostnader, något som behandlats i granskningsplanen. Phi-

lippa Holländer har upprättat ett särskilt arbetspapper efter det att hon erhållit underlag 

från bolaget. Som framgår av Öhrlings interna granskningspromemoria, har redovis-

ningen bedömts som rimlig. 

 

Sammanfattande synpunkter 

 

Öhrlings iakttagelser från den löpande granskningen har sammanställts i arbetspapper. 

I ett av dessa arbetspapper anges att Systems resultatutveckling hade stagnerat jämfört 
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med föregående period. Vidare anges att ”FF kundfordringar har ökat. Drygt 18 mkr 

ej reserverat. Följ upp” - med ”FF” avses ”förfallna”. Philippa Holländer har dock 

även angett följande ”Har gått igenom post för post med Christel” och ”Accepterar i 

nuläget befintlig reserv osäkra”. Med Christel avses Christel Sjöholm, som var verk-

sam som controller inom Systems.  

 

Resultatet av den översiktliga granskningen har rapporterats muntligen till Magnus 

Svernlöv. Innebörden var att Öhrlings inte hade ytterligare ändringar att påfordra.  

 

Det finns visserligen inga noteringar på granskningsplanen som visar att Öhrlings har 

följt denna, men att så har skett framgår av granskningsmaterialet. Öhrlings arbetspap-

per tillsammans med övrig granskningsdokumentation visar att samtliga de moment 

som skulle utföras enligt granskningsplanen också har utförts.  

   

Iakttagelser från den genomförda granskningen sammanställdes i en promemoria. I 

denna promemoria anges bl.a. följande: 

- ”Bidragsintäkter, 16,7 milj. kr, är rekvirerade på vad som synes vara riktiga grun-

der”. 

- ”Försäljningsintäkter synes i allt väsentligt vara korrekt periodiserade. End. im-

materiella fel funna vid granskning”. 

- Vad gäller balansräkningen: ”Samtliga konton dokumenterat avstämda och speca-

de där t. Ordning och reda på torpet”.  

- ”Kundfordringar: 29,7 mkr. Reserv osäkra 0,3 mkr. Av kundfordringar per 30/9 

kvarstod 21/10 obetalda och förfallna sedan mer än 35 dagar 18,7 mkr efter av-

drag för reserv osäkra. Samtliga bedöms av bolaget vara säkra. Kan efter genom-

gång ej finna stöd för motsatsen. Fyra motparter svarar för 17 mkr (Noteringar se 

a/p)”. 

- ” Interimer: Underlag finns specificerade/beräknade till samtliga poster. Beaktade 

poster synes rimliga”. 

- Beträffande materiella anläggningstillgångar: ”Investeringar under Q1-3 uppgår 

till 4,2 mkr. Avser främst Vänersborg. Avskrivningar har korrigerats så, att fr o m 
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anskaffningar 1997 sker proportionering a e p efter anskaffningsmånad (Skedde ti-

digare med verkan från januari anskåret.) Trots detta ligger avskr över budget. Vi 

bör följa upp huruvida avskrivningsunderlaget skall reduceras för erhållna bi-

drag.”  Med ”a e p” menas ”avskrivning enligt plan”. 

 

22.2.12  Översiktlig granskning delårsrapporten för tredje kvartalet – Slutfasen av 

arbetet och publicering 

 

Påtecknandet av granskningsberättelsen 

 

Philippa Holländer hade sammanfattat sina iakttagelser i en granskningspromemoria 

och Magnus Götenfelts iakttagelser framgår av ett antal arbetspapper. Dessa iakttagel-

ser har rapporterats till Nils Brehmer. För att kunna förvissa sig om att arbetet var rik-

tigt utfört, har Nils Brehmer ställt kontrollfrågor till Magnus Götenfelt och Philippa 

Holländer. 

 

Inom ramen för den översiktliga granskningen har kontrollerats att rätt belopp uppta-

gits i delårsrapporten, detta var något som Magnus Götenfelt har bockat av.  

 

När denna granskning varit slutförd har Nils Brehmer undertecknat Öhrlings gransk-

ningsrapport, något som skett den 27 oktober 1997.  

 

Prosolvias styrelsemöte den 27 oktober 1997 

 

Samma dag, den 27 oktober 1997, har Prosolvia hållit styrelsemöte. Av protokollet 

framgår att Magnus Svernlöv har presenterat kvartalsrapporten för årets första nio må-

nader, samt att han redogjort för företagsledningens prognos avseende helåret 1997. 

Kommuniké inklusive den fullständiga halvårsrapporten samt presentationsmaterialet 

har bilagts styrelseprotokollet. Vidare anger protokollet att styrelsen, efter vissa juster-

ingar, har godkänt ledningens förslag till kvartalsrapportens text och innehåll, samt att 
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kvartalsrapporten har fastställts av styrelsen och att företagsledningen fått i uppdrag att 

omedelbart offentliggöra rapporten.  

 

I protokollet från styrelsemötet behandlas även redovisningsfrågor kopplade till IVS. 

Det handlade om Clarus försäljning till Handelsbanken Finans – huruvida denna för-

säljning skulle betraktas som extern försäljning eller som försäljning till IVS. Bolaget 

har valt det senare synsättet, att se igenom transaktionen som om det vore en försälj-

ning till IVS, med den följden att man blivit tvunget att eliminera för den koncernin-

terna delen av försäljningen.  

 

Öhrlings hade förberett en promemoria rörande denna frågeställning, en promemoria 

som styrelsen fått del av. I promemorian anges att Almi hade gett ett bidrag om 10 

milj. kr. och två poster om vardera 2,4 milj. kr som hade kunnat intäktsföras under 

andra kvartalet 1997. Utebliven internvinsteliminering för detta kvartal uppgick till 

13,3 milj. kr. Netto mot marknaden kunde resultatet därför sägas vara rättvisande och 

därför bedömdes att det inte förelåg något behov av att rätta informationen till markna-

den. Öhrlings uppfattar att Konkursboet delar denna bedömning. 
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23 REVISIONEN AV ÅRSREDOVISNINGEN 

 

23.1 Konkursboet 

 

23.1.1 God revisionssed 

 

Aktiebolagslagen 

 

Utgångspunkten för revisorns skyldigheter och ansvar vid revisionen av ett aktiebolag 

är aktiebolagslagen. De relevanta bestämmelserna om revision år 1997 återfanns i 10 

kap ABL: 

  

” 7 § Revisor skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska bolagets årsredo-

visning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning. 

       Är bolaget moderbolag, skall revisor även granska koncernredovisningen och 

koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. 

       Revisor skall följa de särskilda föreskrifter, som meddelas av bolagsstämma, såvi-

da de icke strider mot lag, bolagsordning eller god revisionssed. 

 

8 § Styrelsen och verkställande direktör skall bereda revisor tillfälle att verkställa 

granskningen i den omfattning revisorn finner erforderlig samt lämna de upplysningar 

och det biträde som han begär. Samma skyldighet åligger styrelsen, verkställande di-

rektör och revisor i dotterbolag gentemot revisor i moderbolag.  

 

9 § Sedan revisor slutfört granskningen, skall han på årsredovisningen och i moderbo-

lag på koncernredovisningen teckna hänvisning till revisionsberättelsen. Finner revi-

sor att balansräkningen eller resultaträkningen ej bör fastställas, skall han göra an-
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teckning även om det. I moderbolag gäller detsamma i fråga om koncernbalansräk-

ningen och koncernresultaträkningen.  

 

10 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till bolags-

stämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast två veckor före 

ordinarie bolagsstämma.  

       Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande, huruvida årsredovisningen har 

upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Har i årsredo-

visningen inte lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om 

årsredovisning, skall revisorerna ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga 

upplysningar i sin berättelse.  

       Om revisorerna vid sin granskning har funnit att åtgärd eller försummelse, som 

kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verkställande direktör 

till last eller att styrelseledamot eller verkställande direktör på annat sätt handlat i 

strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen skall det 

anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalande angående 

ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör. Revisorerna kan 

även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar som de önskar bringa till aktieägar-

nas kännedom.”  

 

Lagtexten hänvisar till god revisionssed. I förarbetena till den dåvarande aktiebolags-

lagen anges: ”Att granskningen ska ha den omfattningen som följer av god revisions-

sed betyder att den får växlande omfattning och innebörd allt efter företagens skiftan-

de förhållanden och att en anpassning måste ske efter utvecklingen genom teori och 

praxis…” (SOU 1971:15, s 266). 

 

I förarbetena om Aktiebolagets organisation (Prop. 1997/98:99, s 147-148) upprepas i 

allt väsentligt det som anges i 1971 års utredning. Därutöver tillades att: ”Övervägan-

de skäl talar […] för att – liksom på redovisningens område […] – behålla ett system 

med en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta god revi-

sionssed. Inom dessa ramar bör det sedan ankomma på revisorsorganisationerna och 
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Revisorsnämnden att genom rekommendationer och yttranden lämna närmare vägled-

ning angående omfattningen av revisorns granskning. Det bör dock framhållas att 

denna lagstiftningsteknik inte innebär att den slutliga tolkningen av innebörden av god 

revisionssed överlämnas till revisorsorganisationerna. Det kommer alltid ytterst att 

vara en uppgift för domstolarna att avgöra vad som i det enskilda fallet utgör god re-

visionssed.” 

 

FAR:s rekommendationer  

 

Vad som utgör god revisionssed bestäms huvudsakligen av revisorsorganisationerna, 

främst FAR, vars rekommendationer i revisionsfrågor publiceras i det årligen utgivna 

verket FAR:s Samlingsvolym, nedan kallad FAR:s GULA.  

 

I inledningen till FAR:s rekommendationer i revisionsfrågor för år 1997 anges bl.a. 

följande: 

 

"Revisorn skall inom ramen för god revisionssed göra en bedömning av omfattningen 

och inriktningen av det arbete som erfordras för fullgörandet av varje särskilt upp-

drag. För att lämna ledamöterna vägledning vid denna bedömning utfärdar FAR re-

kommendationer i revisionsfrågor.” 

 

Ansvaret inom FAR för att ta fram rekommendationer i revisionsfrågor låg år 1997 på 

den s.k. Revisionskommittén. År 1997 kom två ledamöter i kommittén från Öhrlings: 

ordföranden Åke Danielsson och Bo Hjalmarsson. Även Lars Egenäs som ska höras 

som sakkunnig ingick i kommittén. En av de rekommendationer som kommittén har 

utfärdat var den s.k. Revisionsprocessen. 

 

Enligt FAR:s regler om god revisorssed ska ledamöterna beakta god revisionssed och 

därmed av FAR utfärdade rekommendationer i revisionsfrågor. 
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Av 14 § lagen (1995:528) om revisorer framgår att revisorer och revisionsbolag ska 

utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Av 10 kap. 7 § aktiebo-

lagslagen följer som sagt ovan att revisorer och revisionsbolag ska utföra sin gransk-

ning i överensstämmelse med god revisionssed. 

 

Öhrlings, Nils Brehmer och hans medhjälpare har således, såväl enligt lag som enligt 

FAR:s regler, varit skyldiga att beakta god revisionssed vid utförandet av revisions-

uppdragen i Prosolvia-koncernen. 

 

FARs rekommendation ”Revisionsprocessen” är den grundläggande rekommendatio-

nen om revision och den är uppdelad i en allmän del (avsnitt 1) och en mer detaljerad 

del (avsnitt 2).  

 

I avsnitt 1 lämnas en kortfattad beskrivning av revisorns uppgifter och ansvar samt av 

revisionsprocessens olika delar. Detta avsnitt är i första hand skrivet för icke-revisorer 

som önskar få en översiktlig bild av revisionen i aktiebolag.  

 

I avsnitt 2 behandlas de olika momenten i revisionsprocessen mer utförligt och djupgå-

ende. Detta avsnitt är utformat med tanke på yrkesrevisorers behov av vägledning för 

att följa god revisionssed. Redogörelsen tar i huvudsak sikte på principer. I några fall, 

bl.a. för kundfordringar, har det dock bedömts värdefullt att komplettera med praktiska 

anvisningar.  

 

23.1.2. Planering av revisionen  

 

Situationen inför Öhrlings revision 

 

Enligt FARs rekommendation ”Revisionsprocessen” var det en förutsättning för en än-

damålsenlig planering att revisorn skaffade sig en god kunskap om företagets verksam-

het, konkurrenssituation, organisation och informationssystem.  
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För att skaffa sig denna kunskap behövde revisorn göra en förberedande informations-

insamling med genomgång och kartläggande av de externa och interna förhållanden 

som påverkar företagets verksamhet. Revisorns kunskap och erfarenheter från tidigare 

års revisioner var av väsentlig betydelse.  

 

Öhrlings hade varit revisorer i Prosolvia sedan 1995 och i dotterbolagen Clarus och 

Systems sedan 1996. Sedan dess hade koncernen genomgått en kraftig expansion och 

förändringsprocess; 

- internationell expansion startade på allvar år 1996, 

- dotterbolag startades i USA, Norge och Tyskland, 

- omsättningen ökade från 93 milj. kr 1994/95 till 215 milj. kr 1996, 

- Prosolvia gick från fåmansbolag med två starka huvudägare till ett börsnoterat bolag 

med flera hundra aktieägare, 

- noteringsavtalet ställde krav på korrekt och vederhäftig information i rätt tid,    

- bolaget skulle granskas av börsens revisorer innan och efter introduktionen; och 

- Prosolvia gick från att ha varit ett privat bolag till att bli ett publikt bolag, med insyn 

och risk för kritisk granskning av aktieägare, aktieanalytiker samt media. 

 

Koncernens framtidsutsikter och mål för 1997 har beskrivits i Prosolvias börsprospekt. 

Prosolvia befann sig i en mycket expansiv tillväxtfas med ökade satsningar på såväl nya 

marknader som nya produktfamiljer. Målet för 1997 var att lansera tre nya produktfa-

miljer, sju nya kontor samt ytterligare 15 nya Competence Centers. Vidare skulle två 

nya verksamhetsområden etableras, Interactive och Healthcare Systems. Intäktsökning-

en beräknades i prospektet väsentligen överstiga 50 procent, vilket motsvarade ca 350 

milj. kr.  

 

Under revisionen 1996 hade Öhrlings uppmärksammat brister i den interna kontrollen. 

Under första halvåret 1997 hade Öhrlings omfattande uppdrag för Prosolvia-koncernen. 
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Totalt arvode för dessa uppdrag har uppgått till ca 700 000 kronor. Uppdragen har 

bestått bl.a. av; 

- granskning av delårsrapporten för första kvartalet, 

- biträde med ekonomihandboken, 

- biträde med redovisningsprinciperna,  

- granskning av prospektet inför börsnoteringen; samt   

- rådgivning och granskning inför börsnoteringen. 

 

Utöver dessa uppdrag pågick förvaltningsrevisionen löpande under året.  

 

Samarbetet med Industrifonden hade inletts i juni 1997 och de första affärerna med IVS 

hade genomförts under andra kvartalet. Dessa affärer hade dock inte eliminerats i del-

årsrapporten, varför vinsten hade blivit 13 milj. kr för hög. Öhrlings hade inte upptäckte 

felet vid sin granskning av delårsrapporten, utan ansåg att Dan Lejerskär och Magnus 

Svernlöv hade lämnat felaktig och ofullständig information till dem avseende affärerna 

med IVS.  

 

Det var med dessa nyvunna erfarenheter från granskningen av delårsrapporterna som 

Öhrlings i oktober 1997 mer konkret har planerat för revisionen av räkenskaperna, bok-

slutet och årsredovisningen för 1997. 

 

Prosolvias expansion kom att bli enormt stark under 1997; t.o.m. väsentligt starkare än 

vad som hade bedömts i börsprospektet. Av den totalt redovisade omsättningen om 434 

milj. kr under 1997 kom 175 milj. kr under det sista kvartalet. Nästan hälften av denna 

omsättning var årsskiftestransaktioner. Mellan den 22 och den 31 december 1997 har i 

koncernen redovisats 82 milj. kr från försäljning till VRC och CoE. 

 

Enligt Konkursboet borde Öhrlings, med de kunskaper som de hade om verksamheten, 

ha gått in i räkenskapsrevisionen med en hög grad av försiktighet och med en ifrågasät-

tande inställning. 
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Utgångspunkter för planeringen   

 

 Revisionen av Prosolvia, Systems och Clarus har utförts parallellt och av ett och samma 

revisionsteam. Planeringen har skett gemensamt för alla tre bolagen. De olika delarna 

”förvaltningsrevision” och ”granskning av räkenskaper och årsredovisning” har plane-

rats i ett och samma dokument.  

 

 När det gäller planeringen av räkenskapsrevisionen delades denna upp i två olika 

tidsmässiga delar:  

1. Tiden fram till den 27 februari 1998: Granskning av räkenskaper och bokslut. 

2. Mars 1998: Granskning av årsredovisningen.  

 

Granskningen och rapporteringen har skett i enlighet med denna tidsmässiga ordning. I 

granskningen fram till bokslutet har genomgången av intäkterna och kundfordringarna 

genomförts. Några dagar före offentliggörandet av bokslutet, den 24 februari 1998, har 

revisorerna avlämnat sin rapport över bokslutsgranskningen vid ett slutrevisionsmöte. 

Granskningen av informationen i årsredovisningen om affärerna med IVS har ägt rum 

efter bokslutet, i takt med att årsredovisningen togs fram.  

  

Noteringsavtalet med börsen har reglerat bl.a. den information om finansiella och övri-

ga förhållanden som Prosolvia var skyldigt att lämna till aktieägare och andra intressen-

ter. I avtalet stadgades att bolaget hade att iaktta de skyldigheter att offentliggöra upp-

lysningar om bolaget och dess verksamhet som anges i bilaga 1 till avtalet. I bilaga 1 

anges att sedan bolagets styrelse godkänt årsbokslutet ska bolaget omedelbart offentlig-

göra en bokslutskommuniké som ska innehålla det väsentliga från det kommande års-

bokslutet. Kommunikén ska innehålla bl.a. 

a) resultaträkning, 

b) resultat efter skatt, 

c) balansräkning, 

d) omsättning och resultat per verksamhetsgren, samt 
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e) förklaringar till utvecklingen av resultat och ställning. 

  

Skillnaden mellan en årsredovisning och ett bokslut är främst att årsredovisningen ut-

över resultat- och balansräkningar innehåller även förvaltningsberättelse, finansierings-

analys och detaljerad information till olika poster i resultat- och balansräkningen. Bok-

slutet och årsredovisningen för Prosolvia året 1997 har innehållit i stort sett samma om-

sättning och resultat. Efter bokslutet har det inte gjorts någon förnyad prövning av peri-

odisering av intäkter eller värdering av kundfordringar. 

  

 Bokslutet har alltså tagits fram av Prosolvia till den 27 februari 1997, då det har 

offentliggjorts genom en bokslutskommuniké. Resultat- och balansräkningen i bokslutet 

har granskats av Öhrlings. Efter det att bokslutet varit klart har arbetet med att ta fram 

årsredovisningarna inletts och dessa har varit färdiga i slutet av mars 1998. Öhrlings har 

granskat årsredovisningarna under mars 1998.  

  

Revisionsplanen  

 

 Planen för revisionen för räkenskapsåret 1997 har tagits fram i oktober och presenterats 

på ett möte med revisionsteamet den 13 november 1997. Planen har presenterats i form 

av en s.k. PowerPoint-presentation. I planen har beskrivits Prosolvias organisation med 

en lista över samtliga dotterbolag. I denna lista har Clarus, Systems och IVS ingått. På 

samma sätt som i planen för granskning av delårsrapporterna har även i den här planen 

ägarandelen i IVS felaktigt angivits till 49,5 procent. Ägarandelen har varit 50,5 pro-

cent, vilket bl.a. har framgått av aktieägaravtalet med Industrifonden.   

 

Affärsområdena har angetts på s 3-4. Avseende Clarus har två affärsområden angetts: 

a) utveckling av programvaror och system inom området visuell simulering, samt 

b) etableringen av VR-center via IVS. 

För Systems har affärsidén angetts till att utveckla programvara för tillverkningssimule-

ring.  
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Därefter har strategierna tagits upp, samt redogörelser för viktiga punkter i utvecklingen 

under 1997 fram till den 30 september; 

- nettoomsättning 260 milj. kr och resultat 57,6 milj. kr, 

- personalökning med 140 till 360 personer, 

- kraftiga försäljningsframgångar, 

- satsning på internationella marknader, 

- lansering av nya produkter; samt 

- börsintroduktion 18 juni. 

 

Vidare har revisionsplanen beskrivit nyckelpersonerna i koncernen.   

 

Principen om väsentlighet och risk ska vara vägledande när revisorn bestämmer inrikt-

ningen och omfattningen av sitt arbete. Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områ-

dena där det finns stor risk att väsentliga fel uppstår som kan påverka årsredovisningen. 

Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av en sådan omfattning 

eller art att de, om de varit kända för en omdömesgill intressent/bedömare, hade påver-

kat dennes ställningstagande. 

 

I planen har Öhrlings redovisat sin analys av de risker som Prosolvia stod inför. I revi-

sionsprocessen delas riskerna upp på tre olika: inneboende risk, kontrollrisk och upp-

täcktsrisk. I revisionsplanen har riskerna varit uppdelade på affärsrisker och kontrollris-

ker. Affärsriskerna var marknadstillväxt, konkurrens, personalberoende, produktutveck-

ling, patent, produktansvar, beroende av allianser och företagsförvärv. Öhrlings har 

bedömt att följande s.k. kontrollrisker förelåg; 

- den starka expansionen av organisationen ställde krav på administrativ utveckling 

och anpassning,  

- utvecklingen av ”globala affärer” ställde krav på uppföljning, resultatmätning och 

korrekt redovisning,  
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- affärstransaktionerna var avtalsstyrda vilket ställde krav på fullständighet och rik-

tighet,   

- stor fakturering inför varje kvartalsslut innebar risker för felaktig periodisering av 

intäkter; samt 

- att en stor del av affärerna och avtalsskrivandet hade hanterats av koncernchefen 

(Dan Lejerskär, vår anm.), riskerna med detta hade framförts och rutinerna för av-

slut av affärer och avtalsskrivande skulle följas upp. 

 

Konkursboet anser att Öhrlings bedömning av kontrollriskerna i allt väsentligt har varit 

korrekt och riktig. Möjligen borde risken för en ökad kapitalbindning i kundfordringar 

ha framhållits. Slutsatsen av genomgången är, enligt Konkursboet, att administrationen 

och den interna kontrollen inte hade kapacitet att möta de krav och risker som förelåg i 

verksamheten. Under sista kvartalet 1997 har verksamheten expanderat i ännu snabbare 

takt än vad den hade gjort fram till den tidpunkt då planen skrevs i mitten av oktober. 

Omsättningen under sista kvartalet har uppgått till 175 milj. kr. Antalet anställda har 

ökat med 90 personer. Den interna kontrollen har visat sig vara otillräcklig för denna 

starka expansion. Vidare har inte någon förbättring i rutinerna för avtalsskrivande och 

avslut av affärer skett. Så har vi bl.a. under genomgången av redovisningen kunnat kon-

statera att muntliga avtal användes som underlag för redovisningen av två center i Sy-

stems på totalt ca 20 milj. kr som har tagits som intäkt under december. Huvudaktie-

ägarna och koncernchefen Dan Lejerskär har fortsatt att ha en mycket central roll i 

VRC-affärerna.  

 

Avtalshanteringen har varit ett gammalt problemområde för Prosolvia. Redan vid för-

valtningsrevisionen 1995 har Öhrlings påpekat att det var väsentligt att bolagen hade 

kontroll och överblick över de redovisningsmässiga konsekvenserna av träffade avtal. I 

rapporten från revisionen 1996 har konstaterats att avtalsregister nu hade framtagits, 

men att rutiner för redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal fortfarande 

saknades. Samma iakttagelse har upprepats vid granskningen inför börsnoteringen i 
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januari 1997. I den uppföljande rapporten från april 1997 har noterats att ”konsekvenser 

av ingångna avtal sammanställs för närvarande av ekonomidirektören”.  

 

Ekonomihandboken innehåller på s 7 en kortfattad instruktion om avtalshantering. Där 

sägs att avtalen ska förvaras i god ordning och att de finansiella konsekvenserna av var-

je avtal ska sammanfattas i ett separat dokument. Garantier, finansiell risk och uppsäg-

ningsprocedurer har angetts som exempel på information som skulle noteras i samman-

fattningen. Enligt Konkursboet har dessa instruktioner inte varit tillräckliga. Rutinerna 

borde även ha utformats så att de redovisningsmässiga konsekvenserna av avtalen kun-

nat bedömas. För detta hade krävts en analys av avtalen och vad Prosolvia-bolaget hade 

för åtaganden. Analysen borde inte ha begränsats endast till de finansiella konsekven-

serna utan även omfattat de redovisningsmässiga konsekvenserna av avtalen. 

  

Att system och rutiner kring avtalsfrågor var väsentliga områden har även Öhrlings an-

sett. Som vi har sett ansågs det i granskningen 1995 och 1996 att det var väsentligt att 

bolaget hade kontroll och överblick över alla de konsekvenser som avtalen kunde ha för 

redovisningen. I revisionsplanen för 1997 har noterats att affärstransaktionerna var av-

talsstyrda vilket ställde krav på fullständighet och riktighet, att rutin för avslut av affärer 

och avtalsskrivande följdes upp, samt att det var väsentligt att granska avtalsregister och 

hanteringen av avtal. 

  

Av tidigare genomgång av ansvarsfördelningen mellan styrelse och de verkställande 

direktörerna har framgått att styrelsen och företagsledningen inte hade kontroll på inne-

hållet i flera väsentliga avtal.  

 

I sin muntliga avrapportering av förvaltningsrevisionen i december 1997 har Öhrlings 

för tredje året i rad upprepat vikten av att bolaget för framtiden systematiskt analysera-

de de redovisningsmässiga konsekvenserna av ingångna avtal.  

Denna analys borde ha samordnats med bolagets jurist. Den samordning med bolagsju-

risten som Öhrlings rekommenderade utnyttjande de märkligt nog inte själva – under 
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revisionen hade de ingen kontakt med Bob Lee för att få grepp om avtalen och deras 

innehåll.   

 

Utvecklingen av globala affärer som hade tagits upp i planen ökade ytterligare under 

sista kvartalet 1997; av de åtta VRC-affärer som ifrågasätts från fjärde kvartalet var det 

sju stycken center som skulle etableras utomlands. Risken för felaktig periodisering 

p.g.a. stor fakturering inför varje kvartalsslut blev särskilt tydlig under sista kvartalet. 

Med hänsyn till de upptagna kontrollriskerna och den höga komplexiteten i centeraffä-

rerna, framförallt i Clarus, borde revisorerna ha ökat omfattningen av sina gransknings-

åtgärder jämfört med en normal revision. 

 

Efter att dessa väsentliga riskområden hade listats tog Öhrlings upp de granskningsåt-

gärder som de bedömde som väsentliga med hänsyn till riskerna.  De åtgärder som är 

relevanta för målet är; 

- Granskning av rutin för uppföljning av leveranser av hård- och mjukvara och dess 

koppling till redovisningen i Clarus och Systems (s 12). 

- Granskning av att fastställda redovisningsprinciper efterlevdes (s 13). 

 

De risker som Öhrlings hade tagit upp var i allt väsentligt kopplade till redovisningen; 

det ställdes krav på uppföljning, resultatmätning och korrekt redovisning samt fullstän-

dighet och riktighet och det noterades en risk för felaktig periodisering av intäkter. Mot 

bakgrund av dessa risker och krav verkar de föreslagna granskningsåtgärderna för kort-

fattade och inte helt adekvata. Enligt FARs rekommendation ”Revisionsprocessen” ska 

granskningsåtgärderna i planen svara mot de riskområden som revisorn identifierat ge-

nom riskanalysen. Så skedde inte i planen, t.ex. angavs det inte hur risken för felaktig 

periodisering av de höga årsskiftestransaktionerna skulle hanteras.  

 

Enligt planen innebar de globala affärerna krav på uppföljning, resultatmätning och 

korrekt redovisning. Hur skulle dessa krav tillgodoses? Och hur skulle Öhrlings se till 

att man fick fullständig och riktig information om affärerna? Inget sägs om det i planen. 
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Vilka informationskällor skulle prioriteras? Och hur skulle man kontrollera att den in-

formation som lämnades från företagsledningen verkligen var riktig och fullständig? 

Detta framgår inte heller av planen. Rimligen borde så ha skett. Med hänsyn till den 

felaktiga och ofullständiga information om IVS som hade lämnats i juni 1997 och bris-

terna i rutinerna kring avtalshanteringen borde andra informationskällor ha utnyttjats i 

högre grad än vad som var normalt. Muntliga uppgifter borde kritiskt ha ifrågasatts och 

i regel inte godtagits som enda informationskälla i väsentliga frågor, t.ex. om avtalsin-

nehåll och leveransläge. Det fanns på grund av riskerna ett större behov av skriftlig do-

kumentation kring affärerna än vad som var normalt.   

 

I planen anges att ”Granskning av rutin för uppföljning av leveranser av hård- och 

mjukvara och dess koppling till redovisningen” skulle ske. Rimligen borde granskning-

en inte endast ha omfattat rutinen utan även hur den faktiskt tillämpades – vad hade 

levererats, när hade det skett och hur? Vad hade bolaget för skriftlig dokumentation 

som visade leverans? Som vi kommer att se skedde inte någon adekvat granskning av 

att leveranser faktiskt hade skett. Det enda som enligt revisionsdokumentationen verkar 

ha utförts var att inhämta muntliga uppgifter från anställda och företagsledning. Det 

finns ingen dokumentation i revisionsakten om att den elektroniska leveransdokumenta-

tionen granskades av Öhrlings. 

 

I leveransrutinen såvitt gäller de värdefulla programvarorna EON och Oxygen borde det 

bl.a. ha ingått rutiner för hantering av licenser. Efter förvaltningsrevisionen noterade 

Öhrlings också behovet av att rutinerna för hanteringen av försålda licenser förbättrades 

för att säkerställa en fullständig och korrekt periodisering av licenserna. Det påstås nu 

att detta påpekande inte skulle avse licensieringen av EON och Oxygen till centerkun-

derna utan en framtida massförsäljning av programvaror. Att påpekandet skulle ha den 

innebörden framgår inte av rapporten.   

 

Enligt planen skulle man också granska att bolaget använde de fastställda redovisnings-

principerna. De redovisningsprinciper som förtecknades i planen var pågående arbeten, 

avskrivningar, produktutvecklingskostnader, utvecklingskapital och leasingavtal. Av 
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dessa principer var det bara den om pågående arbeten som avsåg redovisningen av in-

täkter från försäljning.     

 

Den redovisningsprincip för licensintäkter som Prosolvia, Clarus och Systems hade 

använt under 1996 och 1997 och som de ända fram till konkursen skulle fortsätta att 

använda för redovisningen av samtliga centers – både i Clarus och i Systems – fanns 

märkligt nog inte med bland de redovisningsprinciper som Öhrlings tog upp i revi-

sionsplanen. Det var en avsevärd brist i planeringen att den kanske viktigaste och mest 

använda principen inte fanns med. Principen hade inte heller varit med i vare sig eko-

nomihandboken eller Öhrlings rapporter till Carnegie inför börsnoteringen.     

 

I planen sägs ingenting om att revisorerna skulle undersöka om redovisningsprinciperna 

var ändamålsenliga och lämpliga för Competence Center-affärerna. 

  

I planen angavs så vissa konsultinsatser utanför den egentliga revisionen som Öhrlings 

skulle utföra, vilka personer som ingick i revisionsteamet och en tidsplan. I revisions-

teamet beskrevs Nils Brehmer som partner och Magnus Götenfelt som manager. Tids-

planen angav att rapporten avseende intern kontroll skulle lämnas den 20 november 

1997 och att rapportering över bokslutet skulle ske den 10 februari 1998. Förvaltnings-

revisionen och den interna kontrollen avrapporterades muntligen till ekonomichefen 

Magnus Svernlöv i december. Den skriftliga rapporten lämnades först i maj 1998.   

 

Senare preciserades och ändrades tidplanen för räkenskapsrevisionen så att slutrevision 

skulle ske den 24 februari 1998, vilket var tre dagar före det att bokslutskommunikén 

skulle offentliggöras den 27 februari samma år. Denna tidplan kom i stort sett att hållas. 

Tidplanen för räkenskaps- och bokslutsrevisionen preciserades sedan ytterligare i Öhr-

lings interna dokument ”Planering/ansvarsfördelning inför granskning av årsbokslut 

per 1997-12-31”: 
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”Granskningen kommer att kunna påbörjas vecka 6, 2 februari. Bolagets bokslutskom-

muniké avges vecka 9, 27 februari. Denna kommer att föregås av en slutrevision under 

vecka 9. Bolagsstämma hålls vecka 17, 23 april”. 

  

”Målet är att vår granskning skall vara avslutad och avrapporterad vecka 9”.  

 

Sista arbetsdagen vecka 9 1998 var den 27 februari. Den 15 december 1997 hölls ett s.k. 

bokslutsmöte mellan Öhrlings och Prosolvia. Närvarande vid mötet var Nils Brehmer, 

Magnus Götenfelt, Philippa Holländer och Magnus Svernlöv. Det var vid detta möte 

som avrapportering skedde av vissa brister i förvaltningen och den interna kontrollen. 

Öhrlings hade upprättat en agenda inför mötet, men agendan innehåller ingenting om 

rapportering av förvaltning och intern kontroll.  

 

Bland punkterna på agendan fanns: 

- ”Information från Magnus Svernlöv beträffande status 

- Budget 1998 

- Övrigt från styrelsemöte 12 dec 97  

- Problemområden inför årsbokslutet? 

- Årsredovisningar”  

- Bland ”Problemområden inför bokslutet” togs ett antal redovisningsfrågor upp, bl.a. 

(s 1m, p 2.1.1): 

- ”Försäljning mjuk- och hårdvara via SHB till IVS 

- Jfr PM 

- Clarus 

- Systems” 

 

Den ”PM” som hänvisas till är sannolikt Nils Brehmers promemoria daterad den 27 

oktober 1997, vilken behandlar eliminering av vinst på försäljning mellan Clarus och 

IVS. 

 

- ”Rutin kring periodisering av intäkter”, 
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- ”V ärdering kundfordringar” 

- ”Saldoutskick” 

- ”Licensintäkter” 

 

Under rubriken ”Licensintäkter” anges ”Jfr redovisningsprinciper ÅR” (årsredovisning) 

och ”Kontroll över grund för” samt ”Uppföljning av tillkommande installations- och 

underhållskostnader”.    

 

Vidare togs ”Ekonomihandbok” upp. 

 

Av handlingen framgår att saldoutskicken enligt Öhrlings främst var avsedda att tjäna 

som underlag vid värderingen av kundfordringarna och inte intäkterna. Även av den 

handling, ”Planering/ansvarsfördelning inför granskning av årsbokslut”, som berörs 

nedan framgår att saldoutskicken främst var kopplade till kundfordringarna. 

 

Inför mötet hade Magnus Götenfelt upprättat ett arbetspapper med punkter att ta upp 

vid mötet med Magnus Svernlöv den 15 december 1997. Det var vid detta tillfälle som 

Öhrlings avrapporterade iakttagelserna från förvaltningsrevisionen och det får antas att 

de punkter som noterats i vart fall var avsedda att tas upp. Magnus Götenfelt noterade 

att redovisningsmaterialet var av god kvalitet. Andra punkter som berördes var ekono-

misystemet varvid det noterades att ”granskning ändamålsenlighet” av Clarus projekt-

redovisning kvarstod, samt att Systems projektredovisning skulle ”utvecklas” under 

1998. 

 

Beträffande den viktiga frågan om avtalshanteringen som hade tagits upp vid ett flertal 

tillfällen tidigare av Öhrlings antecknades under rubriken ”Disp av företagets resurser” 

”avtal och kontrakt – redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal – kunskap i 

organisationen”. Under rubriken ”Beslutsunderlag och kontroll” noterades ”analysar-

bete i respektive affärsområde. Vem ansvarar? Analys av”nya” affärer”. - Under ”Bok-

slutsfrågor” antecknades behovet av att ”säkerställa korrekt avgränsning av leveranser 
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runt årsskiftet”. För hand noterade Götenfelt ”licensintäkter ifall installations och un-

derhållskostnader ingår” samt ”VRC redovisning – del i resultat”. 

 

Öhrlings upprättade den 4 februari 1998 en promemoria för planering och ansvarsför-

delning inför granskningen av årsbokslutet. I denna angavs först revisionsteamet. Tho-

mas Bengtsson var den som jobbade med saldoförfrågningar på kundfordringarna. 

 

Av FAR:s rekommendationer följde att granskningen av den löpande bokföringen i 

normalfallet skulle utföras huvudsakligen löpande under räkenskapsåret och att gransk-

ningen av posterna i balansräkningen skulle förberedas så att revisionen skulle kunna 

avslutas så snart som möjligt efter räkenskapsårets utgång. I planeringsdokumentet an-

ges att Öhrlings granskning skulle kunna påbörjas vecka 6 den 2 februari, vilket var 2 

dagar innan dokumentet skrevs. Bokslutskommunikén skulle avges den 27 februari och 

den skulle föregås av en slutrevision. Öhrlings granskning skulle vara avslutad och av-

rapporterad vecka 9, dvs. samma dag som bokslutskommunikén skulle lämnas.  

 

Bolagsstämman skulle hållas den 23 april och årsredovisningen skulle ”ligga klar inom 

föreskriven tid före bolagsstämman”. Detta innebar tre veckor före stämman, dvs. den 2 

april.  

 

För att kunna lämna ett korrekt bokslut och bokslutskommuniké var det nödvändigt att 

revisionen av räkenskaperna var klar innan så att eventuella felaktigheter kunde fångas 

upp och rättas till. Så var även planeringen i Prosolvia. Och revisionen följde denna 

tidplan. Den var färdig den 24 februari 1998, då slutrevisionsmötet hölls. Kommunikén 

offentliggjordes den 27 februari 1998 och årsredovisningen den 2 april 1998. Efter det 

att kommunikén släpptes granskade Öhrlings själva årsredovisningshandlingarna; man 

granskade textmassan, däribland förvaltningsberättelsen och den s.k. notapparaten där 

bl.a. redovisningsprinciperna angavs, och sifferuppgifterna framförallt i balans- och 

resultaträkningarna. Granskningen av redovisningen av intäkter och kundfordringar var 

dock klar redan i samband med bokslutskommunikén.  
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I planeringsdokumentet fanns en uppställning där avsikten var att ansvaret för gransk-

ningen av respektive bolag fördelades på de olika medlemmarna i teamet. Ansvarig för 

moderbolaget var Magnus Götenfelt, men förutom för dotterbolaget Weibulls, angavs 

ingen ansvarig för Clarus eller Systems eller något av de övriga dotterbolagen.  

 

I planen behandlas även väsentlighetskriteriet. Som bekant var det principen om väsent-

lighet och risk som var vägledande för bestämmande av inriktningen och omfattningen 

av revisionen. Revisionsarbetet skulle inriktas mot sådana områdena där det fanns stor 

risk att väsentliga fel uppstod.  

 

Under rubriken ”Väsentlighetskriterium” noteras att väsentliga balans- och resultatpos-

ter var bl.a. ”intäktsredovisning, främst avseende Clarus och Systems” och ”existens 

och värdering avseende Kundfordringar”.  

 

Något väsentlighetskriterium har inte angivits. Det finns ingen text över huvud taget 

under den underrubriken. Det lämnades alltså ingen närmare vägledning för revisions-

teamet när det gällde vilka poster som typiskt sett ansågs väsentliga. Detta är en brist i 

och för sig; enligt FARs rekommendation ”Revisionsprocessen” borde vad som var 

väsentligt för årsredovisningen som helhet definieras i planen. Detta kunde t.ex. ske 

beloppsmässigt i absoluta tal eller i procent av vinst eller balansomslutning. Någon de-

finition av väsentlighetskriteriet skedde inte. Konkursboet anser inte att väsentlighets-

kriteriet strikt kan kopplas till vissa belopp eller procentsatser. Frågan är mer komplice-

rad och förutsätter en närmare analys i varje enskilt fall. Med den verksamhet som Pro-

solvia bedrev var intäkterna från centeraffärerna väsentliga poster eftersom de påverka-

de aktiemarknadens bedömning av bolaget. I planen anges dock inget väsentlighetskri-

terium utan endast vissa områden som ansågs vara väsentliga. Bland dessa ingick redo-

visningen av intäkter och kundfordringar. Däremot sägs ingenting om att informationen 

om affärerna med IVS skulle granskas. Som framgår av dokumentationen har Öhrlings 

dock granskat intäkterna och kundfordringarna från VRC och CoE samt Trollhättan-

Uddevalla samt texten i årsredovisningen rörande mellanhavandena med IVS, dvs. de 

tre områden som Konkursboet anser är felaktigt redovisade.  
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Under rubriken ”Väsentliga noteringar/åtgärder inför årsbokslutet 1997-12-31” an-

tecknades ett antal olika punkter med underlag och sammanställningar som Magnus 

Svernlöv skulle ta fram. De av främst intresse för målet är: 

- ”underlag internvinster IVS AB”,  

- ”sammanställning ekonomisk uppföljning igång varande VRC…”, samt  

- ”sammanställning sålda licenser samt till dessa hörande underhållsavtal” 

 

På sista sidan listas under rubriken ”Revisorer” tolv olika punkter. Bland dessa finns: 

- ”saldoutskick kundfordringar avseende Clarus och Systems” 

- ”redovisning av intressebolagsandelar i IVS International AB”,  

- ”CLARUS, periodisering av levererad/ej levererad hård- och mjukvara/VRC”        

- ”SYSTEMS, periodisering av levererad/ej levererad hård- och mjukvara/VRC”,  

samt     

- ”KONCERN, efterlevnad av redovisningsprinciper”.  

”VRC”  i Systems skulle givetvis rätteligen ha varit ”CoE” . 

 

Förutom såvitt avser efterlevnaden av redovisningsprinciper i koncernen har Magnus 

Götenfelt för vart och ett av dessa områden för hand antecknat ett namn; Thomas 

Bengtsson för saldoutskicken, ”EoY”  (vilket sannolikt är Ernst&Young, vilka hade 

uppdraget som revisorer i IVS) för intressebolagsandelarna i IVS, ”MG”  (sannolikt 

Magnus Götenfelt) för periodiseringen i Clarus och ”PH”  (sannolikt Philippa Hollän-

der) för periodiseringen i Systems.  

 

Bland de redovisningsprinciper som revisorerna skulle kontrollera att de följdes ingick 

”licensintäkter med åtagande om installation och underhåll” . 

 

Magnus Götenfelt har för hand bockat av att samtliga punkter under rubriken ”Reviso-

rer”  var ”åtgärdat” . När dessa handskrivna noteringar hade gjorts framgår inte. 
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Beträffande dokumentation angavs att all granskning skulle dokumenteras i CLASS 

vilket Konkursboet antar var det dokumenthanteringssystem som Öhrlings använde vid 

den här tiden. Om så skedde framgår inte av dokumentationen.  

 

Den 9 februari tog Öhrlings fram en s.k. checklista inför årsbokslutet. Listan hänvisar 

till planeringsdokumentet ”planering/ ansvarsfördelning 1997” som Öhrlings hade 

tagit fram några dagar tidigare. I listan hade åtgärderna fördelats på de olika koncernbo-

lagen. För moderbolaget Prosolvia angavs: 

- ”Internvinster IVS, underlag” med för hand tillagt ”se Clarus – RR”(s 1y) (Kon-

kursboet antar att ”RR” står för resultaträkning) 

- ”Licenser och underhållsavtal, sammanställning” med för hand tillagt ”se Clarus – 

RR” (s 1n) 

- ”Ekonomisk uppföljning igång varande VRC” med för hand tillagt ”Roger Ceder-

berg ansvarar” (s 1n).  

Konkursboet antar att Magnus Götenfelt med detta avsett att Roger Cederberg hade 

ansvaret för att ta fram viss information om samarbetet med IVS rörande VR- centren. 

Hur detta genomfördes vet inte konkursboet. Vid kontakterna med Roger Cederberg 

hade Öhrlings bort ta upp med honom vilken syn som IVS och de lokala parterna hade 

på affärerna med Clarus bl.a. när det gällde frågan om delleveranser.   

 

För Clarus noterades bl.a. följande punkter av relevans i målet: (s 2ö)  

- ”Avtal nystartade VRC. Periodisering leveranser” 

- ”Periodisering VRC samt övrig mjukvaruförsäljning”. 

Mot periodiseringen av leveranser står antecknat för hand ”Josefin”, vilket torde vara 

Josefin Nilsson. 

 

För Systems var motsvarande noteringar:  

- ”Avtal nystartade VRC. Periodisering leveranser/mjukvara” (s 2m) 
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- ”Periodisering levererade licenser/underhållsavtal”(s 2y) 

Åter kallades ”CoE” felaktigt för ”VRC” i Systems. 

 

Öhrlings följde den uppgjorda tidsplanen och räkenskapsrevisionen var avslutad den 24 

februari 1998.  

 

23.1.3 Öhrlings rapportering till Prosolvias ledning, styrelse och aktieägare  

 

Förvaltning och intern kontroll 

  

Rapporteringen av revisionen skedde i stort sett i takt med att de olika granskningsmo-

menten utfördes.  

 

Iakttagelserna från förvaltningsrevisionen avrapporterades muntligen till ekonomiche-

fen Magnus Svernlöv den 15 december 1997. På mötet deltog från Öhrlings Nils Breh-

mer, Philippa Holländer och Magnus Götenfelt. Inför mötet hade Magnus Götenfelt 

upprättat ett arbetspapper med punkter att ta upp vid mötet. På handlingen har sedan 

Magnus Götenfelt gjort en del handskrivna noteringar. 

 

Av en notering högst upp i högra hörnet framgår bl.a. att punkterna i arbetspappret ”av-

handlats vid revisionsmöte 97-12-15” och att dessa skulle avrapporteras senare i en 

skriftlig rapport efter färdigställd revision . Denna skriftliga revisionsrapport upprätta-

des som bekant först i maj 1998. Enligt arbetspappret skulle följande punkter behand-

las: 

- Kvalitet i redovisning och räkenskapsmaterial  

- Ekonomisystem 

- Disponering av företagets resurser 

- Beslutsunderlag och kontroll  

- Skatter och avgifter  
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- Bokslutsfrågor 

- Årsredovisningen 

 Vissa men inte alla av dessa punkter hörde till förvaltning och intern kontroll.  

 

Magnus Götenfelt noterade att redovisningsmaterialet var av god kvalitet. Vidare note-

rades att en granskning av ändamålsenligheten av Clarus projektredovisning kvarstod, 

samt att Systems projektredovisning skulle ”utvecklas” under 1998. Beträffande den 

viktiga frågan om avtalshanteringen antecknades: ”avtal och kontrakt – redovisnings-

mässiga konsekvenser av ingångna avtal – kunskap i organisationen”. Under rubriken 

”Beslutsunderlag och kontroll” noterades ”analysarbete i respektive affärsområde. Vem 

ansvarar? Analys av”nya” affärer”. 

 

Magnus Götenfelt förde även egna separata anteckningar från mötet. I ingressen anges 

att det var en avrapportering av höstens löpande granskning samt information från bola-

get. Anteckningarna är handskrivna och Konkursboet kan inte tyda all text. Punkterna i 

Magnus Götenfelts handskrivna noteringar från mötet återfinns dock inte bland de om-

råden som Öhrlings tog upp i sin revisionsrapport från 1997 under rubriken ”Förvalt-

ningsrevision”. 

 

Bokslut 

 

Bokslutsgranskningen skulle vara färdig den 24 februari 1998. Dagen innan, den 23 

februari, upprättade Öhrlings en promemoria med titeln ”Kortfattade noteringar efter 

granskning av årsbokslut 1997”. Under rubriken ”Prosolviakoncernen” noterades bl.a. 

”Uppföljning saldoförfrågningar i samtliga svenska bolag.” Magnus Götenfelt hade för 

hand lagt till ”Intäktsredovisning – mht avtal SOP 91:1”. 

 

Under ”Prosolvia Clarus AB” noterades att preliminär omsättning var 300,9 milj. kr 

och resultatet 104 milj. kr, samt att ”leveranser av mjuk- och hårdvara är periodiserad 

runt årsskiftet. Ej levererade varor uppgår till 18.2 mkr och redovisas som förskott från 
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kund. Tillfredställande dokumentation har erhållits” . Vidare noterades att ”Kundford-

ringar granskade avseende existens via saldoförfrågningar. Slutlig uppföljning avseen-

de värdering kvarstår”.    

 

För Systems noterades att preliminär omsättning var 90,9 milj. kr och resultatet 18,9 

milj. kr, ”avseende försäljning till Enköping, Örebro och Arvika föreligger försäljning 

till gemensam ägt bolag. PSAB 19%. Hantering av internvinster?”, samt ”Hantering av 

kundfordringar;… Arvika”. 

 

Slutrevisionsmötet hölls den 24 februari 1998. Närvarande vid mötet var Nils Brehmer, 

Magnus Götenfelt, Philippa Holländer, Dan Lejerskär, Morgan Herou, Magnus Svern-

löv och Olof Palmlund. Rapporteringen skedde med stöd av en s.k. Power Point presen-

tation. I revisionsdokumentationen finns en ”ren” presentation utan anteckningar och en 

version med i stor utsträckning oläsliga handanteckningar av Magnus Götenfelt. Det 

finns inte några anteckningar eller protokoll heller från detta möte. Rapporteringen 

skedde bolag för bolag. För Clarus rapporterades följande: 

- Omsättning 302,1 Mkr (109 mkr), resultat 105,2 Mkr (32,1 Mkr) 

- 15 nya VR centra 1997 till ett försäljningsvärde om ca 220 Mkr. 

- I övrigt inga väsentliga noteringar rapporterade från revisionen.  

 

För Systems rapporterades följande: 

- Omsättning 90,9 milj. kr (25,7 milj. kr), resultat 18,9 milj. kr (7,8 milj. kr)  

- CoE Arvika, Enköping och Örebro till ett försäljningsvärde om 31,5 milj. kr 

- I övrigt inga väsentliga noteringar rapporterade från revisionen.  

 

Magnus Götenfelt har i sin version på sidan som gäller Systems gjort vissa, delvis oläs-

liga, anteckningar om Arvika – ”lärt oss mycket” – Enköping och Örebro.  

 

För Prosolviakoncernen noterades bl.a. följande: 



  Sid 758 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
- Redovisningsprinciper  

- Årsbokslutet är upprättat i enlighet med fastställda, koncerngemensamma principer. 

- Intressebolag IVS… 

- Internvinst avseende försäljning IVS.  

- Omsättning 449,4 Mkr (216 Mkr), resultat 83,2 Mkr (31,6 Mkr)  

- Kundfordringar 221 Mkr. Reserv osäkra fordringar ca 15 Mkr. Analys. 

Magnus Götenfelt hade för hand bl.a. antecknat om ”kravrutiner” , och ”inkasso”. 

 

På nästa sida sägs:  

- ”I övrigt noteras 

- VR centra Asien. Regressrätt/ stand alone vid betalningsinställelse. 

- COE” 

  

Bokslutet för år 1997 fastställdes och offentliggjordes av styrelsen i Prosolvia den 27 

februari 1998. Nils Brehmer och Magnus Götenfelt deltog på den del av mötet där bok-

slutet presenterades. Protokollet lyder som följer: 

  

“§ 6  

Årsbokslut 1997 

Magnus Svernlöv presenterade årsbokslutet och bolagets likviditet. Presentationsmate-

rialet har bilagts protokollet i bilaga 1.  

 

Det antecknades att den fullständiga årsredovisningen kommer att fastställas vid nästa 

möte. 

 

Revisor Nils Brehmer sammanfattade revisionsarbetet och konstaterade att det är en 

bra intern kontrollnivå och att det råder god ordning och reda i företagets redovisning. 

Det finns heller inga kvarstående värderingsfrågor och inte heller någon fråga där re-

visorerna har en annan uppfattning.  
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Under året har frågan kring IVS diskuterats och en riktig hantering av internvinsteli-

minering har gjorts, konstaterade Nils Brehmer. Det har också diskuterats kundford-

ringar och bolaget har uppmärksammats på vikten av en effektiv kravhantering.  

 

§ 7 

Bokslutskommuniké 

Styrelsemedlemmarna var nöjda med bokslutskommunikéns text och innehåll efter vissa 

justeringar av ledningens förslag. Bokslutskommunikén fastställdes av styrelsen och 

Prosolvias ledning fick i uppdrag att omedelbart offentliggöra den. Kommunikén 

biläggs protokollet i bilaga 2.“ 

 

Som framgår framförde Nils Brehmer vid detta möte med styrelsen inga anmärkningar 

mot den interna kontrollen, redovisningen eller i värderingsfrågor, förutom att bolaget 

hade uppmärksammats på vikten av en effektiv kravhantering.  

 

Efter det att årsredovisningarna för de olika bolagen och koncernen var upprättade och 

reviderade utfärdade Nils Brehmer revisionsberättelser utan anmärkningar.  

 

Revisionsrapport 

 

Öhrlings rapportering av revisionen för 1997 avslutades med en promemoria med titeln 

”Sammanfattande noteringar efter granskning av Prosolviakoncernens årsredovisning 

och förvaltning avseende 1997” daterad i maj 1998. Där rapporterades att ”tillämpade 

redovisningsprinciper är fastställda utifrån koncernens verksamhet och är, enligt vår 

bedömning, i enlighet med god redovisningssed”, samt att ”Vår samlade bedömning 

avseende Prosolvias ekonomifunktion och rutinerna kring denna är att de har utveck-

lats på ett tillfredställande sätt, med hänsyn till bolagets snabba expansion under 1997. 

Dock föreligger ett antal punkter, beskrivna ovan, vilka bör hanteras under 1998”. De 

punkter som avses är de som i rapporten togs upp under avsnittet om förvaltningsrevi-

sionen, t.ex. brister i rutiner kring licensiering och krav.  
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I resultatanalysen nämns att nettoomsättningen ökat med 105 procent mot föregående 

år, dvs. väsentligt mycket mer än vad som bedömdes i prospektet. Av omsättningen på 

totalt 396 milj. kr svarade försäljningen till VRC för 250 milj. kr. Rörelsens kostnader 

hade ökat kraftigt främst på grund av bolagets kraftiga expansion. Antalet anställda var 

450 jämfört med 220 året innan.   

     

Under rubriken ”Väsentliga poster i koncernens balansräkning” fanns en lång text om 

kundfordringar. Bakgrunden till detta var att kundfordringarna hade ökat dramatiskt 

under året. De uppgick på balansdagen den 31 december till 221 milj. kr jämfört med 

74 milj. kr året innan.  

 

”Ökningen mot föregående år förklaras dels av en hög fakturering vid varje kvartals-

skifte, dels av en ökad kapitalbindning i kundfordringar jämfört med föregående år. 

Kundfordringarna är störst i PCAB, PSAB, uppgående till ca 183.5 MSEK. Den ökade 

kapitalbindningen kan bl a förklaras av att utländska kunder ofta överskrider gällande 

kreditvillkor. Andelen utländska kunder har ökat avsevärt under 1997. Vidare består 

kunderna, i större utsträckning än under 1996, av universitet, kommuner och landsting, 

vilket också inneburit längre betalningstider.   

 

Ca 40 % av utestående kundfordringar har bekräftats genom svar på saldoförfrågning-

ar. Kompletterande granskning av existens har utförts genom betalningsuppföljning 

och genomgång med Roger Cederberg, VD på IVS. Vår bedömning är att koncernens 

kundfordringar existerar per 1997-12-31. Reserv för osäkra fordringar bedöms avsatt 

med tillräckligt belopp. Tvister eller reklamationer har ej noterats vid vår granskning 

av balansposten. Vidare har ej heller kreditnotor, utställda efter balansdagen, avseende 

1997 noterats. Fordringar i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.  

 

Vi har under 1997, vid varje kvartalsbokslut, granskat större utgående fakturor för att 

kontrollera att leverans skett. Därvid har vi tagit del av den dokumentation som finns 

beträffande respektive transaktion. 
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Som noteras under avsnitt 3 är det väsentligt att bolaget utvecklar sina rutiner för in-

drivning av utestående fordringar och säkerställande av betalningar från utländska 

kunder. 

 

En stor fråga vid slutrevisionen var den ökade kapitalbindningen och komplexiteten i 

densamma. Vi har framfört, både till bolagsledningen och styrelsen, vikten av att åt-

gärder vidtas i denna fråga”.  

 

Det finns inga anteckningar eller protokoll från slutrevisionsmötet den 24 februari 

1998. Av PowerPoint-presentationen framgår inte att de synpunkter om kundfordringar 

som togs upp i revisionsrapporten från maj 1998 hade berörts på mötet. Vid styrelse-

mötet den 27 februari 1998 framförde dock Nils Brehmer att kundfordringarna ”hade 

diskuterats” och att bolaget hade uppmärksammats på behovet av en effektiv kravhan-

tering. 

 

23.1.4 Granskningen av intäkter och kundfordringar  
 

Granskning av redovisningsprinciper 

  

En av de väsentliga granskningsåtgärderna enligt revisionsplanen från den 13 novem-

ber 1997 var ”Granskning av efterlevnad av fastställda redovisningsprinciper”.  

 

Redovisningsprincipen om licensintäkter, som hade använts under 1996 och 1997 och 

som ända fram till konkursen skulle fortsätta att användas för redovisningen av samtli-

ga centers – både i Clarus och i Systems – fanns inte med bland de redovisningsprinci-

per som Öhrlings tog upp i revisionsplanen.  

 

Granskningen av att redovisningsprinciperna följdes noterades även i dokumentet 

”Planering/ansvarfördelning” från den 4 februari 1998 och där finns licensintäktsprin-
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cipen med, under ”KONCERN, efterlevnad av redovisningsprinciper”. Som en av 

principerna noterades där ”licensintäkter med åtagande om installation och under-

håll”. Lydelsen var dock inte samma som i årsredovisningarna för 1996 och 1997. 

 

I ”checklistan inför årsbokslutet” från den 9 februari 1998 behandlas inte revisorernas 

prövning av att bolagen följde redovisningsprinciperna. 

 

Inte i någon av de handlingar som behandlade planeringen av revisionen sades någon-

ting om att revisorerna skulle granska om redovisningsprincipen för licensiering av 

programvaror verkligen var ändamålsenlig och lämplig att användas för Competence 

Center-affärerna. Det var inte meningsfullt att granska att redovisningen skedde med 

användande av en viss fastställd princip om inte principen i sig var ändamålsenlig och 

lämplig för de aktuella affärshändelserna. Att följa en princip som ledde till att redo-

visningen inte var i överensstämmelse med god redovisningssed var otjänligt. 

  

Möjligen ansåg Öhrlings att de inte behövde göra någon sådan granskning eftersom de 

hade varit med och bidragit vid framtagandet av redovisningsprinciperna och även 

granskat dem tidigare. Men efter samarbetsavtalet i juni hade VRC-affärerna fått en ny 

struktur och var mycket mer komplexa än tidigare. Av dokumentationen framgår inte 

att någon granskning av ändamålsenligheten av principen och om den innebar att redo-

visningen av centren uppfyllde kraven enligt god redovisningssed hade skett vid 

granskningen av delårsrapporterna. 

 

Öhrlings borde, vid prövningen av den valda redovisningsprincipen och redovisningen 

av affärerna, ha gjort en mer affärsmässig analys av centeraffärerna. I en sådan analys 

borde bl.a. ha ingått att granska och analysera leverans- och underhållsavtalet med 

IVS, JV- och VRC-avtalen samt CoE-avtalen. Behovet av en sådan analys var uppen-

bar. Öhrlings hade också i sin revisionsplan tagit upp som kontrollrisker att affärs-

transaktionerna var avtalsstyrda vilket ställde krav på fullständighet och riktighet.  
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I ett handskrivet arbetspapper från den 20 februari 1998 med rubriken ”VR-center kon-

cept” antecknade Magnus Götenfelt – med reservation för att Konkursboets tydning av 

texten är korrekt – följande: 

”För Prosolvia som leverantör utgörs affären av tre delkomponenter 

-  mjukvara, 

- hårdvara (om kunden önskar) 

-  installation och viss initial utbildning. 

Ovanstående komponenter avseende hård- och mjukvara är standardprodukter. 

Efter leveransen kvarstår ca 5 % av orderns värde i form av utbildning och installa-

tion”.           

 

Vad dessa slutsatser baserades på för information och vem som hade lämnat den fram-

går inte av arbetspappret. Hur Magnus Götenfelt kom fram till att fem procent av or-

dervärdet kvarstod efter leverans framgår inte heller.  

 

Bedömningen i detta handskrivna arbetspapper om värdet på de olika delkomponen-

terna verkar vara den som var Öhrlings slutliga när det gäller VRC-affärerna. I svaro-

målet säger Öhrlings att ”avtalen med lokal part respektive VR-centers innefattade 

emellertid endast ca. 5 % tjänst”.   

 

I revisionsrapporten från maj 1998 skrev Nils Brehmer och Magnus Götenfelt så här 

om de överväganden som hade gjorts beträffande redovisningen av centeraffärerna.   

 

”Prosolvias redovisningsprinciper avseende licensintäkter innebär att intäkter för sål-

da licenser redovisas vid leverans. I vissa fall avtalas om leverans av både mjuk- och 

hårdvara i samma avtal. Även om hårdvaran, i enstaka fall, ej är levererad har licens-

intäkten intäktsförts vid leverans på grund av att hårdvaran ej är en förutsättning för 

användande av programvaran. 

  

Eftersom Prosolvias leveranser av mjuk- och hårdvara ej kräver väsentliga kundan-

passningar etc, kan och bör intäktsredovisning ske vid leverans. I denna bedömning 
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har även beaktats huruvida avtal/ undertecknad kundorder föreligger, hur priset är 

fastställt samt huruvida kunden är kreditvärdig. I de fall installations- och underhålls-

kostnader ingår i licensintäkten reserveras beräknade kostnader härför. Försäljningar 

där väsentliga kundanpassningar ingår har ej förekommit under året. 

 

Under 1997 har Prosolvia levererat mjuk- och hårdvara till sk VR Centers, i både Sve-

rige och övriga världen, till ett försäljningsvärde av ca 250 MSEK. I dessa fall har 

särskilt beaktats de åtaganden Prosolvia har i samband med leverans, och hur stort 

värde dessa har i förhållande till det totala ordervärdet. Vår bedömning är att värdet 

av dessa åtaganden är oväsentliga i förhållande till det totala ordervärdet och margi-

nalen, varför intäktsredovisning kan ske vid leverans. ” 

 

Bedömningen bygger på antagandet att maskinvaran inte var en förutsättning för an-

vändandet av programvaran . Bedömningen var fel såvitt gäller Oxygen, ett program 

som bara kunde användas på Silicon Graphics-datorer eller andra datorer med UNIX-

operativsystem. Sådana fanns med i de allra flesta utrustningslistor.  

 

Det finns inget arbetspapper eller annan dokumentation från revisionen som visar när 

och hur Öhrlings kom fram till de slutsatser som redovisas i revisionsrapporten. Rap-

porten upprättades mer än två månader efter det att granskningen av intäkterna var 

avslutad i samband med bokslutsgranskningen. 

 

Det finns ingen dokumentation i revisionsakten för 1997 som visar att Öhrlings vid 

revisionen granskat och analyserat leverans- och underhållsavtalet eller JV- och VRC-

avtalen ur ett redovisningsmässigt perspektiv.  

 

Först efter det att revisionen avslutats gjorde emellertid Magnus Götenfelt en viss av-

talsrättsligt inriktad bedömning av redovisningen av affärerna med VR-centren. Ar-

betspappret är upprättat den 2 maj 1998 och senast ändrat under 1999. Magnus Göten-

felt skriver att; 
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”Avseende VR Centers stadgas i avtal att Prosolvia/IVS skall förse den lokala partnern 

med underlag för Centrets ”Business plan/Center Start Up-plan”. Denna innehåller bl 

a kursscheman, kursbeskrivningar, krav på lärares kvalifikationer samt sup-

port/installation av mjuk – och hårdvara. Centrets Business Plan, vilken arbetas fram 

med den lokala partnern, skall innehålla en strategi för Centrets framtida inriktning. 

(IVS roll).  

 

För den ”dagliga driften” ansvarar Prosolvia för att förse Centret med manualer, 

initial utbildning av lärare samt leverans av hård- och mjukvara samt till mjukvaran 

hörande uppgraderingar. Vidare kan Prosolvia förlägga viss utveckling av egen pro-

gramvara i ett center.  

 

Med utgångspunkt från det totala försäljningsvärdet (tillagt för hand: för Prosolvias 

del) på ett VR center om ca 16 MSEK är vår bedömning, att de tillkommande kostna-

derna beskrivna ovan, för igångsättningen av Centret, ej är väsentliga i förhållande 

till det totala ordervärdet. Uppskattningsvis torde detta värde understiga 10 %.”  

 

Det framgår inte vad det är för avtal som Magnus Götenfelt analyserat, men sannolikt 

är det ett VRC-avtal. Det framgår inte heller att någon analys skett av avtalstypen, t.ex. 

om avtalet var att betrakta som ett systemleverans- eller kombinationsavtal eller, som 

Öhrlings numera gör gällande, ett långvarigt avtal om partnerskap. Turn Key-klausulen 

berörs inte.  Inte heller berörs bestämmelsen om att avtalen inte utgör något licensav-

tal. 

 

 

I ett arbetspapper med rubriken ”Fastställda redovisningsprinciper tillämpas? Slut-

sats” noterade Philippa Holländer under ”fastställda redovisningsprinciper” följande:  

 

”Arbeten på löpande räkning 

resultatavräknas i den period då kostnaderna nedlagts 

Pågående arbeten till fast pris  
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resultatavräknas i den period arbetet färdigställts och godkänts av kund. Förlustrisker 

beaktas i den period de blir kända. Värdering – enligt boken.  

Licensintäkter  

resultatavräknas vid leverans. I de fall installations- och underhållskostnader ingår i 

”licenspriset” reserveras för kostn att uppfylla. ” 

 

Även här har redovisningsprincipen återgetts med en annan lydelse än den som finns i 

årsredovisningarna. 

 

Som slutsats antecknades: 

”Efter utförd granskning är vår bedömning att redovisning/ resultatavräkning sker i 

enlighet med de fastställd principerna.” 

 

Frågan var dock – var dessa principer lämpade för VRC- och CoE-affärerna och hade 

redovisningen av affärerna skett enligt god redovisningssed?  

 

Philippa Holländer gjorde följande bedömning: ”Avseende avtalsbetingad materiell 

fakturering och resultatavräkning hänförlig till denna har en samlad bedömning gjorts 

av huruvida god redovisningssed tillämpats. Dessutom har gjort en särskild prövning 

av huruvida denna även faller inom US GAAP (1). Efter genomförd granskning är vår 

bedömning att resultatav i allt väsentligt skett i enlighet med såväl svensk som US 

GAAP.  

(1) Gällande 1997 ref till SOP 91-1 Software Revenue Recognition Implementation 

Guide” 

 

Detta arbetspapper har senast ändrats den 28 april 1998 dvs. efter det att revisionen 

hade avslutats. Hur pappret såg ut i sin första version framgår inte. 

 

Vid slutrevisionsmötet den 24 februari 1998 rapporterades under rubriken ”Redovis-

ningsprinciper” att ”Årsbokslutet är upprättat i enlighet med fastställda, koncernge-

mensamma principer”.   
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I revisionsrapporten för år 1997 gör Öhrlings en bedömning av ändamålsenligheten av 

redovisningsprinciperna utifrån verksamheten: 

 

”Tillämpade redovisningsprinciper är fastställda utifrån koncernens verksamhet och 

är, enligt vår bedömning, i enlighet med god redovisningssed.” 

 

Vilka kriterier använde Prosolvia för intäktsredovisningen och vad visste Öhrlings om 

dessa vid granskningen? 

 

Licensintäktsprincipen – intäkter från sålda licenser redovisas vid leverans – innehöll 

bara ett enda kriterium för att kunna ta intäkten – att leverans hade skett. Utöver detta 

krävdes att avtal fanns, att priset var bestämt och att betalning var sannolik. 

 

Den 9 december 1997 skrev Magnus Svernlöv en promemoria angående koncernens 

kriterier för redovisning av intäkter till Dan Lejerskär och Morgan Herou samt viss 

personal hos Prosolvia, Systems och Clarus. Magnus Svernlöv klargjorde att en ford-

ran fick intäktsföras under 1997 endast om samtliga följande villkor var uppfyllda:  

 

a) full leverans av alla produkter och tjänster har skett,  

b) fakturan har skickats och är daterad senast den 31 december 1997, 

c) om fakturan skickats före den 1 november 1997 ska betalning ha mottagits se-

nast den 30 december 1997, 

d) betalningsvillkoren är 30 dagar, och  

e) kunden bekräftar allt detta efter begäran av Prosolvia eller revisorerna. 

 

Kundfordringar som var äldre än en månad efter förfallodagen skulle skrivas bort eller 

i allt fall skrivas ner. 

 

Magnus Svernlöv tar i sin promemoria tydligt upp endast ett av de fyra kriterier som 

alltid måste vara uppfyllt för att en intäkt ska kunna redovisas – leveranskriteriet. 
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Magnus Svernlöv skriver att full leverans av alla produkter och tjänster ska ha skett. 

Delleveranser av programvarorna EON och Oxygen kunde alltså inte intäktsredovisas 

enligt Magnus Svernlövs instruktion.  

 

På ledningsgruppsmöte den 12 december 1997 klargjorde Magnus Svernlöv att ”intäk-

ter var = sådant som var fakturerat, levererat och installerat” samt att kunden skulle 

dela uppfattningen att kraven var uppfyllda. 

 

När han hördes under förvaltningen påstod Magnus Svernlöv att dessa instruktioner 

inte var avsedda att användas för redovisningen utan bara var ett administrativt på-

tryckningsmedel. Enligt Konkursboet är detta inte en trovärdig förklaring. Det är inte 

sannolikt att en ekonomichef i ett noterat bolag lämnar instruktioner om redovisningen 

utan att avse att de ska tillämpas. I vart fall kan knappast mottagarna ha förstått att det 

var hans avsikt.  

 

Frågan är om Öhrlings granskat om bolaget hade några anvisningar om redovisningen 

och därvid upptäckt Magnus Svernlövs instruktioner. I revisionsdokumentationen finns 

inga handlingar rörande detta.  

   

På styrelsesammanträde i Prosolvia den 19 april 1998 behandlades bl.a. CoE-affärerna 

i Arvika, Enköping och Örebro. I protokollet antecknades att det vid Morgan Herous 

muntliga redogörelse framkom följande förtydligande och kommentarer: 

 

”De kriterier för att i Prosolvias räkenskaper redovisa en intäkt har i perspektivet av 

de fyra aktuella affärerna stor betydelse. 

– Avtal om beställning ska föreligga 

– Affärsplan för centret ska ha kunnat presenterats 

– Kunden ska ha fått leverans av produkter och tjänster för vilka intäkt har påräknats 

samt ha accepterat fakturan 

– Kunden ska vara solvent så att det belopp som faktureras också förväntas inflyta i 

sin helhet”. 
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 På mötet deltog både Magnus Götenfelt, personligen, och Nils Brehmer, per telefon. 

 

Av protokollet framgår att det i Systems utöver de fyra kriterierna – avtal, leverans, 

bestämt pris och betalning sannolik – krävdes att det fanns en affärsplan och att kun-

den skulle ha accepterat fakturan för att intäkten skulle kunna redovisas. Av dokumen-

tationen framgår inte om Öhrlings under revisionen kände till och granskade huruvida 

dessa kriterier var uppfyllda.  

 

Granskning av Prosolvias rutiner för uppföljningen av leveranser 

  

En annan av de väsentliga granskningsåtgärderna enligt revisionsplanen från den 13 

november 1997 var ”Granskning av rutin för uppföljning av leveranser av hård- och 

mjukvara och dess koppling till redovisningen. Avser Clarus och Systems.”  

 

I revisionsdokumentationen finns det inga arbetspapper som visar om och hur leve-

ransrutinerna granskades.  

 

Uppgifterna i revisionsrapporten talar dock för att en granskning faktiskt skett. Där 

påpekar Öhrlings att det var nödvändigt ”… att förbättra rutiner för hantering av för-

sålda licenser för att säkerställa fullständighet och korrekt periodisering av försålda 

licenser. Dessa synpunkter avser produktbolagen Clarus, Systems och Interactive.”  

 

Granskningen av intäkter och kundfordringar 

 

Utöver att man skulle granska efterlevnaden av fastställda redovisningsprinciper inne-

höll revisionsplanen från november 1997 ingenting om granskningen av intäkter och 

kundfordringar. I arbetsprogrammet ”planering/ansvarsfördelning” från den 4 februari 

1998 ingick förutom efterlevnaden av redovisningsprinciperna att intäktsredovisningen 

i Clarus och Systems var ett väsentligt granskningsområde och att granskningen skulle 
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ske av Clarus och Systems periodisering av levererad/ej levererad hård- och mjukva-

ra/VRC. 

 

I ”Checklista inför årsbokslut” tas följande punkter upp under Clarus: 

”Avtal nystartade VRC. Periodisering leveranser.  

Periodisering VRC samt övrig mjukvaruförsäljning.” 

 

Under Systems anges bl.a.:  

”Avtal nystartade VRC. Periodisering leveranser – mjukvara.” 

”Periodisering levererade licenser/underhållsavtal.” 

 

Noteringarna är oprecisa och osammanhängande. Ingen arbetsinstruktion har lämnats. 

 

På samma sätt som för delårsrapporterna har Öhrlings gjort en genomgång av fakture-

ringen runt balansdagen; i det här fallet årsskiftet. 

 

I ett arbetspapper daterat den 3 februari 1998 avseende genomgången av Clarus faktu-

rering skriver Magnus Götenfelt: ”Har granskat bolagets fakturering runt årsskiftet 

map att få ”grepp” om affärer som gjorts under december/januari. Väsentliga poster 

redovisas nedan och analyseras med hänsyn till avtal, leveransstatus etc.”  

 

Såvitt gäller affärerna med VR-center hänvisar Magnus Götenfelt till ”särskild ana-

lys” . Den särskilda analysen av VR-center som Magnus Götenfelt hänvisar till finns i 

ett annat arbetspapper från samma dag. Där anges att ”genomgång skall ske med Jose-

fin avseende levererade/ej levererade produkter”.  För hand är tillagt”Granskat huru-

vida avtal avser 97 eller 98.”. Vilka avtal som granskats och vad denna granskning 

gett för resultat anges inte.  

 

De olika centren förtecknas men någon prövning mot kriterierna redovisas inte. För 

Bangkok noteras för hand att det var ”Problem”. 
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Ovanför dateringen på sid. 2 har Magnus Götenfelt skrivit: ” Samtliga VRC är beaktade 

med avseende på levererade produkter”.  

 

Allra nederst är en slutsats antecknad för hand: ”Periodisering av VRC accepteras”.     

 

Magnus Götenfelts och hans kollegors granskning av intäkterna från VRC sammanfat-

tades i ett odaterat arbetspapper på två sidor.  

 

Den första sidan är handskriven och svårtydd. Öhrlings har tillhandahållit en renskrift. 

Av den framgår att granskningen av intäktsredovisningen har skett i fyra steg: avtal, 

leverans, pris, och kundens kreditvärdighet; dvs. mot de kriterier som tidigare hade 

bestämts.   

 

Det sägs att avtal ”finns för samtliga transaktioner” och att dessa ska finnas i en pärm. 

Det framgår inte av revisionsdokumentationen vad det var för avtal som hade grans-

kats (JV, VRC, Leverans & Underhållsavtal, beställningar, leasing, etc.), hur gransk-

ningen hade utförts eller hur Öhrlings hade kommit fram till slutsatsen att avtal 

” finns”. Granskade Öhrlings t.ex. om avtalen var bindande, om de innebar en licensie-

ring av programvaror, om delleveranser kunde ske? Ett flertal avtal innehöll villkor 

som inte var uppfyllda vid årsskiftet.     

 

Magnus Götenfelt noterade att leverans hade granskats vid genomgång med Josefin 

Nilsson.  

 

När det gäller beräkningen av intäkten skriver Magnus Götenfelt: ”Pris fast enligt 

Equipment list i bilaga till respektive avtal”. Det är i och för sig rätt att priset var fast 

och inte rörligt, t.ex. beroende på nedlagd tid, men i normalfallet var priset bestämt 

eller ”fast” för all utrustning och inte för de olika delkomponenterna. För de delleve-

ranser som skedde fanns normalt inget bestämt eller ”fast” pris. Om detta har granskats 

framgår inte. Vidare fanns det i vissa center, t.ex. Madrid, inte någon ”Equipment list” 

till avtalet.  
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Slutligen, beträffande kriteriet ”kunden kreditvärdig” ansåg Magnus Götenfelt att det 

efter en samlad bedömning av erhållna underlag och samtal med Roger Cederberg, 

Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv ”ge[r] vid handen att konstaterad osäkerhet ej 

föreligger”. Dock skulle ett antal center följas upp under första kvartalet 1998, såsom 

InKina (Bangkok), Singapore, Ottawa och Malaysia (Kuala Lumpur). Magnus Göten-

felt antecknade att det var ”väsentligt med indrivningsrutin och ev juridisk process”. 

Alla dessa fordringar var förfallna sedan länge. Bangkok hade ursprungligen tagits upp 

som intäkt redan i kvartal ett 1997 och fordran hade sedan krediterats och fakturerats 

om på IFEC. Under 1997 stod det klart att det inte skulle bli något center i Bangkok. 

Det talades då om att ”flytta centret till Kina”. De övriga fakturorna hade intäktsförts i 

kvartal tre 1997. Trots dessa frågetecken godkändes kundfordringarna. Samtliga ford-

ringar på dessa center kom sedan att skrivas bort under 1998 och tas som förluster.  

 

Till det handskrivna arbetspappret finns bilagt en odaterad sammanställning över de 

olika VR-centren. I sammanställningen finns uppgifter i kolumner om IVS medintres-

sent, SW (software) levererad, fordran, fordran LP (lokal part), fordran IVS, utfall sal-

doutskick samt säkerheter. Till varje center är det sedan lämnat kommentarer;  

 

- IFEC Bangkok, InKina (Bangkok): ”Mjukvaran levererad 1997. Kvarstår hårdva-

ra att leverera om 2.8 MSEK. Starten av centret i Bangkok blev förskjutet varför 

beslut togs att flytta detta till Beijing, Kina. Då starten drog ut på tiden tillförsäk-

rades ej lämpliga lokaler för centret varför hårdvaran ej kunde skickas. Del av 

fordran mot InKina är säkrat av en borgen om 2 msek av Tom Wachtmeister 

(muntligt).” 

 

- Nygem Corporation (Ottawa): ”Allt levererat, centret är igång. Centret har en 

svag lokal partner. Enligt RC skall en ny partner eftersökas. Denna skall vara på 

plats inom 6 månader enligt Dan L. Enligt RC är Centret bra och har en god ut-

veckling. Centret är invigt i december 1997 med inriktning mot Telecom. Vidare 

har VR simulering gjorts av Tutankamons grav för ett museums räkning.” 
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- Rosara SDN (Kuala Lumpur):”Mjukvaran – hårdvaran levererad, centret ej igång. 

Hårdvaran fast i tullen. Centret ej färdigt och saknar slutlig finansiell lösning. Lo-

kal part, Rosara – Razif Abdullah är en finansiellt stark partner. Enligt RC har 

Singapore potential att bli ett bra Center. Dan L har åtagit sig att söka en lösning 

avseende slutlig finansiering och projekt.” 

 

- Business & Technology (Singapore):”Mjukvaran levererad, centret ej igång. Star-

ten av centret är förskjutet, den finansiella lösningen är ej klar. Noteras problem 

att få projekt till Centret.” 

 

- University of California (Irvine):”Allt levererat, centret är igång. Kommer enligt 

RC bli ett bra Center. Mycket stark partner. Finansieringen kommer att lösas med 

lån.”  

 

- CSIR (Pretoria): ”Mjukvaran levererad, centret är ej igång. Slutlig finansiell lös-

ning är ej klar. Stark finansiell part.” 

 

- 3D Inc (Yokohama): ”Mjukvaran levererad, centret ej igång. Kommer att bli ett 

bra Center enligt RC.” 

 

- CDC (Taiwan): ”Mjukvaran levererad, centret ej igång. Hårdvaran har fastnat i 

tullen pga brister i formalia. Stark lokal partner.”  

 

- Maricopa: ”Avser Q1 1998.” 

 

- Eptron (Madrid): ”Mjukvaran levererad, centret ej igång. Ännu ej IVS Center vil-

ket kräver styrelsebeslut. Finansiellt svag lokal partner. Centret beroende av EU 

medel. Föreligger garanti från local government.”  

 



  Sid 774 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
- Falköping: ”Allt levererat, centret skall invigas i maj 1998. Leasingfinansiering 

via NB nära förestående.” 

 

Av kommentarerna framgår att Öhrlings hade fått uppgift om att av de elva ifrågasatta 

VR-centrena var det bara två där verksamheten hade startat; Irvine och Ottawa. Upp-

giften om Irvine var fel, verksamheten hade inte startat och den kom heller aldrig att 

startas.   

 

Vidare var finansieringen enligt Öhrlings egna noteringar osäker eller i allt fall inte 

klar i åtta center; 

 

- Bangkok – del av fordran var enligt Öhrlings säkrad av en muntlig borgen från en 

av ägarna. 

- Ottawa – svag finansiell partner, skall söka efter en ny partner. 

- Kuala Lumpur – Dan Lejerskär skall söka efter en slutlig finansiell lösning. 

- Singapore – finansiell lösning ej klar. 

- Irvine – finansieringen kommer att lösas med lån. 

- Pretoria – slutlig finansiell lösning ej klar. 

- Madrid – finansiellt svag lokal partner, beroende av EU-medel, föreligger garanti 

från lokal myndighet. 

- Falköping – leasingfinansiering nära förestående. 

 

Dokumentet är odaterat, men med tanke på att slutrevisionsmötet beträffande intäkts-

redovisningen hölls den 24 februari 1998 och att Öhrlings inte utförde något arbete 

med granskning av räkenskaper under mars måste det antas att dokumenten är upprät-

tade före slutrevisionen den 24 februari 1998. 

  

Hur Öhrlings kontrollerade leveranserna i Clarus och hur avsättningen för ej levererade 

produkter kontrollerades framgår av ett antal arbetspapper. Arbetspappret ”Periodise-

ring leveranser runt årsskiftet” är upprättat av Magnus Götenfelt den 17 februari 1998 
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och senast ändrat den 4 maj samma år dvs. efter det att revisionen var avslutad. Det 

noteras: 

 

”Förskott från kunder 18.197.551 kr (3.354.763 kr)” Siffran inom parentes avser före-

gående års avsättning för ej levererade produkter. Ökningen var således 15 Mkr. 

 

”Avser förutbetalda intäkter avseende ännu ej levererad hårdvara.” 

 

”Posten är hänförlig till 8 st VR centers till vilka hårdvaran ännu ej är levererad. Jag 

har följt upp posten med Josefin och även erhållit sammanställning av levererade pro-

dukter enligt Equipment list.”  

 

Hur uppföljningen av leveranserna med Josefin Nilsson gått till framgår inte. De 

”Equipment lists” som det hänvisas till är listor internt upprättade inom Clarus och inte 

listor som var bilagda till avtalen. Kopiorna är dåliga och mycket svårlästa. De inne-

håller två priskolumner, dels ”vårt pris/st inkl rabatt” och ”Vårt tot[ala] pris inkl ra-

batt”. Listorna avser centren i Yokohama, Taiwan, Pretoria, Madrid och Falköping. Av 

dessa var det endast i Yokohama där separata priser per delkomponent hade angivits i 

utrustningslistan. I övriga var priset med kunden inte avtalat per delkomponent utan 

endast totalt, och kunden kände inte till dessa interna priskalkyler.  

 

Det framgår inte av arbetspapperna vad det är som hade respektive inte hade levere-

rats. Det finns ingen dokumentation avseende leveranserna, t.ex. brev eller leverans-

godkännande. Av ”Equipment lists” framgår inte att leverans hade skett.  

 

På sista sidan har för Maricopa antecknats ”flyttad till Q1 1998”. Någon flyttning 

skedde dock inte och uppenbarligen följde inte revisorerna upp detta, varför bokslutet 

och årsredovisningarna kom att innehålla felaktiga intäkter på 7,5 milj. kr i Clarus och 

4,8 milj. kr i Prosolvia-koncernen.  
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På en saldolista från kundreskontra har mot vissa fordringar för hand antecknats ”osä-

ker”. Handstilen tyder på att det är Magnus Götenfelt som hållit i pennan. Hur han har 

kommit fram till dessa slutsatser framgår inte. I listan finns fordringar från ett antal 

ifrågasatta VR-center; Handelsbanken Finans (Singapore och Kuala Lumpur), Razif 

Abdullah (Kuala Lumpur), B&T (Singapore), Nuvision (Ottawa), 3D Inc (Yokohama), 

CDC (Taiwan), CSIR (Pretoria), Memondo (Madrid) och Falköping. Dessutom är 

fordringar mot IVS om totalt 37 milj. kr med. Enligt kundreskontran var det endast 

fordringarna mot Handelsbanken Finans (Singapore och Kuala Lumpur) som var för-

fallna. Inga noteringar har gjorts beträffande någon av VRC-fordringarna. 

 

Kundfordringarna behandlas även i ytterligare sju arbetspapper. Magnus Götenfelt har 

här gjort ett stort antal anteckningar på handlingarna som i vart fall Konkursboet inte 

kan tyda.  

 

Enligt uppgift i handlingarna har samtal förts med ett antal personer, däribland Dan 

Lejerskär och Magnus Svernlöv. Det har antecknats att de enda två fordringar mot 

VRC som var med i analysen var SHB – IVS del i Singapore och Kuala Lumpur, dvs. 

de två förfallna fordringarna enligt kundreskontran. Mot dessa har antecknats ”bankga-

ranti”. Troligen avser detta Kuala Lumpur. Övriga fordringar verkar inte ha bedömts, 

möjligen eftersom de inte var förfallna. Nederst har antecknats ”Slutsats posten accep-

teras”. Detta arbetspapper är senast modifierat den 4 maj 1998, dvs. en månad efter det 

att revisionsberättelsen för 1997 avgavs. Magnus Götenfelt måste således ha gjort sina 

handanteckningar efter detta datum.  

 

Ett av dokumenten utgörs av en lista. Fordringarna mot Razif Abdullah, B&T, Nuvi-

sion, 3D Inc, China Development (Taiwan), CSIR, Memondo, InKina, Falköping och 

CDC är med i listan. Utfallet från saldoutskicken är antecknade. På den sista sidan 

noteras att bankgarantin i Kuala Lumpur är säkerställd. Beträffande Falköping sägs att 

slutlig finansiering är nära förestående. Det anges inte när listan upprättats.  
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För att kontrollera kundfordringarna gjordes saldoutskick. Att så skulle göras hade 

särskilt tagits upp i planeringsdokumentet ”Planering/ansvarsfördelning inför gransk-

ning av årsbokslut”. Ansvarig för utskicken var Thomas Bengtsson som med anled-

ning av det upprättade ett arbetspapper.  

 

Enligt detta arbetspapper hade saldoförfrågningar skickats till kunder med totala skul-

der på 93 milj. kr. Bland dessa fanns Falköping, Razif Abdullah (Kuala Lumpur), B&T 

(Singapore), Nuvision (Ottawa), 3D Inc (Yokohama), CDC (Taiwan), CSIR (Pretoria) 

och Memondo (Madrid). Utskick hade även skett till Chandler Gilbert Community 

(Maricopa) men den hade inte räknats in eftersom den var flyttad till 1998. Magnus 

Götenfelt har beräknat de positiva svaren till 53 milj. kr eller 57 procent. Magnus Gö-

tenfelt har felaktigt bedömt att svaren från Business & Technology (B&T) och China 

Development var positiva. I vart fall hade de inte bekräftat skulden utan reservation. 

B&T hade svarat ”this deal is still subject to loan arrangements by certain banks.” 

CDC svarade “This invoice will be transferred to the (CDC-Prosolvia) Joint Venture 

Company during the second quarter of 1998”. Razif Abdullah i Kuala Lumpur hade 

inte fått någon saldoförfrågan. 

 

Om man utgår ifrån att listan i nämnda arbetspapper skulle vara korrekt så hade totalt 

16 utskick skett exklusive Maricopa. Reservationslösa svar hade bara erhållits från sex 

kunder; Utbildningsförvaltningen, Volvo, Crestita, 3D Inc (Yokohama), CSIR (Preto-

ria) och Memondo (Madrid). AFT hade inte fått någon faktura men skulle ändå betala 

enligt Thomas Bengtssons notering. Det totala fakturabeloppet till de kunder som be-

kräftat saldot var 34 milj. kr, vilket motsvarade 37 procent av det totala beloppet för 

alla utskick och 26 procent av de totala externa kundfordringarna. Invändningar eller 

kommentarer hade framförts från 3 kunder med ett totalt fakturavärde på 18 milj. kr 

(20 procent av de totala fordringarna på alla utskick). Sex kunder hade inte svarat (40 

milj. kr eller 43 procent av alla utskick).  

 

I listan ingår åtta lokala parter i de totalt elva VR-centers som ifrågasätts av Konkurs-

boet. Av dessa hade en inte fått något utskick eller i allt fall inte svarat (Razif Abdul-



  Sid 778 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
lah), två inte svarat (Falköping och Nuvision, Ottawa), två framfört invändningar eller 

i allt fall kommentarer mot förfrågan (CDC och B&T) och tre bekräftat saldot (3D 

Inc., CSIR och Memondo). Beträffande Memondo (Madrid) visste Öhrlings att deras 

finansiella ställning inte medgav betalning med mindre än att bidrag erhölls. Mot den-

na bakgrund måste värdet av saldoförfrågningarna för bedömning av kundfordringar 

och intäkter anses lågt. Utöver detta var förfrågningarna utformade på ett sådant sätt att 

värdet ytterligare begränsades.  

 

Saldoförfrågningarna omfattade hela det fakturerade beloppet och inte det lägre belopp 

efter reservering för ej levererad utrustning som Clarus redovisade som intäkt. Det 

framgår inte av förfrågan vem av Clarus eller motparten som hade en fordran och vem 

som hade en skuld (”the balance in our favour/ your favour”). Texten i kontoutdraget 

var även på svenska. 

 

Vad avser Systems finns ett arbetspapper i vilket Philippa Holländer konstaterade att 

de fastställda redovisningsprinciperna tillämpades och att ”avtalsbetingad materiell 

fakturering och resultatavräkning”… ”i allt väsentligt skett enligt svensk och US 

GAAP.” (GAAP står för Generally Accepted Accounting Practicies).  

 

Philippa Holländer gjorde även en genomgång av Systems fakturering under sista 

kvartalet 1997. Avsikten var att följa upp fakturering mot redovisning av pågående 

arbeten. Referensen till redovisning av pågående arbeten är konstig; flertalet av de fak-

turor som granskats redovisades inte som pågående arbeten utan som licensintäkter. I 

arbetspappret anges vad det är för arbete som utförts, avsikten med arbetet, vad som 

bedömts, noteringar och urvalet för dessa.  

 

Under ”noteringar” anges ett antal frågor; ”förekommer antedatering?”; ” när är faktu-

ror daterade 1998 intäktsförda?”; hade Systems fullgjort prestation per 1997?. Det har 

inte antecknats några svar på frågorna.  
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Arbetspappret innehåller en uppställning i tabellform över ett antal fakturor. Bland 

dessa finns de fyra ifrågasatta affärerna med; Trollhättan-Uddevalla, Arvika, Enköping 

och Örebro. I kolumnen för kommentarer noterades ett antal frågor och svar samt läm-

nas vissa kommentarer.  

 

För Trollhättan-Uddevalla antecknas:”Fakt enl AVTAL gällande etablering av ett cent-

rum för tillämpad simuleringsteknik. Ref Morgan H. Enl upprepade disk levererat o 

presterat enl avtal. Finns reserverade kostn mot. Finansiering klar med EU-pengar. 

”Långsamma offentliga kvarnar”mh FÖLJ UPP. Se äv dok särsk pärm gg affärer. 

ÅTERIGEN REF TILL AVTAL, HAR VERKLIGEN ALLT LEVERERATS?? JA, EVEN-

TUELLA FÖRSENINGAR BEROR PÅ MOTTAGARSIDAN. 

VI KAN INTE VISA ATT INTÄKTEN INTE SKULLE VARA MOGEN 97. MORGAN ÄR 

SYNNERLIGEN BESTÄMD!” 

 

Vidare reses frågan om varorna är levererade och det noteras att enligt Stefan Säfsten 

har så skett.  

 

Såvitt gäller Arvika upptar listan två fakturor på begränsade belopp. Philippa Hollän-

der frågade efter ”Sammanhang?” och med referens till Jan Olsson antecknades att de 

avser annonsering och iordningställande av lokal. Referens görs till ett särskilt arbets-

papper (WP) och övrig dokumentation. Philippa Holländer noterade att det fanns två 

stora obetalda fakturor från kvartal två och tre.  

 

För Enköping frågas också om sammanhanget och om det som fakturerats är ut-

fört/levererat. Inget svar är noterat utan det refereras till Jon Serrander och ett särskilt 

arbetspapper. På samma sätt är det med Örebro, men här är referensen C-G Carlebom.       

 

Handlingen är upprättad i början på februari men den version som finns i revisionsak-

ten är från den 5 maj 1998.  
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Konkursboet gör som bekant gällande att det för att kunna göra en korrekt bedömning 

av om centeraffärerna hade redovisats i enlighet med god redovisningssed var nödvän-

digt att ta del av och sätta sig in i de olika avtal som låg till underlag för affärerna. Det 

förefaller också som att en sådan genomgång faktiskt har utförts i Systems; i allt fall 

till viss del. Avtalsgenomgången har dokumenterats av Philippa Holländer i ett arbets-

papper med rubriken ”Affärsavtal Prosolvia Systems AB” ”Förteckning avtal / pro-

jekt.” 

 

I listan över avtal finns fyra kolumner: ”avser”, parter, belopp och kommentarer. I den 

första kolumnen noteras avtalstid och benämningen på avtalet, t.ex. för Trollhättan-

Uddevalla ”Avtal gällande etablering av ett Centrum…”. I kolumnen för belopp i 

Trollhättan-Uddevalla anges de olika delar som avtalet innehåller och beloppen för 

vart och ett. Längst ned noteras den intäkt om ca 7 milj. kr som tagits upp och att be-

talning inte har skett. Slutligen i kolumnen för kommentarer gås leveransläget igenom 

för varje del i avtalet. Hänvisning sker till en bilaga. Längst ned tas ”avsättning för 

fullgörande” upp.  

 

I Örebro är det endast aktieöverlåtelseavtalet mellan Prosolvia och AB Ånsta som har 

antecknats. Inga belopp finns noterade. Även i Enköping har aktieöverlåtelseavtalet 

antecknats. Utöver det finns även konsortialavtalet noterat. I beloppskolumnen har där 

noterats fakturan på 10,7 milj. kr som togs som intäkt mot Enköping. Det finns ingen 

bedömning antecknad om vilken betydelse konsortialavtalet hade för redovisningen av 

försäljningsintäkten.   

 

När det gäller Arvika noteras i första kolumnen att ”avtalet är inte helt klart formellt 

juridiskt.”  Vilket avtal som avses framgår inte. I beloppskolumnen tas fakturorna på 

totalt 9 milj. kr upp. Under kommentarer antecknas referensen Jon Serrander och 

”mjukvara enl. offert IDC 01 mjuk och hårds enl off”. Det framgår inte om Holänder 

tagit del av offerterna. Hänvisning görs också till samtal med IDC:s revisor och Sy-

stems Jan Olsson. Det noteras slutligen ”därtill diskuss vid slutrev.” Handlingen är 
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upprättad ursprungligen den 18 februari 1998, men utskriften i akten är senast ändrad i 

maj 1998.    

 

Även i Systems behandlades kundfordringarna. I ett arbetspapper från början av febru-

ari antecknades att kundfordringarna avstämts mot kundreskontran utan anmärkning, 

att åldersanalys utförts samt att posten accepterades. För hand har referens gjorts till 

”utfall saldoförfrågningar”.  

 

En mer genomgripande genomgång av kundfordringarna gjordes i mitten på februari. 

Bland ”större förfallna poster” fanns Trollhättan-Uddevalla och Arvika. För hand har 

antecknats att ”värdet bekräftas av” såvitt gäller Trollhättan-Uddevalla Morgan Herou 

och Rasmus B (troligen Bergström) och för Arvika av Morgan Herou, Jan Olsson och 

Jon Serrander. Samtliga dessa personer var anställda i Systems.  

 

Högst upp i högra hörnet har noterats ”Åtskilliga diskussioner post för post med ansva-

riga. Initialt svårt att få tillgång till Morgan m h tid …”.  Det sades också att detta 

skulle tas upp vid slutrevisionen. Som vi kommer att se under den mer centerspecifika 

genomgången senare så skedde en sådan genomgång vid slutrevisionen.   

 

Även i Systems användes saldoförfrågningar som en granskningsmetod och utfallet av 

dessa behandlades i ett särskilt arbetspapper. I listan över saldoförfrågningar fanns 

Arvika, Enköping och Örebro med. De svar som de hade lämnat antecknades i listan. 

Såvitt gäller Arvika noterades att enligt kunden ”finns inget avtal” och ”är inte kor-

rekt”. I Örebro antecknades att ”en förlängning av betalningsvillkoren kommer att ak-

tualiseras.” Svaret från Enköping var utan anmärkning.  

 

Det finns i detta arbetspapper inte redovisat hur Öhrlings bedömde de invändningar 

som kunderna hade framfört och vilken betydelse dessa hade för värderingen av kund-

fordran och den närliggande frågan om periodisering av intäkter. Dessa frågor var dock 

uppe vid den slutliga bedömningen av dessa affärer som Öhrlings gjorde den 26 febru-

ari 1998 och då kom Öhrlings fram till att trots invändningarna, så kunde intäkterna tas 
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upp. Arbetspappret upprättades av Thomas Bengtsson den 12 februari 1998 och modi-

fierades av Philippa Holländer i maj 1998.  

 

Slutligen bedömde Philippa Holländer och Magnus Götenfelt avsättningarna för kvar-

stående åtaganden i Systems. Bland dessa ingick Örebro och Enköping. Av handlingen 

framgår att en diskussion hade förts med Morgan Herou och att han inte kunde visa att 

de avsatta beloppen var riktiga. Det fanns heller inget underlag för avsättningar utan de 

baserades på erfarenheter från tidigare projekt.  

 

Öhrlings hade framfört att ”projektredovisningen borde utvecklas så att en fullständig 

uppföljning av utfall kan göras”. Slutsatsen var att avsättningen ”synes hög”. Magnus 

Svernlöv ville dock inte ändra på dem. 

 

Frågan granskades igen i mars efter bokslutet under granskningen av årsredovisningen. 

Beslut togs då om att klassificera om posten från återstående åtaganden, som direkt 

räknas av mot intäkten, till upplupna kostnader som inte påverkar intäktens storlek. 

Den slutliga vinsten blev dock densamma med de olika metoderna. Skatterättsliga skäl 

verkar ha legat bakom omklassificeringen. 

 

Den 23 februari 1998 hade Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Holländer ett 

möte och Philippa Holländer upprättade anteckningar från detta. Av anteckningarna 

framgår att bl.a. följande har diskuterats:  

- Om det fanns fullständiga avtal i Arvika, Enköping och Örebro   

- Reservering på grund av flytten av centret i Asien och Bangkok  

- Beställning och finansiering i Örebro.  

 

Vissa frågor i Arvika behandlas på två sidor. Där antecknas bl.a. uppgifter om vad 

Hans Gustavsson ansåg om faktureringen samt att enligt revisorn i IDC Sven Bertil 

Ryman fanns det ingen fordran på IDC.  
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23.1.5 Revision av VRC och CoE – allmänna frågor  
 

Eftersyn 

 

Bedömningen av om en intäkt och kundfordran har redovisats enligt god redovisnings-

sed ska ske med utgångspunkt från de omständigheter som var kända eller borde ha 

varit kända för den redovisningsskyldige när redovisningen lämnas, dvs. i Prosolvia 

för delårsrapporten för andra kvartalet den 15 augusti 1997, delårsrapporten för tredje 

kvartalet den 27 oktober 1997, för bokslutet den 27 februari 1998 och för årsredovis-

ningen den 3 april 1998. Motsvarande tidpunkt i Clarus och Systems är den 31 mars 

1998 för respektive bolags årsredovisning. Clarus och Systems lämnade inga delårs-

rapporter eller bokslutskommunikéer. Omständigheter som blev kända eller som borde 

ha varit kända efter dessa tidpunkter saknar betydelse för frågan om redovisningen var 

enligt god redovisningssed eller ej. 

 

Motsvarande gäller för revisionen. Även den ska bedömas mot bakgrund av de om-

ständigheter som förelåg när revisionen utfördes. Det är revisorns granskning och be-

dömning av dessa omständigheter som är relevant. Vad som framkommit efter denna 

tidpunkt saknar relevans.  

 

Lika lite som nya omständigheter får skärpa revisorns ansvar så får de lindra det. Ingen 

s.k. eftersyn eller efterklokhet ska användas i någon riktning. Det betyder i och för sig 

inte att framtidsbedömningar saknar relevans. Redovisning och revision handlar om att 

ta ställning till redan genomförda affärshändelser, men också att bedöma om det är 

sannolikt att en viss framtida händelse kommer att inträffa, t.ex. att betalning kommer 

att ske.  

 

I var och en av de 15 affärer som Konkursboet menar är felaktigt redovisade har Öhr-

lings i alla delar försvarat Clarus och Systems redovisning. Förutom i Arvika och del-

årsrapporten för andra kvartalet samt i Maricopa har det enligt Öhrlings inte funnits 

några som helst fel i redovisningen. Detsamma har gällt förvaltningen. Inte heller där 
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har det funnits några fel och brister i Prosolvia- koncernen. Och de förhållanden som 

påpekades av Öhrlings i deras egen revisionsrapport för 1997 avsåg enligt dem helt 

andra frågor än de som är relevanta för målet; så t.ex. avsåg anmärkningen om behovet 

av förbättring av licensrutiner inte alls de rutiner som faktiskt användes av Clarus och 

Systems i centeraffärerna, utan rutiner för framtida försäljningar av licenser. 

 

Bakgrunden till revisionen – Öhrlings kontrollrisker och andra varningsklockor 

 

Av rekommendationen om revision – den s.k. Revisionsprocessen – framgår att plane-

ringen och utförandet av revisionen skulle inriktas mot de områden där det kunde be-

dömas att väsentliga risker förelåg. Under sin planering av revisionen hade Öhrlings 

identifierat ett antal s.k. kontrollrisker och dessa listades i den övergripande revisions-

planen. Öhrlings riskanalys visade sig i allt väsentligt vara riktig; samtliga de risker 

som hade identifierats i revisionsplanen i oktober kom att infrias. När Öhrlings utförde 

revisionen av intäkter och kundfordringar inför bokslutet i februari 1998 kände de till 

eller borde i allt fall ha känt till att dessa risker var konkreta.   
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I nedanstående tabell jämförs var och en av de s.k. ”kontrollriskerna” enligt revisions-

planen med den faktiska situationen, som den var när revisionen utfördes år 1998. 

 

Öhrlings kontrollris-

ker 

   

Revisionsplanen   Verkligheten  

Kontrollrisk  ställde krav 

på 

 Tillgodosågs kra-

ven? 

Stark expansion av 

organisationen 

Administrativ 

utveckling och 

anpassning 

Antal anställda ökade 

med 230 personer 

under 1997 och med 

90 personer under 

sista kvartalet 1997 

Utvecklades och 

anpassades admi-

nistrationen i er-

forderlig omfatt-

ning? 

Globala affärer Uppföljning, 

resultatmätning 

och korrekt 

redovisning 

15 Centers varav 10 i 

utlandet under 1997 

Sista kvartalet 10 

centers  

Skedde uppfölj-

ning och resultat-

mätning och var 

redovisningen kor-

rekt? 

Affärstransaktioner 

avtalsstyrda 

Fullständighet 

och riktighet 

Affärstransaktionerna 

var avtalsstyrda 

Var informationen 

om avtalen full-

ständig och riktig? 

(Nej, i allt fall inte 

i Systems, Öhr-

lings fick inte 

strukturerad do-

kumentation be-

träffande Arvika, 

Enköping och 

Örebro). 
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Stor fakturering vid 

årsskifte =  

 Fakturering i koncer-

nen 152 Mkr under 

sista kvartalet varav i 

vart fall 82 Mkr un-

der de sista 10 dagar-

na 1997 = 

 

risk för felaktig perio-

disering 

 risk för felaktig peri-

odisering 

 

Stor del av affärer och 

avtalsskrivande har 

hanterats av koncern-

chefen 

 Dan Lejerskär var 

aktivt inblandad i alla 

VRC-affärer, han 

skrev själv under alla 

VRC-avtal utom ett 

och en stor mängd 

andra avtal 

 

 

Samtliga kontrollrisker förelåg således när revisionen utfördes. 

 

Utöver dessa kontrollrisker hade revisorerna även med sig sina erfarenheter från 

granskningen av delårsrapporterna när de inledde revisionen av bokslutet för 1997.  En 

av dessa var att de vid granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet hade fått 

felaktig och ofullständig information om VRC-affärerna av Dan Lejerskär och Magnus 

Svernlöv.  

 

Slutligen förelåg det vid tidpunkten för revisionen ett antal mer generella förhållanden 

av främst ekonomisk natur som revisorerna borde ha uppfattat som varningsklockor, 

eller på engelska ”red flags”, och vilka borde ha ökat omfattningen och graden av nog-

grannhet samt inverkat på inriktningen av granskningen.     
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Omsättningen extremt hög i slutet av året 

Av Clarus totalt redovisade intäkter om 286 milj. kr under 1997 kom i vart fall 83 milj. 

kr från VRC-affärer under de sista tio dagarna 1997.  

 

Av Systems totalt redovisade intäkter om 90 milj. kr under 1997 kom i vart fall 20 

milj. kr från affärer under de sista tio dagarna 1997.  

Systems fyra största affärer under 1997 var CoE Örebro, CoE Enköping, CoE Arvika 

och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla – dvs. de center som ifrågasätts av Konkursbo-

et.  

 

Finansiell ställning 

På grund av den starka expansionen var Prosolvias finansiella ställning vid årsskiftet 

1997/98 långt ifrån tillfredsställande. Stora investeringar hade gjorts i programutveck-

ling och uppbyggnaden av organisationen. Sju nya kontor hade etablerats världen över 

och personalen hade ökat kraftigt. I slutet av året var kassaflödet negativt. Mycket ka-

pital hade bundits i utestående kundfordringar.  

 

De likvida medlen i koncernen uppgick vid årsskiftet 1997/98 till 138 milj. kr, varav 

81 milj. kr var kassa och bank. Av dessa var dock 17 milj. kr från Bangkok insatta på 

ett spärrat konto till förmån för Handelsbanken Finans. De verkliga kassa- och bank-

tillgodohavandena var således 64 milj. kr.  

Resterande del av de likvida medlen, avrundat ca 58 milj. kr (138-81 milj. kr), bestod 

huvudsakligen av s.k. penningmarknadslån om 44 milj. kr som förföll under första 

halvåret 1998. 

Vid årsskiftet 1997/98 uppgick de kortfristiga skulderna i koncernen till 170 milj. kr. 

Under 1997 hade de kortfristiga skulderna ökat med 93 milj. kr. 



  Sid 788 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
De redovisade kundfordringarna i koncernen uppgick den 31 december 1997 till 221 

milj. kr, vilket motsvarade hela 56 procent av omsättningen under året. Under 1997 

hade kundfordringarna ökat med 147 milj. kr.  

Dessa risker och varningsklockor var sådana att Öhrlings borde ha gått in i revisionen 

med en extra hög grad av försiktighet och ifrågasättande inställning.  

 

Centerspecifik revision 

 

Av de sammanlagt femton affärer som konkursboet anmärker på hade två redovisats 

som intäkt under andra kvartalet 1997 – Bangkok och Arvika – och tre under tredje 

kvartalet – den andra fakturan i Arvika, Singapore och Kuala Lumpur. När det var 

dags för årsbokslutet hade verksamheten inte startat i någon av dessa center och osä-

kerheten inför framtiden var stor.    

 

De olika arbetspapper som Öhrlings upprättade i anledning av sin granskning av intäk-

terna återkommer i stort sett i samtliga aktuella affärer. Arbetspappren är indelade i 

följande områden: 

- Granskning av avtal 

- Granskning av fakturering kring årsskiftet 

- Granskning av leveranser 

- Granskning av pris/intäktens storlek 

- Granskning av reservation för ej levererad utrustning 

- Granskning av betalning sannolik/kundfordringar 

- Sammanfattande bedömning 

 

Granskning av avtal 

I dokumentationen finns inga handlingar som visar att Öhrlings gjort en grundlig ana-

lys av innehållet i de olika avtalen i VR-centren och dess konsekvenser för redovis-

ningen, eller ens att samlad genomgång av avtalen utförts under själva revisionen. 
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Däremot finns det arbetspapper som visar att en viss genomgång skett efter det att re-

visionsberättelserna lämnats.  

 

De olika avtalsdokument som användes i center–affärerna (VRC- avtal, JV-avtal, Me-

morandum of Understanding, Letter of Intent, leasingavtal, beställningar, konsortialav-

tal m.m.) finns samlade i två pärmar. 

Pärmarna är sammanställda av Prosolvia-koncernens ekonomichef Magnus Svernlöv 

och överlämnade till Öhrlings den 24 april 1998, dvs. efter det att bokslutet och årsre-

dovisningarna hade granskats och revisionsberättelserna lämnats.  

 

Samtidigt med pärmarna upprättade Magnus Svernlöv en promemoria om VR-centren. 

Magnus Svernlövs promemoria är upprättad i anledning av den ökade uppmärksamhe-

ten i media efter tidningsartiklarna i Dagens Industri. Promemorian behandlar de faktu-

ror i Clarus från 1997 som ännu inte hade blivit betalda i april 1998. Inledningsvis 

lämnar Magnus Svernlöv en historiebeskrivning av utvecklingen VR – center – kon-

ceptet under åren 1995-97. Därefter följer en beskrivning av ”en typisk VR-

centeraffär…” och av olika alternativ för finansiering av den lokala partens andel i 

centret. Slutligen lämnas en lista över de olika centren med leverans- och fordringssta-

tus. Bland dessa center finns samtliga de elva VR-center som Konkursboet anser var 

felaktigt redovisade. Magnus Svernlöv skriver att ”i pärmarna återfinns dokumenta-

tion kring det individuella centret, dvs. avtal eventuell kreditupplysning, pressmaterial 

om vi har något m m”.  

 

Den 24 april 1998, dvs. samma dag som avtalspärmarna iordningsställdes, samman-

träffade Magnus Götenfelt med Roger Cederberg och gick igenom de olika centren. 

Även Dan Lejerskär och Martin Wengblad verkar ha deltagit på den senare delen av 

mötet. 

  

Dagen efter, den 25 april, gjorde Magnus Götenfelt en genomgång av VRC-avtalen 

som sammanställdes i ett arbetspapper, ”Översiktlig avtalsgenomgåmg VRC.”   
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I arbetspappret, som är på fem sidor, tar Magnus Götenfelt upp totalt 20 VR-center, 

däribland samtliga de som är aktuella i målet förutom Falköping. I olika kolumner an-

ges motpart, avtalsdatum, belopp och vissa kommentarer. Anteckning har bl. a. gjorts 

av om avtalet överförts eller godkänts av IVS. I kommentarkolumnen antecknas sedan 

bl.a. vissa delar av avtalsinnehållet, t.ex. i Beijing att ”49 % överförs till lokal part 

senare” och ” förutsätter styrelsebeslut hos båda parter.” 

 

Eftersom handlingarna är upprättade för hand är det svårt att tyda innehållet i alla de-

lar. Magnus Götenfelt förefaller dock inte skriva någonting alls om centrala bestäm-

melser som ”Turn Key” – bestämmelsen, bestämmelsen om att avtalen inte utgjorde 

något licensavtal eller om avtalen är bindande eller ej.  Det framgår inte heller att nå-

gon analys skett av avtalstypen, t.ex. om avtalet var att betrakta som ett köpavtal, ett 

systemleverans- eller kombinationsavtal eller, som Öhrlings numera gör gällande, ett 

långvarigt avtal om partnerskap.  

 

Med hänsyn till den detaljerade genomgång av avtalen som Magnus Götenfelt gjorde 

den 24-25 april 1998 är det sannolikt att Öhrlings inte bedömt och analyserat avtalen 

tidigare. Magnus Götenfelt hänvisar inte heller till något tidigare upprättat arbetspap-

per avseende genomgång av avtalen, vilket hade varit naturligt och i enlighet med do-

kumentationskraven om han hade utfört en sådan genomgång.   

 

På flera av de övriga arbetspappren finns noteringar om att avtal granskats eller ska 

granskas. Så t.ex. ”Granskat huruvida avtal avser 97 eller 98”. När denna granskning 

skett, vilka avtal som granskats och vad granskningen gett för resultat anges inte.  

 

Förutom de två pärmarna med VRC-avtalen finns i Öhrlings revisionsakt även en pärm 

med en del andra avtal av relevans för redovisningen av VRC-affärerna. I denna finns 

bl.a. Aktieägaravtalet med Industrifonden, Leverans- och underhållsavtalet med IVS, 

Samarbetsavtalet med IVS samt Optionsavtalet mellan Dan Lejerskär och Industrifon-

den. Inte heller denna pärm med avtal finns med i den revisionsdokumentation som 

Öhrlings gett in i målet. 



  Sid 791 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
  

Med hänsyn till innehållet verkar pärmen tidigast vara sammanställd i maj 1998. Pär-

men innehåller nämligen material om den s.k. VR-föreningen och där finns registre-

ringsbevis och stadgar för föreningen från april, en saldobekräftelse från maj 1998 och 

ett VRC-avtal från mars 1997. När det gäller Aktieägaravtalet med Industrifonden, 

Leverans- och underhållsavtalet och Samarbetsavtalet med IVS samt optionsavtalet 

mellan Dan Lejerskär och Industrifonden finns det inte några arbetspapper i den ingiv-

na och som bevisning åberopade revisionsdokumentationen som visar att dessa grans-

kats och bedömts ur ett intäktsredovisningsperspektiv, vare sig under eller efter revi-

sionen.    

 

Öhrlings hade, i ett databehandlat arbetspapper som ursprungligen upprättades i maj 

1998 och sedan ändrades under 1999, genomfört en generell avtalsrättsligt inriktad 

analys av redovisningen av affärerna med VR-centren. Det finns inget dokument som 

visar att någon motsvarande bedömning av avtalen gjordes innan revisionen för 1997 

avslutades. 

 

Inte heller i denna avtalsbedömning långt efter revisionen framgår det att Öhrlings 

gjort någon analys av vad VRC-avtalen egentligen var för typ av avtal, t.ex. om de var 

att betrakta som systemleveransavtal eller renodlade köp-/licensavtal. Detta hade stor 

betydelse för bedömningen bl.a. av om en delleverans av programvaror kunde tas som 

intäkt.  

 

Det finns ingen dokumentation som visar att VRC- och JV-avtalen granskades inom 

ramen för revisionen. Om så hade skett på ett aktsamt sätt borde Öhrlings bl.a. ha upp-

täckt ”Turn Key”- klausulen, att det inte fanns någon bestämmelse om att programva-

rorna skulle levereras innan den övriga utrustningen, att avtalen uttryckligen inte inne-

bar någon licensiering av programvaror, samt att den lokala partens åtagande var att 

finansiera och inte köpa/licensiera utrustningen. Vidare borde Öhrlings ha granskat och 

upptäckt att avtalen, affärsplanerna och implementationsplanerna inte innehöll något 

om att programvarorna skulle levereras innan den övriga utrustningen. 
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Granskning av fakturering kring årsskiftet 

På samma sätt som vid granskningen av delårsrapporterna har Öhrlings gjort en 

genomgång av den fakturering som skett i nära anslutning till balansdagen; i det här 

fallet årsskiftet 1997/98. 

 

I ett arbetspapper daterat den 3 februari 1998 sägs:  

 

”Har granskat bolagets fakturering runt årsskiftet map att få ”grepp” om affärer som 

gjorts under december/januari”. Kommentarer och slutsatser är gjorda efteråt för hand 

utan datering. 

 

Såvitt gäller affärerna med VR-center finns dessa även i ett särskilt arbetspapper från 

samma dag. Även här har kommentarer och tillägg samt slutsatsen ”Periodisering av 

VRC accepteras” lagts till för hand utan datering. Magnus Götenfelt hänvisar till do-

kumentet om redovisningsprinciper avseende vinstavräkning. Denna handling är upp-

rättad den 2 maj 1998 och sedan ändrad i november 1999. Hänvisningen tyder på att 

Magnus Götenfelts handanteckningar på arbetspappret tidigast är gjorda i maj 1998.  

 

Granskning av leverans 

I arbetspappret om ”Analys VR Center” står det att ”genomgång skall ske med Josefin 

avseende levererade/ej levererade produkter”.  Ovanför dateringen på sidan 2 har 

Magnus Götenfelt lagt till för hand: ”Samtliga VRC är beaktade med avseende på leve-

rerade produkter”. 

 

Granskningen av leveranser och reserveringen för den del av utrustningen som ännu 

inte hade levererats vid årets utgång framgår av ett antal arbetspapper. Ett arbetspapper 

kallas ”Periodisering leveranser runt årsskiftet” och är upprättat av Magnus Götenfelt 

den 17 februari 1998 och senast ändrat den 4 maj samma år, dvs. efter det att revisio-

nen var avslutad. 
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Det noteras här att ”förskott från kunder” på 18 milj. kr ”avser förutbetalda intäkter 

avseende ännu ej levererad hårdvara.” 

 

”Posten är hänförlig till 8 st VR centers till vilka hårdvaran ännu ej är levererad. Jag 

har följt upp posten med Josefin och även erhållit sammanställning av levererade pro-

dukter enligt Equipment list.”  

 

Hur uppföljningen av leveranserna med Josefin Nilsson gått till framgår inte och det 

finns i revisionsdokumentationen inget arbetspapper avseende något möte med henne. 

Utöver vissa utrustningslistor finns det inga arbetspapper av vilka det framgår vad som 

hade respektive inte hade levererats. Har Öhrlings granskat om kunden hade fått samt-

liga programapplikationer och det avtalade antalet licenser med tillgång till erforderli-

ga licensnycklar? Det finns ingen anteckning om att någon dokumentation avseende 

leveranserna hade granskats, t.ex. fraktsedlar, brev, leveransgodkännande eller avläm-

nande av licensnycklar.  

 

Öhrlings påstår att Clarus levererade programvarorna EON och Oxygen på CD-rom 

skivor som skickades med DHL och för att undvika tullar och importavgifter beskrevs 

innehållet som produktinformation. Öhrlings säger att de inte under sin granskning 

kände till att metoden användes. Det finns enligt Konkursboet bara två rimliga förklar-

ingar till denna okunskap: Antingen har Öhrlings inte frågat efter några handlingar 

som visade att leveranser hade skett eller så har de faktiskt frågat, men inte fått några 

handlingar trots att de fanns. Josefin Nilsson som skötte leveranserna på Clarus och 

som var den som Öhrlings i vart fall under revisionen hade kontakt med i leveransfrå-

gor skulle i så fall ha vilselett Öhrlings.  

 

Om Öhrlings hade begärt och fått handlingarna hade de bort ifrågasätta att leverans 

verkligen hade skett eftersom detta inte framgick av DHL-försändelserna. Om de inte 

hade fått några handlingar borde de ha utfört andra kontroller av att leverans ägt rum, 

t.ex. att kunden fått licensnycklarna. 
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Granskning av pris bestämt eller fast - beräkning av intäktens storlek 

Det finns inga särskilda arbetspapper avseende granskningen av att intäkterna i de oli-

ka centren var upptagna till rätt belopp.  I arbetspappret ”Sammanställning VRC – in-

täktsredovisning” skriver Magnus Götenfelt när det gäller beräkningen av intäkten: 

”Pris fast enligt Equipment list i bilaga till respektive avtal”.  

 

Det är i och för sig rätt att priset var fast och inte rörligt, t.ex. beroende på nedlagd tid, 

men i normalfallet var priset bestämt eller ”fast” för all utrustning och inte för de olika 

delkomponenterna. För de delleveranser som redovisades som intäkt fanns normalt 

inget pris bestämt i utrustningslistorna eller på annat ställe i avtalen. Om detta har 

granskats framgår inte. Vidare fanns det i vissa center, t.ex. Madrid, inte någon 

”Equipment list” till avtalet.  

 

Reservation för ej levererad utrustning 

Däremot finns det ett antal handlingar som visar hur Öhrlings granskade beräkningen 

av reservationen för ej levererad utrustning, varav följande har givits in i målet;  

- ”Huvudarbetspapper Förskott från kunder” odaterat, 

- Övriga kortfristiga skulder, avsättningar” ” upprättat den 17 februari och ändrat 

den 4 maj 1998, 

- ”Förskott” daterat 13 februari1998 med handskrina anteckningar, 

- ”Fakturerade VRC 9712” odaterat, 

- ”Equipment list Yokohama Japan 080104” odaterad, 

- ”Equipment list Tapei, Taiwan  080103”, daterad 1998-01-23, 

-  “Equipment list Pretoria 080102”, daterad 1998-01-23, 

-  “Equipment list, Madrid 080106”, daterad 1998-01-23, 

-  “Equipment list Falköping 080105”, daterad 1998-01-23 

- “Restlista över vad som är kvar från Nectec VRC”, odaterad, 

- ”VR Center beställda i Q4-97”, odaterat. 

 

På arbetspappret”Periodisering leveranser runt årsskiftet” noteras att förskott från 

kunder på 18 milj. kr ”avser förutbetalda intäkter avseende ännu ej levererad hårdva-
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ra”  och att ”Posten är hänförlig till 8 st VR centers till vilka hårdvaran ännu ej är le-

vererad. Jag har följt upp posten med Josefin och även erhållit sammanställning av 

levererade produkter enligt Equipment list.” 

 

De ”Equipment lists” som det hänvisas till är listor upprättade internt inom Clarus och 

inte de listor som var bilagda till avtalen och överenskomna med motparten. Listorna 

innehåller två priskolumner, dels ”vårt pris/st inkl rabatt” och ”Vårt tot[ala] pris inkl 

rabatt”. Listorna avser centren i Yokohama, Taiwan, Pretoria, Madrid, Falköping och 

Bangkok. Det finns ingen lista avseende Singapore eller Kuala Lumpur. I de center där 

det finns utrustningslistor var det endast i Yokohama som separata priser för de olika 

delkomponenterna hade angivits i utrustningslistan. I de övriga var priset med kunden 

inte avtalat per delkomponent utan endast totalt. Kunderna kände givetvis inte till vilka 

priser som Clarus hade avtalat med sina leverantörer av programvaror, maskinvaror 

och kringutrustning.  

 

De reserverade beloppet har sedan beräknats genom att Clarus pris efter rabatt för de ej 

levererade maskin– och programvarorna samt kringutrustningen har summerats. Det 

var alltså inte bara maskinvaror som inte hade levererats utan även programvaror och 

kringutrustning.  

 

De Equipment lists som Clarus använde för att beräkna reservationerna skiljer sig i 

flera avseenden från de utrustningslistor som parterna hade kommit överens om.  

 

Vid beräkningen av värdet på det som inte hade levererats har Clarus märkligt nog inte 

tagit med något belopp för tjänsterna installation och integration av utrustningen. Med 

hänsyn till affärsupplägget med VR-centren och avtalens utformning, bl.a. med Turn 

Key-klausulen och med installation och integration uttryckligen angivet i utrustnings-

listan, måste detta ur kundens perspektiv anses ha varit ett väsentligt eller i allt fall inte 

obetydligt åtagande. Kunderna ville ha ett färdigt installerat VR-center och de hade 

inte själva kompetens att installera och integrera utrustningen. Clarus hade ett särskilt 

team som gjorde installationen på plats och det tog flera dagar.  
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Öhrlings har sedan stämt av de reserverade beloppen mot ”equipment list”. 

  

Det framgår inte av dokumentationen att Öhrlings haft några synpunkter på Clarus 

beräkningar av de reserverade beloppen.  

 

Betalning sannolik / Kundfordringarna  

Kundfordringarna behandlades i bl.a.sju olika arbetspapper; 

- ”Kundfordringsreserv”, daterat den 29 januari 1998 med handskrivna anteckning-

ar, 

- ”Utestående kundfordringar”, odaterat med handskrivna anteckningar,  

- ”Sammanställning osäkra fordringar”, odaterat med handskrivna anteckningar och 

slutsats, 

- ”Uppföljning åldersanalys utestående kundfordringar”, upprättat den 13 februari 

och ändrat den 4 maj 1998 med handskrivna anteckningar och slutsats, 

- ”Kundfordringar”, odaterat  

 

I sina handskrivna noteringar ”Sammanställning osäkra fordringar”, skrev Magnus 

Götenfelt ”Övriga utestående poster avser till övervägande del VRC. Till stor del är ej 

dessa poster förfallna. En samlad bedömning av avtal avseende VRC, samtal med D.L. 

samt erhållna saldobesked, vilka ej innehåller anmärkningar, bedöms nedskrivning av 

dessa fordringar ej vara för handen. Slutsats värderingen accepteras”. 

  

Enligt en uppgift ”uppföljning åldersanalys kundfordringar” har samtal förts med ett 

antal personer, däribland Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv. Det har antecknats att 

de enda två fordringar mot VRC som var med i analysen var Handelsbanken Finans 

avseende IVS del i Singapore och Kuala Lumpur, vilket var de två fordringar som var 

förfallna den 31 december 1997 enligt kundreskontran. Övriga fordringar verkar inte 

ha bedömts, möjligen eftersom de inte var förfallna. Nederst har antecknats ”Slutsats 

posten accepteras”. Detta arbetspapper är senast modifierat den 4 maj 1998, dvs. en 



  Sid 797 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
månad efter det att revisionsberättelsen för 1997 lämnades. Magnus Götenfelt måste 

således ha gjort sina handanteckningar efter detta datum.  

 

En uppställning över ”Kundfordringar per 1997-12-31” är upprättad först i april 1998. 

Däri finns nämligen uppgift om den nya fakturan till ”Maricopa County Community” 

fakturanummer 810182. Denna faktura var utställd i april och daterad den 31 mars 

1998. För Nuvision ingår en annan faktura från mars.    

 

För att kontrollera kundfordringarna gjordes saldoutskick och dessa förtecknades i en 

lista.  

 

På ett flertal av dessa handlingar har det för hand gjorts kommentarer och tillägg samt i 

vissa fall även redovisats slutsatser. Samtliga dessa anteckningar saknar uppgift om 

vem som gjort dem och när de skett. När det gäller de dokument som fanns i Öhrlings 

datorer inställer sig frågan varför anteckningarna gjordes för hand och inte i dokumen-

ten i datorn.  

 

Sammanfattning av granskningen  

Öhrlings granskning av intäkterna från VR center sammanfattades i ett odaterat 

handskrivet arbetspapper. 

 

Här sägs att granskningen av intäktsredovisningen skedde i fyra steg: avtal, leverans, 

pris, och kundens kreditvärdighet; dvs. mot de kriterier som tidigare hade bestämts.   

 

Det sägs att avtal ”finns för samtliga transaktioner” och att dessa ska finnas i en pärm. 

Det framgår inte av revisionsdokumentationen vad det var för avtal som hade grans-

kats, hur granskningen hade utförts eller hur Öhrlings hade kommit fram till slutsatsen 

att avtal ”finns”.  

 

Det noterades att leverans hade granskats vid genomgång med Josefin Nilsson.  
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När det gäller beräkningen av intäkten noterades som vi redan sett ”Pris fast enligt 

Equipment list i bilaga till respektive avtal”.  

 

Slutligen, beträffande kriteriet ”kund kreditvärdig” skrev Magnus Götenfelt att en sam-

lad bedömning av erhållna underlag och samtal med Roger Cederberg, Dan Lejerskär 

och Magnus Svernlöv ”ge[r] vid handen att konstaterad osäkerhet ej föreligger”.  

 

Dock skulle ett antal center följas upp under första kvartalet 1998, såsom InKina 

(Bangkok), Singapore, Ottawa och Malaysia (Kuala Lumpur). Magnus Götenfelt an-

tecknade att det var ”väsentligt med indrivningsrutin och ev juridisk process”. Alla 

dessa fordringar var förfallna sedan länge. Bangkok hade ursprungligen tagits upp som 

intäkt redan i kvartal ett 1997 och fordran hade sedan krediterats och fakturerats om på 

IFEC. Under 1997 stod det klart att det inte skulle bli något center i Bangkok. Det ta-

lades då om att ”flytta centret till Kina”. De övriga fakturorna hade intäktsförts i kvar-

tal tre 1997. Trots dessa frågetecken godkändes kundfordringarna. Samtliga fordringar 

på dessa center kom sedan att skrivas bort under 1998 och tas som förluster.  

 

Till det handskrivna arbetspappret finns bilagt en databehandlad sammanställning över 

de olika VR-centren. I sammanställningen finns uppgifter i kolumner om IVS medin-

tressent, SW (software) levererad, fordran, fordran LP (lokal part), fordran IVS, utfall 

saldoutskick samt säkerheter. 

 

Till varje center är det sedan lämnat kommentarer.  

 

Arbetspappret är odaterat. Konkursboet har tidigare antagit att eftersom slutrevisions-

mötet beträffande intäktsredovisningen och bokslutet hölls den 24 februari 1998 och 

Öhrlings enligt sina egna fakturor inte utförde något arbete med granskning av räken-

skaperna under mars var arbetspappret med bilaga upprättad före slutrevisionen den 24 

februari. I samband med den grundliga genomgången per center har det visat sig att 

detta antagande var felaktigt. Arbetspappret är upprättat tidigast under mars 1998. I 

sammanställningen i en bilaga  nämns nämligen beträffande centret i Yokohama svaret 
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på saldoförfrågan, vilket kom den 27 februari 1998 och rembursen, som aviserades i 

mars samma år. 

 

Arbetspappret är dock troligen upprättat ännu senare. Magnus Götenfelt skrev för hand 

att avtal ”finns för samtliga transaktioner” och att dessa ska finnas i en separat pärm. 

Inga pärmar med avtal som Öhrlings haft tillgång till under revisionen har givits in i 

målet. I materialet från förundersökningen i brottmålet finns som sagt de två pärmarna 

som Magnus Svernlöv sammanställde den 24 april 1998 med avtal från VR-centren. 

Någon annan separat pärm med avtal känner inte Konkursboet till att det finns i revi-

sionsakten. Om detta är riktigt tyder det på att Magnus Götenfelt upprättat arbetspapp-

ret ”Sammanställning VRC Intäktsredovisning” tidigast i slutet av april 1998. 

 

Att handlingen sannolikt är gjord i april tyder även anteckningen om Falköping i not 

18 under rubriken ”Status per 1997-12-31”. Där anges att ”allt levererat, centret skall 

invigas i maj 1998. Leasingfinansiering via NB nära förestående”. Informationen i not 

18 kan tidigast vara införd i april eftersom det var då som diskussionerna med ”NB” - 

Nordbanken Finans - fördes och maskinvarorna från Silicon Graphics levererades.   

 

23.1.6. Granskning av VRC-affärerna 

 

VRC Bangkok  

 

Bangkok hade tagits upp som intäkt redan under första kvartalet 1997; då var faktura-

mottagaren varit den tilltänkte lokala parten NECTEC. Under andra kvartalet har 

NECTEC krediterats och istället har avtal träffats avtal med IFEC, som skulle ersätta 

NECTEC som lokal part, och IVS blivande dotterbolag i Asien (IVS Far East Co). 

Affären skulle leasingfinansieras och Handelsbanken Finans har beställt utrustningen 

av Clarus. Leasingavtalen och beställningarna har innehållit ett antal villkor för giltig-

het som inte kom att uppfyllas. Samma dag som beställningarna har lämnats har Dan 

Lejerskär, för bägge leasetagarnas räkning, intygat att full leverans skett till Bangkok. 
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Eftersom alla villkor inte var uppfyllda, har Handelsbanken Finans betalat fakturorna 

till ett spärrat konto, i avvaktan på att villkoren skulle uppfyllas. 

 

Ansträngningar för att få villkoren uppfyllda har pågått under sommaren och hösten 

1997, men målet kom inte att nås. I mitten av december 1997 har Handelsbanken Fi-

nans meddelat Dan Lejerskär att finansbolaget inte var bundet av leasingavtalet med 

IVS planerade dotterbolag i Asien eftersom bolaget inte hade bildats. Dan Lejerskär 

har bekräftat att avtalen inte var gällande. I december 1997 har istället ett nytt leasing-

avtal träffats direkt med IVS. Detta leasingavtal var villkorat av att det gamla leasing-

avtalet med IFEC var giltigt.  

 

I slutet av januari 1998 har Handelsbanken Finans meddelat Clarus att leasingavtalen 

och beställningarna inte var gällande, eftersom villkoren inte uppfyllts. Det belopp 

som Handelsbanken Finans i juli 1997 hade satt in på det spärrade kontot skulle därför 

betalas tillbaka. 

 

I årsredovisningen för 1997 har Clarus, efter reservering av ej levererade produkter 

med 1,3 milj. kr., redovisat 12,7 milj. kr. som intäkt avseende Handelsbanken Finans. 

Ingen kundfordran har tagits upp, eftersom betalning erlagts till ett spärrat konto. I 

Prosolvias bokslut och årsredovisning för koncernen har eliminering skett med 3,4 

milj. kr av intäkten. 

 

Det framgår inte av dokumentationen att Öhrlings har granskat några leasingavtal 

överhuvudtaget rörande Bangkok. Inga leasingavtal återfinns i revisionsdokumentatio-

nen i målet, vare sig avseende delårsrapporterna eller årsbokslutsgranskningen. Lea-

singavtalen finns inte heller i de av Magnus Svernlöv sammanställda avtalspärmarna.  

 

Enligt Konkursboet har Öhrlings bort granska leasingavtalen redan under juni-15 au-

gusti 1997, dvs. under granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet och då upp-

täckt att de var villkorade av en s.k. ”legal opinion”. Under januari-februari 1998 bor-

de sedan Öhrlings ha granskat det nya leasingavtalet med IVS från december. Vid 
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denna granskning har Öhrlings bort undersöka om villkoren i avtalen hade uppfyllts. 

De har också bort upptäcka att Handelsbanken Finans betalning skett till ett spärrat 

konto och att medlen på kontot skulle frisläppas till Handelsbanken Finans eftersom 

villkoren inte varit uppfyllda. Det har i januari 1998 stått helt klart att Clarus inte skul-

le erhålla medlen på det spärrade kontot, utan att dessa skulle betalas ut till Handels-

banken Finans.  

 

I sammanställningen över VRC har Öhrlings, beträffande IFEC, noterat att Clarus hade 

en fordran om 8 milj. kr, vilket avsåg en av fakturorna till Handelsbanken Finans.  

 

Av ett arbetspapper avseende valutakonton framgår också att Öhrlings i februari 1998 

har granskat en utskrift av huvudboken från det spärrade kontot, till vilket Handels-

banken Finans betalat.    

 

I Magnus Svernlövs avtalspärmar från den 24 april 1998 finns VRC- och JV-avtalen 

samt bekräftelsen på styrelsegodkännandet i InKina. Det saknas dokumentation som 

visar att avtalen har granskats inom ramen för revisionen.  

 

Enligt Konkursboet har en eventuell överflyttning av ”leasingutrymmet” eller ”lea-

singarrangemanget” i leasingavtalet med IFEC till ett annat leasingavtal avseende an-

nan program- och maskinvara samt tjänster till ett helt annat center helt saknat betydel-

se för intäktsredovisningen av fakturorna avseende Bangkok-centret. För att en intäkt 

till Bangkok skulle kunna ha redovisats har krävts att samtliga kriterier för detta har 

varit uppfyllda. En flytt av ”leasingutrymmet” har inte inneburit att eventuella brister i 

redovisningen av Bangkok har läkts. 

 

När det gäller redovisningen av intäkter och kundfordringar har Beijing-centret varit en 

helt fristående affär som skulle ha bedömts separat. Affärerna har också behandlats på 

två separata rader i Öhrlings sammanställning över VRC. 
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Enligt Öhrlings har programvarorna EON och Oxygen levererats direkt från Clarus till 

InKina den 23 december 1997, genom en DHL-försändelse. I Öhrlings sammanställ-

ning finns emellertid antecknat att programvarorna har levererats under första kvartalet 

1998. Uppenbarligen har inte Öhrlings känt till den påstådda leveransen till InKina 

under revisionen. 

 

Vid analysen av VR-center 1997 har Öhrlings noterat de faktureringar och kreditering-

ar som skett när det gäller Bangkok-centret fram till dess att arbetspappret upprättats, i 

början av februari 1998. Där finns upptaget faktureringen till NECTEC från mars 

1997, krediteringen av denna faktura och de nya faktureringarna (”omdebiterad”) på 

Handelsbanken Finans från juni. Efter det att arbetspappret upprättats skedde sedan en 

kreditering av fakturan till Handelsbanken Finans avseende IFEC:s del den sista mars 

1998. 

 

Det planerade centret i Beijing har fakturerats separat, utan att någon kreditering skett 

av Bangkok-fakturorna. I slutet av december 1997 har InKina och IVS fakturerats ca 

USD en miljon var för hälften av VR-centret i Beijing. Fakturorna har senare kredite-

rats och inga intäkter från Beijing har funnits med i bokslutet eller årsredovisningen för 

1997.  Dessa faktureringar och krediteringar finns listade i arbetspappren avseende 

genomgången av faktureringen runt årsskiftet (InKina nr 710399 och IVS nr 710467). 

Öhrlings har alltså vid granskningen känt till alla de faktureringar och krediteringar 

som ägt rum när det gäller Bangkok och Beijing.  

 

Vid revisionen har Öhrlings konstaterat att det var ”problem” i Bangkok, och att ”star-

ten av centret i Bangkok blev förskjutet varför beslut togs att flytta detta till Beijing, 

Kina. Då starten drog ut på tiden tillförsäkrades ej lämpliga lokaler för centret varför 

hårdvaran ej kunde skickas. Del av fordran mot InKina är säkrat av en borgen om 2 

msek av Tom Wachtmeister (muntligt).”  Vem som har lämnat dessa uppgifter framgår 

inte. Muntliga borgensåtaganden måste typiskt sett anses mycket osäkra till sin natur. 

Inte heller framgår det vad Öhrlings har gjort för analys av situationen i Bangkok och 

vad det var som skulle flyttas. I avtalet med InKina finns ingenting nämnt om någon 
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flytt av center, programvara, leasing- eller annat finansieringsutrymme från Bangkok 

till Beijing.  

 

Hur granskningen av leveranserna har gått till framgår inte. 

  

I Bangkok har reserverats 165 057 USD avseende ej levererad maskinvara. Reserve-

ringen har gjorts mot den faktura som avsåg IFEC:s leasing (fakt nr 710145).    

 

Hur har då priset på det som hade levererats beräknats? Magnus Götenfelt har påstått 

att han hade följt upp reserveringarna ”med Josefin och även erhållit sammanställning 

av levererade produkter enligt Equipment list”. 

 

Ingen av de ”Equipment lists” som det hänvisas till och som ligger med i Öhrlings 

arbetspapper avser dock Bangkok. Det finns emellertid med en s.k. ”restlista över vad 

som är kvar från NECTEC”. Av denna lista framgår att reservationen avser maskinva-

ror och vissa externa programvaror och att beloppet har beräknats som ”vårt pris inkl 

rabatt”. I ingen av de utrustningslistor som har använts i Bangkok har några särskilda 

priser angivits för de olika delkomponenterna. De priser som Clarus har använt för att 

beräkna reserveringarna hade således inte kommunicerats med motparten. Summan av 

de rabatterade priserna längst ned i högerkolumnen är 165 057 USD, vilket är det be-

lopp som har reserverats. Inget belopp (pris) har åsatts för Clarus kvarstående åtagande 

att installera och integrera utrustningen. För motparterna IVS, Handelsbanken Finans 

och IFEC har detta utgjort ett väsentligt åtagande.    

  

Den utrustning som har förtecknats i Öhrlings arbetspapper stämmer inte överens med 

den som har tagits upp i ett arbetspapper som upprättats i samband med granskningen 

av delårsrapporterna över vad som hade och vad som inte hade levererats till NEC-

TEC/IFEC i Bangkok. Inte heller stämmer uppställningen med den avtalade utrust-

ningslistan. I denna ingick kringutrustningen/tillbehören Pinch Glove, Cables och 

Chrystal Eyes samt programvarorna Photoshop och GameGen. Dessa finns inte med i 

”restlistan”. 
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Uppenbarligen har även Öhrlings gjort bedömningen att omständigheterna var sådana 

att ”flytten” av kundfordran till Beijing var tveksam eller i allt fall förenad med stora 

frågetecken; i arbetspappret avseende intäktsredovisningen av VR-center har Magnus 

Götenfelt nämligen antecknat att InKina skulle följas upp under första kvartalet 1998.  

 

Den 31 mars 1998 har Clarus krediterat fakturan till Handelsbanken Finans från juni 

1997 avseende den utrustning som skulle ha leasats av IFEC. Samtidigt har InKina åter 

igen fakturerats ca en miljon USD för etableringen av VR-centret i Beijing. Detta var 

precis samtidigt som årsredovisningarna slutfördes och det är inte troligt att Öhrlings 

har haft kännedom om denna fakturering och kreditering när revisionsberättelserna 

lämnades.   

 

Konkursboets slutsats är att centret i Bangkok inte blev av. Den mottagna betalningen 

skulle komma att återbetalas till Handelsbanken Finans. InKina var en helt separat af-

fär och den var inte klar för att intäktsredovisas 1997. Inga intäkter eller kundfordring-

ar från IFEC-centret eller Beijing borde ha redovisats under 1997. Denna slutsats borde 

Öhrlings ha dragit vid sin granskning. 

 

VRC Singapore 

 

Av dokumentationen från granskningen av delårsrapporten för tredje kvartalet framgår 

inte att det har utförts någon särskild granskning av huruvida kriterierna för redovis-

ning av affären i Singapore var uppfyllda. När man kom fram till granskningen av års-

bokslutet hade följande inträffat. I delårsrapporten hade två fakturor till Handelsbanken 

Finans tagits som intäkter. Fakturorna hade förfallit till betalning den 30 oktober 1997 

(avseende IVS leasing) respektive den 15 november 1997 (avseende B&T leasing). 

Den faktura som avsåg leasingfinansiering av den tilltänkte lokale parten B&T:s del av 

utrustningen krediterades av Clarus den 29 december 1997 och istället fakturerades 

B&T direkt. Den fakturan hade som förfallodag den 2 mars 1998. Såväl fakturan till 

Handelsbanken Finans som till B&T var obetalda när årsbokslutet granskades.  
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I årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisningen, efter en re-

servering avseende ej levererade produkter och tjänster med 2,3 milj. kr samt elimine-

ring med 3,4 milj. kr, som intäkt avseende Handelsbanken Finans och B&T totalt 10,5 

milj. kr. Kundfordringarna uppgick till totalt 15,9 milj. kr.  

  

Av Öhrlings sammanställning över intäktsredovisningen av VR-center noterades föl-

jande beträffande Singapore:”Mjukvaran levererad, centret ej igång. Starten av centret 

är förskjutet, den finansiella lösningen är ej klar. Noteras problem att få projekt till 

Centret”. 

 

Det finns ingen dokumentation i revisionsakten avseende granskningen av avtal i Sin-

gapore före den 25 april 1998.   

 

Bland avtalen i de pärmar som Magnus Svernlöv iordningställde finns VRC- och JV-

avtalen i Singapore. Leasingavtalen och Handelsbanken Finans beställningar är inte 

med.  

 

Av Öhrlings arbetspapper framgår att i Singapore reserverades 300 000 USD för ej 

levererad utrustning. Hur denna reservering är beräknad framgår inte. De utrustnings-

listor som finns med omfattar inte Singapore.  

 

Det finns ingen dokumentation som visar hur leveransgranskningen gick till utöver att 

samtal fördes med Josefine Nilsson. Det finns inte heller någon dokumentation avse-

ende leveranserna, t.ex. fraktsedlar eller leveransgodkännanden.  

 

Den faktura till Handelsbanken Finans som avsåg leasingfinansiering av den tilltänkte 

lokale parten B&T:s del av utrustningen och som hade intäktsredovisats under tredje 

kvartalet krediterades av Clarus den 29 december 1997 och istället fakturerades B&T 

direkt. Vid genomgången av faktureringen runt årsskiftet 1997/1998 finns bägge dessa 

fakturor med. Krediteringen är faktura nr 710432 och debiteringen faktura nr 710453.  
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Faktureringen avseende Singapore-centret är även med i arbetspappret ”Analys VR 

center 1997”. I kommentaren anges ”Q 3, IVS. OK enl redovisning 9709”. Kommenta-

ren avser fakturan till Handelsbanken Finans avseende IVS del av centret som hade 

redovisats i tredje kvartalet.  

 

I en saldolista från kundreskontra per den 31 december 1997 finns fordringarna mot 

Handelsbanken Finans och B&T avseende Singapore med. Av kundreskontran framgår 

att fordringen mot Handelsbanken Finans var förfallen. B&T finns upptagen som ej 

förfallen, vilket var riktigt på balansdagen vid årsskiftet, men den förföll den 2 mars 

1998. Inga noteringar har gjorts beträffande någon av fordringarna.  

 

Clarus fordringar på Singapore hade således vid granskningen varit utestående sedan 

den 29 september 1997.   

 

Kundfordran mot Handelsbanken Finans i Singapore finns även med i ett antal arbets-

papper om osäkra fordringar. På sidan 2, som avser utestående kundfordringar per den 

22 januari 1998, finns fordringen på Handelsbanken Finans avseende IVS del i Singa-

pore med (faktura 710227). För hand är noterat ”OK – saldobesked” och ”säker enl 

DL”. Saldobeskedet måste avse B&T; Handelsbanken Finans fick inga saldoförfråg-

ningar. Enligt handanteckningar har samtal förts om fordringarna med ett antal perso-

ner, däribland Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv.  

 

Fakturan till Handelsbanken Finans var även med i en uppföljning av åldersanalys av 

kundfordringar. Nederst har antecknats ”Slutsats posten accepteras”. Detta arbetspap-

per är senast ändrat den 4 maj 1998, dvs. en månad efter det att revisionsberättelsen för 

1997 lämnades. Magnus Götenfelt måste således ha gjort sina handanteckningar efter 

detta datum. 

 

I en lista över Clarus kundfordringar per den 31 december 1997 finns fordringarna mot 

Handelsbanken Finans och B&T med. För B&T står det att ”enligt saldoförfrågan var 
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ej finansieringen klar för affären” och det hänvisas till not 8. I denna not antecknas 

”Bekräftelse från motparten. Motparten har ställt KUSD 500 som säkerhet för Han-

delsbanken Finans engagemang i ett leasingavtal. Avtalen undertecknas inom kort”. 

Det anges inte från vem dessa uppgifter erhållits.  

 

Som framhållits ovan hade Öhrlings i sin sammanställning över VRC beträffande Sin-

gapore noterat att ”Starten av centret är förskjutet, den finansiella lösningen är ej klar. 

Noteras problem att få projekt till Centret”. 

 

Eftersom inga av dessa handlingar är daterade är det svårt att dra någon bestämd slut-

sats om vad Öhrlings kände till när revisionen utfördes. De angivna arbetspappren är 

dock troligen tidigast från mars 1998. Det framgår inte av dokumentationen om Öhr-

lings granskade och följde upp om säkerheten om 500 000 USD hade ställts, om den 

” finansiella lösningen” blev klar och om några leasingavtal träffades ”inom kort”. 

Med tanke på att fakturan till Handelsbanken Finans avseende den del av utrustningen 

som B&T skulle finansiera hade krediterats i slutet av december var det knappast san-

nolikt att finansieringen skulle kunna ordnas genom Handelsbanken Finans.  

 

Det blev vare sig någon finansiell lösning eller någon leasing av B&T:s del i Singapo-

re.  

 

I arbetspappret avseende kundfordringarna hade Öhrlings noterat att ”enligt saldoför-

frågan var ej finansieringen klar för affären”. B&T hade i svaret på saldoförfrågan 

skrivit precis det; ”this deal is still subject to loan arrangements by certain banks.” 

Översatt till svenska betyder svaret att avtalet fortfarande var villkorat eller beroende 

av låneavtal med vissa banker. Öhrlings tolkade detta som ett positivt svar och att 

B&T hade bekräftat skulden. Hur Öhrlings kunde komma till denna slutsats är märk-

ligt mot bakgrund bl. a. av att den ursprungliga fakturan från den 29 september 1997 

hade krediterats långt efter förfallodagen, att omfakturering hade skett till B&T, att 

B&T inte hade någon finansiering ordnad samt själva ordalydelsen av svaret. 
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Öhrlings tvekade emellertid i sin bedömning; även Singapore var med bland de center 

som skulle följas upp under första kvartalet 1998. 

 

B&T och Prosolvia lyckades inte hitta någon lokal partner som ville bli delägare i VR-

centret. B&T hade inte de finansiella resurser som krävdes för att gå in som delägare i 

JV-bolaget eller för att svara för hälften av leasingfinansieringen av utrustningen. JV-

bolaget blev aldrig bildat. 

 

Mot bakgrund av alla dessa oklara och delvis motstridiga omständigheter borde Öhr-

lings ha underkänt redovisningen av intäkterna och kundfordringarna från Singapore i 

bokslutet och årsredovisningarna för 1997. 

 

Clarus fordringar mot Handelsbanken Finans och B&T skrevs bort i juni 1998.   

 

VRC Kuala Lumpur  

 

Fakturor avseende VR-centret i Kuala Lumpur hade också tagits som intäkter under 

tredje kvartalet. Fakturorna var utställda till Handelsbanken Finans (IVS del) och Ro-

sara den 29 september 1997. Samma dag krediterades Rosara men krediteringen bok-

fördes inte förrän efter utgången av september. Den 28 november 1997 fakturerade 

Clarus istället samma belopp till Razif Abdullah personligen. Razif Abdullah var ägare 

till Rosara. Fakturan skulle betalas genom avbetalning över fem år och den första be-

talningen skulle erläggas sex månader efter leverans. Fakturan till Handelsbanken Fi-

nans hade förfallit den 30 oktober 1997.  

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Prosolvia i koncernredovisning-

en, efter reservering avseende ej levererade produkter och tjänster med 2,3 milj. kr 

samt eliminering med 3,5 milj. kr, som intäkt totalt 10,4 milj. kr från Kuala Lumpur. 

Kundfordringarna på Handelsbanken Finans och Razif Abdullah uppgick till totalt 

16,2 milj. kr.  
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I sammanfattningen VR–centren noterade Öhrlings följande beträffande Kuala Lump-

ur: ”Mjukvaran- och hårdvaran levererad, centret ej igång. Hårdvaran fast i tullen. 

Centret ej färdigt och saknar slutlig finansiell lösning. Lokal part, Rosara – Razif Ab-

dullah är en finansiellt stark partner. Enligt RC har Singapore potential att bli ett bra 

Center. Dan L har åtagit sig att söka en lösning avseende slutlig finansiering och pro-

jekt” . 

 

Det finns ingen dokumentation i målet som visar att avtalen i Kuala Lumpur granskats 

före den 24 april 1998.   

 

Öhrlings borde bl.a. ha granskat och upptäckt att enligt VRC- och JV-avtalen skulle 

verksamheten i centret drivas i ett särskilt bolag och att det inte bildades något sådant 

bolag. Öhrlings borde vidare ha granskat leasingavtal och beställningar och upptäckt 

att villkoren inte uppfylldes. 

 

I pärmarna upprättade av Magnus Svernlöv i slutet av april 1998, finns kopior på 

VRC- och JV-avtalen samt bankgarantin i Kuala Lumpur. Det finns dock inga leasing-

avtal eller beställningar från Handelsbanken Finans.  

 

Av sammanställningen framgår att Öhrlings fått uppgift om att program- och maskin-

varan var levererad, men att maskinvaran var fast i tullen. Varifrån denna uppgift 

kommer framgår inte. Enligt arbetspappren om VR-centren hade Magnus Götenfelt vid 

granskningen av intäktsredovisningen av VR-Center fört diskussioner med Dan Le-

jerskär, Roger Cederberg och Magnus Svernlöv.  

 

Vid genomgången av redovisningen av affärerna med Kuala Lumpur gjorde Öhrlings 

gällande att programvarorna EON och Oxygen hade skickats med en DHL-försändelse 

till Rosara i september, men denna försändelse hade inte Öhrlings tagit del av eller 

känt till under revisionen. Uppgiften om att maskinvaran hade levererats vid årsskiftet 

var fel; den levererades inte förrän i mars 1998 och det var då den fastnade i tullen. 
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Inte heller programvaror levererades under år 1997. Det finns ingen dokumentation i 

målet avseende Öhrlings granskning av leveranser till Kuala Lumpur.  

 

Uppgiften om att även maskinvaran hade levererats till Kuala Lumpur är underlig ef-

tersom Clarus i såväl delårsrapporten som bokslutet och årsredovisningen reserverade 

300 000 USD för maskinvara som inte ännu var levererad till Kuala Lumpur. Att Öhr-

lings granskat denna reservering framgår av två arbetspapper. 

 

Ingen av de ”Equipment lists” som det hänvisas till och som ligger med i detta arbets-

papper avser Kuala Lumpur. Hur reserveringen beräknats och hur Öhrlings granskat 

den framgår inte.   

 

Inte heller av dokumentationen från granskningen av delårsrapporten för tredje kvarta-

let framgår det hur granskningen av de fakturerade och reserverade beloppen till Kuala 

Lumpur hade gjorts. 

 

I sammanfattningen avseende VRC noterade Öhrlings vidare att Razif Abdullah var 

finansiellt stark. Vem som lämnat denna uppgift framgår inte. Razif Abdullah hade 

fakturerats av Clarus trots att han varken var lokal part eller avtalspart i VRC- eller JV-

avtalen. Han var delägare i avtalsparten Rosara som hade fått den ursprungliga faktu-

ran. Det framgår inte om Öhrlings granskat VRC- och JV-avtalen och ifrågasatt varför 

Razif Abdullah fakturerades trots att han inte var part i avtalen. 

 

Magnus Götenfelt hade också under Rosara, Malaysia noterat att ”Enligt RC har Sin-

gapore potential att bli ett bra Center”. Antingen är det en felskrift – det ska stå Kuala 

Lumpur – eller så står meningen under fel center. 

 

I en saldolista från kundreskontra per den 31 december 1997 ingår fordringarna mot 

Handelsbanken Finans och Razif Abdullah avseende Kuala Lumpur. Av kundreskont-

ran framgår att fordringen mot Handelsbanken Finans var förfallen sedan den 31 okto-

ber 1997. När det gäller fakturan till Razif Abdullah har den 11 februari 1998 anteck-
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nats som förfallodag. Inga noteringar i sak har gjorts beträffande någon av fordringar-

na. Det framgår inte att Öhrlings uppmärksammat att den faktura mot Rosara som togs 

som intäkt i delårsrapporten för tredje kvartalet hade krediterats och istället hade Razif 

Abdullah fakturerats. Fordringarna i Kuala Lumpur hade således varit utestående sedan 

den 29 september 1997.  

 

Fordringarna i Kuala Lumpur finns även med i ett antal arbetspapper om osäkra ford-

ringar. Per den 22 januari 1998 finns fordringen på Handelsbanken Finans avseende 

IVS del i Kuala Lumpur med (faktura 710224). För hand är noterat ”säker enl DL”. 

Med ”DL” avses troligen Dan Lejerskär. 

 

Fakturan till Handelsbanken Finans var även med i en uppföljning av åldersanalys av 

kundfordringar. Vid ”Malaysia SHB” har Magnus Götenfelt för hand skrivit ”Bankga-

ranti”, varmed lär avses den bankgaranti som Swiss Bank Corporation hade lämnat. 

Nederst på sidan har Magnus Götenfelt antecknat ”Slutsats posten accepteras”. Detta 

arbetspapper är senast ändrat den 4 maj 1998, dvs. en månad efter det att revisionsbe-

rättelsen för 1997 lämnades. Magnus Götenfelt måste således ha gjort sina handan-

teckningar efter detta datum.  

 

I en lista över Clarus kundfordringar per den 31 december 1997 finns fordringarna mot 

Handelsbanken Finans och Razif Abdullah med. För Razif Abdullah hänvisas till not 7 

där det står ”Centret ej igång. Affären säkerställd med bankgaranti.” Det anges inte 

när eller från vem dessa uppgifter erhållits. Eftersom saldoförfrågan från Yokohama är 

med i dokumentet vet vi att det tidigast är upprättat den 27 februari 1998.   

 

Bankgarantin mot Swiss Bank finns i Öhrlings revisionsakt. Garantin hade Öhrlings 

fått från Clarus genom fax den 14 maj 1998. Garantin finns dock även i de avtalspär-

mar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april. Såvitt framgår av handling-

arna har Öhrlings således inte haft tillgång till garantin under sin revision. Det finns 

inget arbetspapper som visar att garantin har analyserats och vilken bedömning Öhr-

lings gjorde när det gällde dess betydelse för redovisningen.     
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Garantin var utställd den 12 december 1997. Vid den tidpunkten hade Clarus krediterat 

Rosara och istället fakturerat Razif Abdullah. Syftet med garantin måste rimligen ha 

varit att säkra Razif Abdullahs betalning till Clarus av fakturan. Det nummer och da-

tum på avtalet som angivits i garantin var detsamma som numret och datumet på faktu-

ran till Razif Abdullah. Villkoren i avbetalningsplanen som hade bifogats till fakturan 

överensstämmer med den betalningsplan som finns i bankgarantin. Enligt ordalydelsen 

omfattar garantin emellertid inte Razif Abdullahs utan Rosaras förpliktelser. Efter kre-

diteringen hade Rosara ingen skuld till Clarus. Vidare gällde garantin till förmån för 

moderbolaget Prosolvia AB och inte Clarus och Prosolvia AB hade inga fordringar på 

vare sig Razif Abdullah eller Rosara. 

 

Dessa omständigheter borde Öhrlings ha upptäckt om de hade granskat garantin. De 

borde därvid ha dragit slutsatsen att det i vart fall förelåg en betydande risk för att ban-

ken skulle komma att framställa berättigade invändningar mot Clarus eventuella krav 

på betalning enligt garantin. Garantin reglerades av Singaporiansk lag. Värdet av ga-

rantin borde därför ha bedömts som högst osäkert.  

 

I en uppställning som Öhrlings upprättade över saldoförfrågningar finns Razif Abdul-

lah upptagen i listan över mottagare.  I listan finns det inte noterat något svar från Ra-

zif Abdullah. I sammanställningen över VRC anges i kolumnen ”Utfall saldoutskick” 

att inget svar hade kommit från Rosara, Malaysia. Även centret i Kuala Lumpur skulle 

följas upp av Öhrlings under första kvartalet 1998.  

 

Mot bakgrund av alla dessa oklara och motstridiga omständigheter borde Öhrlings ha 

underkänt redovisningen av intäkterna och kundfordringarna från Kuala Lumpur i bok-

slutet och årsredovisningarna för 1997. De fakturor som redovisades som intäkter un-

der 1997 betalades aldrig och de redovisades som förluster under 1998. 
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VRC Yokohama 

  

Centret i Yokohama skulle etableras av IVS och 3D Inc. i Yokohama genom ett 

gemensamt ägt bolag. Parterna hade träffat sedvanliga VRC- och JV-avtal i september 

respektive november 1997.  IVS lämnade den 23 december 1997 en beställning avse-

ende hälften av utrustningen. Beställningen var villkorad av att 3D Inc. beställde den 

andra delen av VR-centret. 3D Inc. beställde ingen utrustning under 1997. Leverans av 

programvarorna EON och Oxygen påstås ha skett den 23 december 1997 genom en 

DHL-försändelse. Affärsplanen och den slutliga utrustningslistan blev klara först i 

mars 1998. Samtidigt tog 3D Inc. fram säkerhet i form av en remburs till förmån för 

Clarus. I slutet av mars 1998 levererades maskin- och programvarorna till Japan. In-

stallationen skedde i april och verksamheten kom igång.  

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen 3,75 milj. kr på IVS och 3,75 milj. kr på 3D Inc. efter reservering av ej levere-

rade produkter och tjänster med 0,75 milj. kr vardera. 4,5 milj. kr togs upp som kund-

fordringar på vardera bolaget.   

  

 I Prosolvias koncernredovisning skedde sedan såvitt gäller IVS en eliminering med 1,8 

milj. kr.  

  

I Öhrlings sammanställning över de olika VR-centren noterades beträffande Yokoha-

ma att programvaran (”SW”) var levererad, att maskinvaran (”HW”) inte var levererad, 

att utfallet från saldoutskicket var ”ok” och att säkerhet fanns i form av en remburs.  

Under rubriken ”status per 1997-12-31” antecknades ”Mjukvaran levererad, centret 

ej igång. Kommer att bli ett bra Center enligt RC.” 

 

Med hänsyn till att saldobeskedet och rembursen är omnämnda kan handlingen inte 

vara upprättad förrän i mars efter det att bokslutet hade granskats; saldobeskedet 

skickades nämligen från Japan den 27 februari 1998 och rembursen togs fram i mars 

samma år.   
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Det finns ingen dokumentation över granskningen av avtal i Yokohama.  Det enda 

avtalet från Yokohama som finns med i de av Magnus Svernlöv sammanställda pär-

marna är VRC-avtalet.  JV-avtalet och IVS beställning är inte med och inte heller rem-

bursen. 

 

Öhrlings kontroll av leveranserna och avsättningen för ej levererade produkter i Clarus 

behandlas i ett antal arbetspapper. I ett av dessa arbetspapper framgår att 200 000 USD 

hade reserverats för ej levererad maskinvara eller hårdvara till Yokohama. Magnus 

Götenfelt hade ”följt upp posten med Josefin och även erhållit sammanställning av 

levererade produkter enligt Equipment list.” 

  

I Yokohama fanns det ingen utrustningslista till VRC- eller JV-avtalen och den slutliga 

utrustningslistan togs fram först i mars 1998. IVS hade bilagt en utrustningslista till sin 

villkorade beställning i december. På den utrustningslista för Yokohama som Clarus 

använt för att bestämma intäkten står att den är ”preliminär !!!!! ”. Listan innehåller två 

priskolumner, dels ”vårt pris/st inkl rabatt” och ”Vårt tot[ala] pris inkl rabatt”. I den 

lista som IVS använde vid sin beställning hade separata priser per delkomponent angi-

vits, men endast före rabatten. Vad priset var för delkomponenterna efter rabatt fram-

gick inte av listan.  

 

Utrustningen i de utrustningslistor som användes vid beställningen i Yokohama skiljer 

sig från den utrustning som finns upptagen i den lista som användes för att räkna fram 

reservationen. Skillnaderna är inte oväsentliga. Varför Clarus vid beräkningen av re-

servationen använde en annan utrustningslista än den som parterna använde i verklig-

heten är oklart. Det framgår inte att Öhrlings granskat och upptäckt skillnaderna mel-

lan listorna.  

 

Summan av de rabatterade priserna längst ned i högerkolumnen är 196 883 USD. Re-

servationen var på 200 000 USD. Inget belopp (pris) har reserverats för Clarus kvar-
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stående åtagande att installera och integrera utrustningen. För IVS och den lokala par-

ten var detta ett väsentligt eller i allt fall inte obetydligt åtagande.  

 

Det finns ingen dokumentation avseende leveranserna, t.ex. fraktsedlar eller leverans-

godkännanden. Av ”Equipment lists” framgår inte att leverans hade skett. I Yokohama 

hade leveransen av EON och Oxygen skett med en försändelse som skickats med 

DHL.  

 

I saldolistan från kundreskontra finns fordringarna mot IVS och 3D Inc. avseende Yo-

kohama med. Förfallodatum var den 30 januari respektive 23 februari. Inga noteringar 

gjordes beträffande någon av fordringarna.  

 

Ett saldoutskick gjordes till 3D Inc. och detta skickades till Yimeng Lu som var assi-

stent till 3D Inc:s vd Toru Sekizuka. Lu besvarade det med att skriva under ”the balan-

ce above is confirmed”.  

 

Saldoförfrågningarna omfattade hela det fakturerade beloppet och inte det lägre belopp 

efter reservering för ej levererad utrustning som Clarus redovisade som intäkt. Det 

framgår inte av förfrågan vem av Clarus eller motparten som hade en fordran och vem 

som hade en skuld (”the balance in our favour/ your favour”). Texten i kontoutdraget 

var på svenska. Yeming Lu var inte VD i 3D Inc. Värdet av saldoförfrågan måste där-

med anses vara begränsat.  

 

Yokohama är med i Thomas Bengtssons lista över saldoförfrågningar. Listan är upp-

rättad den 23 februari och då hade Yokohama ännu inte svarat. Thomas Bengtsson 

hade därför inte gjort någon anteckning om svar från Yokohama. För hand har dock 

Magnus Götenfelt lagt till ”Ok”. Detta kan tidigast ha skett den 27 februari 1998, vilket 

var efter slutrevisionsmötet och samma dag som bokslutskommunikén lämnades. Sva-

ret på saldoförfrågan faxades av 3D Inc. klockan 19:40 lokal tid i Japan den 27 februa-

ri, vilket var 11:40 svensk tid.  
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Detta betyder som sagts att även uppställningen över ”kundfordringar per 1997-12-

31” i Clarus måste vara upprättad efter den 27 februari eftersom saldobekräftelsen från 

3D Inc. är omnämnd i handlingen. Här ser vi åter en av konsekvensen av bristerna i 

Öhrlings dokumentation. Det går inte att utan närmare undersökningar och detaljkän-

nedom om omständigheterna bestämt veta vilket underlag som revisorerna haft vid de 

olika faserna i sin granskning; vid granskningen inför bokslutet, granskningen av års-

redovisningen, den särskilda granskningen som utförts i april fram till bolagsstämman 

eller rent av efter denna tidpunkt.    

 

Sammantaget är det uppenbart att affärerna kring det blivande centret i Yokohama var 

behäftade med så många oklarheter och frågetecken att om Öhrlings hade utfört en 

korrekt revision hade de bort komma till slutsatsen att redovisningen av intäkterna och 

kundfordringarna stred mot god redovisningssed.  

  

VRC Taiwan 

 

Centret i Taiwan hade stora likheter med Yokohama-centret. VRC- och JV-avtal in-

gicks under 1997 med CDC, men det som krävdes för att kunna driva verksamheten i 

centret – finansiering, bolagsbildning, leverans och installation av utrustningen – var 

inte på plats förrän under 1998. Verksamheten kom igång först i oktober 1998.   

 

Verksamheten skulle drivas i ett JV-bolag som skulle ägas med hälften vardera av IVS 

och CDC. Parterna skulle bidra med hälften var av det kapital som behövdes för cen-

trets inköp av utrustningen till VR-centret. 

 

Diskussioner om affärsplanen pågick långt in i maj 1998. Av ett utkast till en imple-

mentationsplan framgår att all utrustning skulle beställas i januari 1998 och integreras i 

mars.   

 

CDC:s styrelse godkände VRC- och JV-avtalen i februari 1998.  Finansieringen av JV-

bolaget och investeringen i VR-centret var inte klar under 1997. 
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I december 1997 lämnade IVS en beställning avseende en del av ett VRC enligt en 

bilagd utrustningslista. Beställningen var villkorad av att CDC beställde den andra 

delen av VR-centret.  CDC beställde inte någon utrustning under 1997. IVS beställning 

blev därmed inte gällande under 1997. 

  

Det påstås att programvarorna EON och Oxygen skickades med DHL till CDC. Det 

finns ingen bevisning som klart visar att programvarorna levererades.  

 

Under den sista veckan i december 1997 utfärdade Clarus fakturor till CDC och IVS 

på hela priset för all utrustning i utrustningslistan; totalt ca 2 miljoner USD. Roger 

Cederberg på IVS reklamerade fakturan.  

 

I februari 1998 fraktades all utrustning till Taiwan med flyg. På grund av problem med 

importtillståndet för JV-bolaget fastnade utrustningen i tullen och den släpptes inte 

förrän när JV-bolaget hade bildats i augusti 1998. Avsikten var att JV-bolagets köp av 

utrustning skulle finansieras genom leasing. Den 4 mars 1998 krediterade Clarus också 

de två fakturorna till CDC och IVS som hade redovisats som intäkter under 1997 och 

istället debiterades ett leasingbolag i Taiwan som var delägt av CDC; CDC Finance & 

Leasing Corp.   

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen 6,5 milj. kr på envar av CDC och IVS efter reservering för ej levererad utrust-

ning med 1,4 milj. kr var.  Som kundfordran upptogs 7,9 milj. kr på envar av CDC och 

IVS.  - I bokslutet och årsredovisningen för 1997 eliminerade Prosolvia i koncernredo-

visningen 3,2 milj. kr av intäkten avseende IVS.   

 

Det finns ingen dokumentation som visar att avtalen i Taiwan granskats före den 25 

april 1998. Öhrlings borde bl.a. ha granskat IVS beställning och sett att den var villko-

rad av att CDC lämnade en beställning och att den hänvisade till Leverans och under-

hållsavtalet. Vidare skulle de ha kontrollerat om villkoret var uppfyllt. Om de granskat 
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avtalen hade de upptäckt att verksamheten skulle drivas i ett centerbolag med 2,6 mil-

joner USD i aktiekapital. De borde ha kontrollerat om bolaget hade bildats och kapita-

liserats. Vidare borde de ha granskat om styrelsegodkännandet hade lämnats. 

  

I de avtalspärmar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april 1998 sitter 

kopior av VRC- och JV-avtalen, men inte IVS beställning.  

 

I Öhrlings sammanställning över de olika VR-centren noterades beträffande Taiwan att 

programvaran (”SW”) var levererad, att maskinvaran (”HW”) hade fastnat i tullen, att 

utfallet från saldoutskicket var ”ok med kom” och att inga säkerheter fanns. Under ru-

briken ”status per 1997-12-31” antecknades ”Mjukvaran levererad, centret ej igång. 

Hårdvaran har fastnat i tullen pga formalia. Stark lokal partner.”. 

 

Öhrlings påstående att leverans av både maskin- och programvara skedde före årsskif-

tet är felaktigt. I vart fall levererades inte maskinvarorna, tillbehören och de externa 

programvarorna. Enligt Öhrlings arbetspapper reserverades 363 283 USD för ej levere-

rade maskinvaror till Taiwan.   

  

Den ”Equipment list” som ligger med i ett arbetspapper har inte samma innehåll som 

den lista som var bilagd till VRC-avtalet. I listan till VRC-avtalet fanns det inga sepa-

rata priser per delkomponent. Dessutom är det viss skillnad mellan utrustningen i de 

olika listorna. Inte heller här har något belopp reserverats för Clarus kvarstående åta-

gande att installera och integrera utrustningen. För IVS och den lokala parten var detta 

ett väsentligt eller i allt fall inte obetydligt åtagande.  

 

Det finns ingen dokumentation avseende leveranserna, t.ex. fraktsedel eller leverans-

godkännande. Även i Taiwan hade leveransen av EON och Oxygen skett med en 

DHL-försändelse.  Konkursboet anser att det var först i februari 1998 som utrustningen 

fraktades till Taiwan. På grund av problem med importtillstånd fastnade all utrustning i 

tullen och den släpptes inte förrän i augusti 1998. Det var således inte endast maskin-

varan som fastnade i tullen.  



  Sid 819 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

Faktureringen och fordringarna mot IVS och CDC fanns med i genomgången av faktu-

rering runt årsskiftet, analys VR center 1997 och saldolistan från kundreskontra. Fak-

turorna hade förfallit den 30 januari 1998 respektive den 23 februari 1998. Inga noter-

ingar har gjorts beträffande någon av fordringarna. 

 

Kundfordringarna behandlades också i ett annat arbetspapper.  I listan över ”Kundford-

ringar per 1997-12-31” finns fordran mot CDC med. Det noteras att ”enligt saldoför-

frågan kommer fakturan att bli transfererad till CDC – Prosolvia joint venture.”  

 

På sista sidan sägs att det ”kvarstår registrering av juridisk person till vilket leasingav-

talet skall överföras. VD anställd och jobbar i Centret. Erhåller lön från CDC. ” Det 

framgår inte vem som lämnat uppgifterna. 

 

CDC hade svarat på saldoförfrågan den 19 februari 1998. I svaret hade CDC skrivit 

“This invoice will be transferred to the (CDC-Prosolvia) Joint Venture Company dur-

ing the second quarter of 1998”. Svaret i svensk översättning antecknades av Thomas 

Bengtsson i listan över saldoförfrågningar.  

 

Detta svar bedömdes av Magnus Götenfelt som ”positivt avseende fordrans existens”.  

Slutsatsen är felaktig. CDC säger inte att de har någon skuld eller att de avser att betala 

utan att fakturan ska överflyttas till någon annan. Fakturan var redan förfallen vid den-

na tidpunkt och skulle nu inte komma att betalas förrän tidigast under andra kvartalet 

och i så fall av någon annan än CDC. Konkursboet anser att svaret borde ha betraktas 

som negativt; antingen som ett bestridande eller i allt fall inte som en bekräftelse av 

fordran. För att JV-bolaget skulle kunna betala krävdes att centerbolaget hade kapitali-

serats. Bolaget var inte ens bildat. Detta borde Öhrlings ha granskat och känt till. Deras 

kollegor vid PricewaterhouseCoopers Taiwankontor hade också hand om bildandet och 

registreringen av bolaget.  
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Avsikten var att JV-bolagets köp av utrustning skulle finansieras genom leasing. Den 4 

mars 1998 krediterade Clarus de två fakturorna till CDC och IVS som hade redovisats 

som intäkter under 1997 och istället debiterades ett leasingbolag i Taiwan som var del-

ägt av CDC; CDC Finance & Leasing Corp. Av dokumentationen framgår inte att Öhr-

lings uppmärksammat krediteringen och faktureringen.  

 

Sammantaget är det Konkursboets uppfattning att det var så många oklarheter och frå-

getecken kring affärerna med det blivande centret i Taiwan att om Öhrlings hade utfört 

en korrekt revision hade de bort komma till slutsatsen att redovisningen av intäkterna 

och kundfordringarna stred mot god redovisningssed.  

 

VRC Pretoria 

 

I december 1997 träffades ett sedvanligt Joint Venture-avtal mellan IVS och det statli-

ga forskningsorganet CSIR om att etablera ett VR-center i Pretoria. Det träffades inget 

VRC-avtal. Avtalet trädde i kraft den 8 januari 1998.  

 

Verksamheten skulle bedrivas gemensamt av parterna och de åtog sig att med hälften 

var bidra till inköpskostnaderna för utrustningen till centret. Om möjligt skulle inköpen 

finansieras genom leasing, avbetalningsköp eller annan finansieringsmetod. Vardera 

parten skulle ta fram en betalningsgaranti eller ansvarsförbindelse. 

 

I december lämnade IVS en beställning avseende en del av ett VR-center. Beställning-

en var villkorad av att CSIR beställde den andra delen av VR-centret. CSIR beställde 

inte den andra delen av utrustningen under 1997. Eftersom villkoren i IVS beställning 

inte var uppfyllda vid årets utgång var IVS beställning inte gällande under 1997.     

 

I slutet av december fakturerade Clarus CSIR och IVS hälften var av utrustningen. 

Prosolvia ställde ut en borgen för IVS samtliga förpliktelser mot CSIR enligt JV-

avtalet. CSIR ställde säkerhet genom en bankgaranti i februari 1998. Bankens betal-
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ning var uppdelad i tio lika stora delbelopp om 123 028 USD att erläggas var sjätte 

månad under fem år.    

 

Öhrlings påstår att programvarorna EON och Oxygen dellevererades i omedelbar an-

slutning till JV-avtalets träffande. I affärsplanen för Pretoria finns en aktivitetslista och 

av denna framgår inte att någon delleverans av programvarorna skulle ske. Konkurs-

boet anser att programvarorna inte levererades förrän under 1998. Den 31 mars 1998 

skickades en komplett uppsättning av alla programvaror och maskinvaror till CSIR. 

Den installerades av Clarus i april/maj. 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen 6,7 milj. kr på envar av CSIR och IVS efter reservering för ej levererad utrust-

ning med 1,4 milj. kr var. Som kundfordringar upptogs 8,1 milj. kr på envar av CSIR 

och IVS.  

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 eliminerade Prosolvia i koncernredovisning-

en 3,3, milj. kr av intäkten mot IVS. 

 

Det finns ingen dokumentation som visar att avtalen i Pretoria granskats före den 25 

april 1998. Det framgår inte av revisionsdokumentationen om JV-avtalet, IVS beställ-

ning och Prosolvias borgensåtagande hade granskats. Om så hade skett borde Öhrlings 

bl.a. ha upptäckt att IVS beställning var villkorad av att CSIR lämnade en beställning 

och att den hänvisade till Leverans och underhållsavtalet samt att villkoren inte var 

uppfyllda. Slutligen borde Öhrlings ha upptäckt att Prosolvia hade gått i borgen för 

IVS.  

 

I de avtalspärmar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april 1998 sitter 

kopior av JV-avtalet, bankgarantin och borgensförbindelsen från Pretoria. IVS beställ-

ning finns inte med i pärmen.  
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I ”Sammanställning VRC intäktsredovisning” noterades beträffande Pretoria att mjuk-

vara hade levererats kvartal 4, att utfallet av saldoutskick var ”Ok” och att det fanns en 

bankgaranti.  Under rubriken ”status per 1997-12-31” antecknades ”Mjukvaran leve-

rerad, centret är ej igång. Slutlig finansiell lösning är ej klar. Stark finansiell part.”. 

 

Granskningen av leveranserna och reserveringen för ej levererade produkter behandla-

des i ett arbetspapper. Av handlingarna framgår att 363 883 USD hade reserverats för 

ej levererad utrustning till Pretoria (CSIR Sydafrika). 

 

Den ”Equipment list” som ligger med i arbetspappret är upprättad internt inom Clarus 

och skiljer sig från den utrustningslista som IVS och CSIR använde i Pretoria. Den 

listan hade inga separata priser per delkomponent och vare sig IVS eller CSIR kände 

till hur priserna fördelade sig på de olika komponenterna. Utrustningen är i stort iden-

tisk i de båda listorna förutom att i avtalet var det 21 licenser till envar av EON och 

Oxygen-produkt medan listan som använts för reserveringen har 30 licenser. Vid be-

räkningen har inte heller här något belopp åsatts för åtagandet att installera och integre-

ra utrustningen.  

 

Det finns ingen dokumentation avseende leveranserna, t.ex. fraktsedel eller packsedlar. 

Leverans hade skett med DHL.   

 

Faktureringen och fordringarna mot IVS och CSIR fanns med i genomgången av fak-

tureringen runt årsskiftet, analys VR center 1997 och saldolistan från kundreskontra. 

Fakturorna hade förfallit den 30 januari 1998 (IVS) respektive den 23 februari 1998 

(CSIR). Inga noteringar gjordes beträffande någon av fordringarna.  

 

Kundfordringarna behandlades i ett annat arbetspapper.  Bankgarantin i Pretoria note-

rades för hand. I listan ”Kundfordringar per 1997-12-31” finns fordran mot CSIR med. 

Det noteras att ”enligt saldoförfrågan ok.”.  
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CSIR hade bekräftat saldoförfrågan utan kommentar den 17 februari 1998. I listan över 

saldoförfrågningar antecknade Thomas Bengtsson ”Ok” för CSIR.  I sin ”Samman-

ställning VRC ” noterade Öhrlings att den ”finansiella lösningen är ej klar.”  

 

CSIR ställde säkerhet i form av en bankgaranti från den sydafrikanska banken ABSA 

Corporate Bank den 2 februari 1998. Betalningen i garantin var uppdelad på tio lika 

stora delbelopp om 123 028 USD att erläggas var sjätte månad under fem år. Fakturan 

till CSIR förföll emellertid i sin helhet den 23 februari 1998, så fakturan och bankga-

rantin hade olika betalningsterminer. Det framgår inte att bankgarantin granskades av 

Öhrlings före slutet av april 1998. En kopia av bankgarantin fanns med i Magnus 

Svernlövs avtalspärm. Troligen hade inte Öhrlings tagit del av garantin tidigare. 

 

Samtidigt med JV-avtalet hade Prosolvia gått i borgen för IVS:s åtaganden mot CSIR 

enligt JV-avtalet. Om IVS inte fullgjorde sina förpliktelser enligt JV-avtalet att finan-

siera, eller, vilket Öhrlings påstår, att köpa, hälften av utrustningen, skulle Prosolvia 

tvingas infria garantin. Därmed kan inte hela den ekonomiska risken för Clarus påståd-

da försäljning av programvarorna till IVS anses ha överflyttats på IVS.  Det framgår 

inte att borgensåtagandet granskades av Öhrlings under revisionen. En kopia av bor-

gensåtagandet fanns med i Magnus Svernlövs avtalspärm.   

 

Sammantaget är det Konkursboets uppfattning att det var så många oklarheter och frå-

getecken kring affärerna med det blivande centret i Pretoria att om Öhrlings hade utfört 

en korrekt revision hade de bort komma till slutsatsen att redovisningen av intäkterna 

och kundfordringarna under 1997 stred mot god redovisningssed.  

 

VRC Irvine 

 

Affären sköttes av Prosolvias dotterbolag i USA, Prosolvia, Inc. Motparten var ”Uni-

versity of California Irvine Extension” som är en del i ”University of California”. Det 

högsta styrande organet för University of California var ”The Regents of the University 

of California” . 
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I december 1997 träffade Prosolvia Inc. två avtal; ett samarbetsavtal med UCI och ett 

sedvanligt VRC-avtal med UCI Extension. UCI och UCI Extension var bägge enheter 

inom University of California och inga egna självständiga juridiska personer. I VRC-

avtalet mellan UCI Extension och Prosolvia, Inc. angavs i rubriken till avtalet att det 

var “Regents” som träffade avtalet och avtalet var villkorat av att det godkändes av 

”Regents”.  

 

Parterna skulle bidra i lika delar till finansieringen av etableringen av VR-centret. In-

köpen av utrustningen skulle finansieras genom leasing, avbetalningsköp eller annan 

finansieringsmetod. Parterna åtog sig att om så behövdes ta fram en betalningsgaranti 

eller ansvarsförbindelse. Parterna skulle även med lika delar bidra med rörelsekapitalet 

för att driva centret.  

 

Prosolvia Inc. överlät i december VRC-avtalet till IVS. IVS lämnade en beställning 

avseende del av utrustningen till Irvine-centret den 22 december 1997.  Beställningen 

var villkorad av att UCI beställde den andra delen av VR-centret. UCI beställde inte 

någon utrustning och lämnade ingen betalningsgaranti under 1997. IVS beställning 

blev därmed inte gällande under 1997.  

 

Villkoret om att VRC-avtalet skulle godkännas av ”Regents” uppfylldes inte. Öhrlings 

påstår att godkännandet inte behövdes eftersom den person som skrivit på avtalet – 

Philip Nowlen – var behörig att ensam ingå avtalet och att han bekräftat detta genom 

ett brev den 22 december 1997 till Dan Lejerskär. Detta påstående bestrides. Även om 

han skulle ha varit behörig så förändrar detta inte det förhållandet att avtalet skulle 

godkännas av ”Regents”.  

 

Philip Henderson som var ”dean” och operativt ansvarig för UCI Extension klargjorde 

för Prosolvia i januari 1998 att avtalet på en rad punkter stred mot reglerna för UCI 

Extension, att det skulle ta lång tid att få avtalet på plats samt att ”Regents” godkän-

nande behövdes. 
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I slutet på december 1997 fakturerade Clarus IVS ca en miljon USD och Prosolvia Inc. 

450 000 USD.  

Senare under januari inleddes förhandlingar om ett nytt avtal som bättre skulle passa 

för ett offentligt organ som UCI. Enligt Phil Henderson accepterade Prosolvia, Inc. att 

VRC-avtalet inte var gällande. 

Prosolvia, Inc. skickade maskinvaror och kringutrustning till UCI i december 1997 

eller i början av januari 1998. Öhrlings påstår att även programvarorna EON och Oxy-

gen levererades till UCI i december 1997.  

 

UCI hade inget intresse av en tidig leverans av programvarorna i december 1997.  Inga 

licensnycklar till Oxygen hämtades ut av UCI under december 1997. UCI skickade 

även tillbaka utrustningen. 

 

Parterna fortsatte att förhandla under 1998 men beslutade sig i augusti 1998 för att 

avbryta förhandlingarna och inte fullfölja etableringen av VR-centret.   

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt 7,2 milj. kr på IVS och 3,5 

milj. kr på Prosolvia Inc. Som kundfordringar upptogs 7,9 milj. kr på IVS och 3,5 milj. 

kr på Prosolvia Inc.  

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 eliminerade Prosolvia 3,9 milj. kr av intäk-

ten mot IVS och hela intäkten avseende Prosolvia Inc. Intäkten mot IVS på 4,0 milj. kr 

minskades med 0,7 milj. kr avseende en lagerkostnad för maskinvaror. Resultateffek-

ten av redovisningen av Irvine-affären i koncernredovisningen blev därmed 3,3 milj. 

kr. Som kundfordringar upptogs i koncernen 7,9 milj. kr på IVS och ingenting alls på 

dotterbolaget Prosolvia Inc.  
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Det finns ingen dokumentation som visar att avtalen i Irvine granskats inom ramen för 

revisionen. Om så hade skett borde Öhrlings bl.a. ha upptäckt att avtalet för sin giltig-

het krävde att det godkändes av ”Regents”. Vidare hade de bort upptäcka att IVS be-

ställning var villkorad av att UCI lämnade en beställning. Öhrlings borde vidare ha 

undersökt om ”Regents” hade godkänt avtalet samt om UCI hade lämnat någon be-

ställning. I avtalen rörande VR-centret i Maricopa fanns det motsvarande villkor om 

styrelsegodkännande och eftersom det inte var uppfyllt under 1997 flyttades till 1998. 

Det fanns inget skäl att behandla UCI annorlunda.  

 

I de avtalspärmar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april 1998 sitter 

kopior av VRC-avtalet, men inte Samarbetsavtalet eller IVS beställning.  

 

I ”Sammanställning VRC” noterades beträffande Irvine att såväl maskin- som pro-

gramvara hade levererats i kvartal 4, att inget saldoutskick hade skett och att det inte 

fanns några säkerheter.  Under rubriken”status per 1997-12-31” antecknades beträf-

fande University of California (Irvine): ”Allt levererat, centret är igång. Kommer en-

ligt RC bli ett bra Center. Mycket stark partner. Finansieringen kommer att lösas med 

lån.”  Uppgiften om att centret var igång var fel; verksamheten hade inte startat och 

den kom heller aldrig att startas.   

 

Det finns ingen dokumentation avseende leveranserna, t.ex. fraktsedel eller packsedlar. 

Eftersom Clarus ansåg att all utrustning hade levererats gjordes ingen reservation för ej 

levererade produkter till Irvine. Det verkar dock som Clarus ursprungligen hade tänkt 

göra en reservering för ej levererade program- och maskinvaror från andra leverantö-

rer. Av sista sidan i ett arbetspapper står i kolumnen ”3e part lev/levererat” ” Ej” och 

att reservation skulle ske med 363 275 USD. Någon har därefter för hand strukit över 

”Ej” och ersatt det med ”Q4”.  

 

Faktureringen och fordringarna mot IVS och UCI fanns med i genomgången av faktu-

reringen runt årsskiftet, ”analys VR center 1997” och saldolistan från kundreskontra. 

Fakturorna hade förfallit till betalning den 30 (IVS) respektive 31 januari 1998 (Pro-
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solvia Inc.). Öhrlings har på dessa arbetspapper inte gjort någon notering beträffande 

någon av fordringarna. 

 

Kundfordringarna behandlades sedan i ett av arbetspappren, men fordringarna på IVS 

och Prosolvia, Inc. avseende Irvine är inte med i förteckningen över kundfordringar på 

de två sista sidorna.  

 

Inga saldoförfrågningar skickades avseende fordringarna i Irvine, sannolikt beroende 

på att faktureringen till UCI inte skedde direkt från Clarus utan via det amerikanska 

systerbolaget. Till IVS skickades det överhuvudtaget aldrig några saldoförfrågningar.  

 

Efter revisionen i maj 1998 noterade Öhrlings att det kvarstod en fordran på IVS om 

1,2 miljoner USD och att fordran mot lokal partner (UCI) om 8 milj. kr. var obetald.  

 

Sammantaget är det Konkursboets uppfattning att det var så många oklarheter och frå-

getecken kring affärerna med det blivande centret i Irvine att om Öhrlings hade utfört 

en korrekt revision hade de bort komma till slutsatsen att redovisningen av intäkterna 

och kundfordringarna under 1997 stred mot god redovisningssed.  

 

VRC Madrid  

 

Genom det spanska Industridepartementet kom Prosolvia i kontakt med de spanska 

bolagen Memondo och Eptron.  Målet var att etablera ett VR-center i provinsen Ciu-

dad Real strax söder om Madrid. Verksamheten skulle drivas i ett särskilt bildat bolag. 

Eftersom Memondo och Eptron hade en svag finansiell ställning var affären beroende 

av att ett bidrag på 1 miljon USD erhölls från den regionala myndigheten i Ciudad 

Real för att finansiera bolagets inköp av utrustning.  

 

I början på oktober 1997 träffade Prosolvia ett sedvanligt VRC-avtal med de spanska 

bolagen Eptron och Memondo. IVS ville inte ta över avtalet i Madrid.  
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Avtalet var villkorat av att den regionala regeringen i Ciudad Real åtog sig att göra ett 

finansieringsåtagande om 1 miljon USD. När villkoret blivit uppfyllt skulle parterna 

bilda ett bolag i Spanien för att driva VR-centret. Bolaget skulle ägas med 85 procent 

av Prosolvia och med 7,5 procent vardera av Memondo och Eptron.  

 

I samband med att VRC-avtalet träffades tog parterna fram en s.k. implementationsp-

lan. I planen sägs ingenting om att utrustningen skulle köpas in av ägarna till JV-

bolaget. Inte heller sägs det att några programvaror skulle levereras och/eller installe-

ras före den övriga utrustningen.  

 

Den 13 januari 1998 skickade den regionala regeringen ett utkast till ett s.k. ”commit-

ment letter” avseende bidraget till Memondo som i sin tur översände det till Prosolvia 

tillsammans med en engelsk översättning. I brevet uttalade myndigheten sitt intresse av 

att stödja etableringen av VR-centret. Brevet granskades av Prosolvia och den text som 

myndigheten hade föreslagit bedömdes inte vara tillräcklig för att uppfylla Prosolvias 

krav.  

 

Den 26 februari 1998 lämnade JV-bolaget som var under bildande in en bidragsansö-

kan till den regionala regeringen. Den regionala regeringen skrev den 2 mars 1998 ett 

brev till Dan Lejerskär med samma innehåll som i utkastet från den 13 januari 1998. 

Ansökan om regionalt stöd avslogs genom ett beslut den 12 april 1999 av Spaniens 

Finans- och ekonomidepartement.  

 

Öhrlings hävdar att programvarorna EON och Oxygen levererades till Memondo den 

22 december 1997 genom DHL. Konkursboet anser att de åberopade handlingarna inte 

styrker att leverans har skett till Madrid. Clarus fakturerade den 31 december 1997 

Memondo för all utrustning till centret med drygt 2 milj. USD. 
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Öhrlings skickade en saldoförfrågan till Memondo den 13 februari 1998. Eftersom det 

var JV-bolaget som skulle köpa och betala för utrustningen om och när bidraget erhölls 

kontaktade Memondo Prosolvia och begärde en bekräftelse på att fakturan skulle över-

föras på JV-bolaget. Rasmus Hammar bekräftade per fax att fakturan skulle överföras 

till JV-bolaget efter det att bidraget hade bekräftats av den lokala regeringen. Rasmus 

Hammar uppmanade Memondo att skriva på saldoförfrågan eftersom den enbart be-

kräftade ”sambandet mellan det underskrivna avtalet och fakturan”. I brev till Memon-

do den 20 februari 1998 bekräftade Michael Jacobsson att fakturan skulle överföras till 

JV-bolaget så snart det hade bildats. Efter detta skrev Memondo på saldoförfrågan. 

 

Det är uppenbart att Clarus fakturering till Memondo var felaktig. Memondo skulle 

inte köpa någon utrustning utan verka för att ett statligt bidrag erhölls. Det var JV-

bolaget som skulle köpa, men bolaget var ännu inte bildat. Något JV-bolag bildades 

aldrig och ingen verksamhet kom igång i Spanien. Fakturan bokades som en kundför-

lust den 30 juni 1998. 

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen till Memondo 13 milj. kr efter reservering för ej levererad utrustning med 2,9 

milj. kr. Som kundfordran upptogs 15,9 milj. kr mot Memondo.   

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 eliminerade Prosolvia i koncernredovisning-

en 3,2 milj. kr på intäkten mot Memondo som om det hade varit ett IVS-center.  

 

Det finns ingen dokumentation som visar att VRC-avtalet i Madrid granskades inom 

ramen för revisionen. Om så hade skett borde Öhrlings – utöver de allmänna bestäm-

melserna om ”Turn Key” och att det inte fanns någon bestämmelse i avtalet eller i im-

plementationsplanen om att programvarorna skulle levereras innan den övriga utrust-

ningen samt att avtalet uttryckligen inte innebar någon licensiering av programvaror – 

ha upptäckt att avtalet för sin giltighet krävde att den regionala regeringen i Ciudad 

Real åtog sig att finansiera 1 miljon USD samt att ett särskilt JV-bolag skulle bildas 
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som skulle ägas till 85 procent av Prosolvia. Utrustningen skulle köpas av JV-bolaget 

och inte Memondo. Memondo skulle äga endast 7,5 % i JV-bolaget.  

 

Öhrlings borde ha undersökt om finansieringen hade erhållits och om JV-bolaget hade 

bildats.  

 

I de avtalspärmar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april 1998 finns 

från Madrid bl. a. kopior av VRC-avtalet, styrelsegodkännanden, implementationspla-

nen och brevet från den regionala myndigheten den 2 mars 1998.  

 

I ”Sammanställning VRC” noterades beträffande Madrid-centret att IVS inte skulle 

vara med, att 50 procent av programvarorna hade levererats i kvartal 4, att maskinva-

rorna inte hade levererats, att utfallet av saldoutskicket var ”ok” och att det inte fanns 

några säkerheter.  Vad som menas med att 50 procent av programvaran hade levererats 

vet inte Konkursboet.  

 

Under rubriken”status per 1997-12-31” antecknades: ”Mjukvaran levererad, centret 

ej igång. Ännu ej IVS Center vilket kräver styrelsebeslut. Finansiellt svag lokal part-

ner. Centret beroende av EU medel. Föreligger garanti från local government.”  

 

Varifrån uppgiften kommer om att garantin förelåg framgår inte. Som sagt hade Öhr-

lings fört diskussioner med bl.a. Dan Lejerskär och det är sannolikt att det var han som 

lämnat uppgiften eftersom han var mycket aktiv i frågorna rörande finansieringen i 

Madrid och hade direktkontakt med den spanska myndigheten. Frågan är om Öhrlings 

kontrollerade uppgiften och begärde kopia av garantibeslutet.  Så borde ha skett efter-

som VRC-avtalet var villkorat av att garantin erhölls och Memondo inte kunde betala 

själva – de var enligt Öhrlings en ” Finansiellt svag lokal partner” och centret var 

”beroende av EU-medel”.  

 

I Magnus Svernlövs avtalspärm fanns brevet från den regionala myndigheten den 2 

mars, dvs. efter det att bokslutet hade granskats. Brevet utgör ingen garanti utan är 
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endast en intresseförklaring. Frågan är om Öhrlings tagit del av brevet före den 24 april 

1998. Öhrlings påstod i svaromålet att de hade granskat ”garantin” men att så skett 

inom ramen för revisionen framgår inte av dokumentationen.  

 

Det finns i revisionsdokumentationen inga handlingar avseende leveranserna till Mad-

rid. Konkursboet menar att Öhrlings förmodligen inte tagit del av fraktdokumentatio-

nen från DHL förrän i samband med brottmålet. Även i Madrid skedde en reservering 

för ej levererad hårdvara. Beloppet var 361 647 USD och beräkningen hade skett enligt 

en ”Equipment list”. 

    

I Madrid fanns det inte någon utrustningslista till VRC-avtalet. Detta borde Öhrlings 

ha upptäckt. Den ”Equipment list” som det hänvisas till och som ligger med i ett ar-

betspapper är upprättad internt inom Clarus. Inget belopp har reserverats för Clarus 

kvarstående åtagande att installera och integrera utrustningen. Med hänsyn till affärs-

upplägget och avtalens utformning måste detta ur kundens perspektiv anses ha varit ett 

väsentligt eller i allt fall inte obetydligt åtagande. 

 

Faktureringen och fordringarna mot Memondo fanns med i Öhrlings genomgång av 

fakturering runt årsskiftet utan att några anteckningar som är relevanta för målet gjor-

des. I arbetspappret ”analys VR center 1997” och saldolistan från kundreskontra  åter-

finns fordran på Memondo. Fakturan förföll till betalning den 3 mars 1998. Som angi-

vits under redovisningen hade Memondo efter en del påtryckningar från Clarus bekräf-

tat saldot den 23 februari 1998.  

 

När saldoförfrågningen gjordes kände Öhrlings till, eller borde i allt fall ha känt till, att 

all utrustning inte hade levererats, att fakturabeloppet omfattade även den del av ut-

rustningen som inte hade levererats, att Memondos finansiella ställning inte medgav 

betalning, samt att betalningen var helt beroende av att bidrag erhölls. Memondo var 

enligt Öhrlings en ”Finansiellt svag lokal partner”. Vidare borde Öhrlings ha känt till 

– om de granskat avtalen – att utrustningen skulle köpas av JV-bolaget och inte av 

Memondo och att Memondo skulle äga endast 7,5 procent i JV-bolaget.  
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Mot denna bakgrund måste saldoförfrågan helt sakna betydelse för bedömningen av 

fakturan mot Memondo. Det måste ha varit uppenbart att Memondo inte skulle köpa 

något och inte skulle kunna betala. I vart fall kan inte svaret på saldoförfrågan läka de 

uppenbara brister som förelåg vid prövningen av kriterierna för intäktsredovisningen 

och kundfordran. Uppenbarligen gjorde Öhrlings en annan bedömning. I uppställning-

en över kundfordringar antecknades ”enligt saldoförfrågan ok”. Någon ytterligare be-

dömning av kundfordran verkar inte ha skett. 

 

Om det nu ändå var så att Öhrlings trodde att det var Memondo som skulle köpa all 

utrustning så inställer sig frågan hur bolaget skulle klara av att betala. Enligt VRC-

avtalet skulle den lokala myndighetens garanti uppgå till 1 milj. USD. Fakturan var på 

2 milj. USD. Hur skulle Memondo finansiera den resterande miljonen dollar? Detta 

verkar inte Öhrlings ha övervägt vid sin granskning. 

 

I genomgången av avtalen den 25 april 1998 uppmärksammade dock Magnus Göten-

felt att enligt VRC-avtalet skulle JV-bolaget ägas med 85 procent av Prosolvia och 

med 15 procent av Memondo.  

 

I ”Analys VR-center 1997” från den 4 maj 1998 konstaterades fortfarande att Memon-

do var en finansiellt svag lokal partner och att centret var beroende av EU-medel, men 

att det förelåg en garanti från ”local government”.  Inte ens vid denna tidpunkt verkar 

Öhrlings ha granskat om garantin verkligen hade lämnats.    

 

Sammantaget är det Konkursboets uppfattning att det var så många oklarheter och frå-

getecken kring affärerna med det blivande centret i Madrid att om Öhrlings hade utfört 

en korrekt revision hade de bort komma till slutsatsen att redovisningen av intäkterna 

och kundfordringarna under 1997 stred mot god redovisningssed. Öhrlings verkar fel-

aktigt ha utgått ifrån att finansieringen från den lokala regeringen var klar. 
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VRC Ottawa 

 

Den lokala parten i Ottawa var ett bolag benämnt Nygem. Clarus och Nygem träffade 

ett standardmässigt VRC-avtal som senare överläts till IVS. Det mesta av utrustningen 

levererades och installerades under 1997 och viss verksamhet kom också igång. Intäk-

ter mot Handelsbanken Finans redovisades med 3,1 milj. kr i september och 7,9 milj. 

kr i oktober. Eftersom det inte blev klart med villkoren för Nygems del av leasingen, 

krediterades Handelsbanken Finans och JV-bolaget. Nuvision fakturerades istället. 

Nuvision var bildat och skulle ägas med hälften var av Clarus och Nygem.  Den 31 

januari 1998 krediterades fakturan till Nuvision och istället fakturerades nu Nygem. 

Betalning skulle ske inom tio dagar. Fakturan betalades aldrig. Det förelåg samarbets-

problem beträffande Nygem. Under 1998 uppdagades att Nygems vd Bill Motala hade 

agerat illojalt och tagit ut stora belopp från Nuvisions konto. IVS hade inte heller regi-

strerats som aktieägare i Nuvision utan alla aktier ägdes av Nygem. Under revisionsar-

betet i februari hade även Öhrlings fått information om problemen i samarbetet med 

Nygem och att Nygem var en svag partner. 

 

I Clarus och Prosolvias bokslut och årsredovisningar för 1997 upptogs en intäkt och en 

kundfordran mot Nuvision om 7,9 milj. kr. Konkursboets kritik mot redovisningen och 

revisionen av Ottawa-affären gäller enbart kundfordringen. Öhrlings borde ha anmärkt 

på att kundfordringen mot Nuvision togs upp i bokslutet och årsredovisningen för 

1997.  

 

När revisionen gjordes hade Clarus när det gäller den del av utrustningen i Ottawa som 

Nygem skulle finansiera inom loppet av fem månader i redovisningen flyttat runt ford-

ran mellan tre olika motparter; i oktober fakturerades Handelsbanken Finans, i decem-

ber Nuvision och i februari slutligen Nygem. Samtliga dessa faktureringar och kredite-

ringar framgick av bokföringen i Clarus och borde ha upptäckts av Öhrlings.  

 

Det finns ingen dokumentation som visar att VRC-avtalet i Ottawa granskats inom 

ramen för revisionen. Om så hade skett borde Öhrlings ha upptäckt att Nygems åta-
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gande inte var att köpa eller licensiera utrustningen utan att garantera hälften av lea-

singfinansieringen samt att ett särskilt JV-bolag skulle bildas. Öhrlings borde ha un-

dersökt om finansieringen hade lösts.  

 

I de avtalspärmar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april 1998 finns 

från Ottawa bl. a. kopior av VRC-avtalet och överlåtelsen till IVS.  

 

I ”Sammanställning VRC” noterades beträffande Nygem att IVS var medintressent, att 

program- och maskinvarorna hade levererats, att inget svar hade erhållits på saldout-

skicket och att det inte fanns några säkerheter.   

 

Under rubriken ”status per 1997-12-31” antecknades: ”Allt levererat, centret är 

igång. Centret har en svag lokal partner. Enligt RC skall en ny partner eftersökas. 

Denna skall vara på plats inom 6 månader enligt Dan L. Enligt RC är Centret bra och 

har en god utveckling. Centret är invigt i december 1997 med inriktning mot Telecom. 

Vidare har VR simulering gjorts av Tutankamons grav för ett museums räkning.”. 

 

Faktureringen och fordringarna avseende Ottawa fanns med i Öhrlings genomgång av 

fakturering runt årsskiftet.  I uppställningen är det fakturan till JV-bolaget Nuvision (nr 

710452) som tas upp. När uppställningen gjordes den 3-4 februari 1998 hade dock 

denna faktura redan krediterats.  

 

Samtidigt upprättade Öhrlings även arbetspappret ”analys VR center 1997”. Även där 

finns Ottawa med, men nu under namnet på den lokala parten Nygem. I de övriga ko-

lumnerna anges som ”motpart” Nuvision och SHB Finans 50/50, ”värde” fakturabe-

loppen drygt en miljon USD och i ”Kommentar” Q 3, Pinc – vilket betyder det ameri-

kanska dotterbolaget Prosolvia Inc. – samt att det var ”OK enl redovisning 9709”.  Inte 

heller här noterades att fakturan till Nuvision var krediterad när arbetspappret upprät-

tades. 
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I ”Saldolista kundreskontra per 97-12-31” återfinns fordran på Nuvision. Fakturan 

förföll till betalning den 2 mars 1998, men innan dess hade den som sagt krediterats. 

 

Den 13 februari 1998 skickade Öhrlings en saldoförfrågan till Nuvision trots att Clarus 

hade krediterat fakturan den 31 januari 1998. Något svar på saldoförfrågan kom aldrig.  

 

I lista över ”Kundfordringar per 1997-12-31” finns fakturorna mot såväl Nuvision som 

Nygem med, men på två separata rader och utan referens till varandra.   

 

Beträffande Nuvision angavs den omstridda fakturan nr 710452 samt en annan faktura 

till Nuvision från slutet av mars 1998 avseende konsultarvode (nr 810171). Följande 

kommentar gjordes: ”Saldoförfrågan inkom ej något svar. 10)”.  I not 10 angavs 

”Centret är igång. Fordran bedöms korrekt värderad ”.  Med hänsyn till att fakturan 

810171 är med kan listan över kundfordringar tidigast vara upprättad i april 1998. För 

Nygem angavs fakturanumret 810115, men inget belopp.  Det lämnades ingen kom-

mentar till fordringen.   

 

Hur Öhrlings kunde komma till slutsatsen att fordran mot Nuvision var korrekt värde-

rad trots att den var krediterad vet inte Konkursboet. Vid bokslutstillfället hade ju Cla-

rus ingen fordran på Nuvision.  

 

I den sammanfattande bedömningen skrev Magnus Götenfelt för hand beträffande kri-

teriet ”kunden kreditvärdig” att ”Dock kommer under Q1 98 ett antal Centers följas 

upp såsom;  

– InKina  

– Singapore  

– Ottawa  

– Malaysia”.  

 

Slutsatsen att ”konstaterad osäkerhet ej föreligger” är märklig mot bakgrund av att 

Öhrlings kände till:  
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- att efter årsskiftet, men före bokslutet, hade fakturan till Nuvision krediterats och 

fakturerats om på Nygem, 

- att saldoförfrågan inte hade besvarats,  

- att Nygem var ”en svag lokal partner”, 

- att en ny partner skulle eftersökas och att enligt Dan Lejerskär skulle denna vara på 

plats inom 6 månader, samt  

- att det inte fanns någon säkerhet för fordringen.  

 

Under revisionsarbetet i februari hade Öhrlings också fått information om problemen i 

samarbetet med Nygem. Mot bakgrund av dessa omständigheter borde Öhrlings ha 

anmärkt på att kundfordringen var med i bokslutet och årsredovisningarna. 

 

I samband med genomgången med Roger Cederberg efter revisionen den 24 april 1998 

upprepade Magnus Götenfelt att Nygem var en svag part och i versaler noterades 

”RISK”. - I sin promemoria avseende VR-center som var bilagd till avtalspärmen den 

24 april noterade Magnus Svernlöv beträffande Ottawa att ”parten svag och har någon 

form av problem”. 

 

Vid avtalsgenomgången den 25 april 1998 noterade Magnus Götenfelt att avtalet i Ot-

tawa var ett ”litet avtal” med ”inga anmärkningsvärda §”. Anteckningarna tyder på att 

det är första gången som Magnus Götenfelt tog del av avtalet. 

 

Fordringen mot Nygem bokades slutligen bort som en kundförlust den 30 juni 1998. 

 

VRC Maricopa 

 

Prosolvia hade fört diskussioner med Chandler-Gilbert Community College i Maricopa 

om att etablera ett center i Maricopa, Arizona. Den 22 december 1997 har IVS lämnat 

en beställning avseende en del av ett VRC. Beställningen var villkorad av att Maricopa 
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skulle beställa den andra delen av VR-centret. Maricopa beställde dock inte någon ut-

rustning under 1997. IVS beställning blev därmed inte gällande. 

 

I slutet av december 1997 har Clarus fakturerat IVS 954 471 USD och Maricopa 

758 764 USD. Vid utgången av 1997 har det dock inte funnits någon bindande beställ-

ning från IVS och inte heller något avtal med Maricopa. Vid bokföringen av fakturorna 

har Clarus gjort en reservering för ännu ej levererad utrustning med ca 1 milj. kr varde-

ra på IVS och Maricopa.   

 

Den 27 januari 1998 har Maricopas styrelse godkänt etableringen av VR-centret.  Ett 

avtal med Maricopa har sedan träffats den 16 mars 1998 om etablering av ett VR-

center.  Avtalspart på Prosolvias sida var IVS dotterbolag i USA, IVS, Inc.  

 

Under det interna arbetet med bokslutet inom Prosolvia i februari 1998 beslutades det 

att fakturorna till Maricopa och IVS avseende Maricopa-centret inte skulle vara med 

för 1997 eftersom inget avtal hade träffats då. Beslutet togs på ett revisionssammanträ-

de den 17 februari 1998 där Magnus Götenfelt deltog. Fakturan till Maricopa kredite-

rades och de reserverade beloppen för kvarstående åtaganden togs bort. Fakturan till 

IVS kom dock inte att krediteras utan den fanns med bland intäkterna och kundford-

ringarna i bokslutet och årsredovisningarna för 1997. Den 31 mars 1998 har Clarus 

ställt ut en ny faktura till Maricopa.  

 

I årsredovisningen för 1997 har Clarus redovisat 7,5 milj. kr. som intäkt och kundford-

ran mot IVS.  

 

I bokslutet och årsredovisningen för 1997 har Prosolvia i koncernredovisningen, som 

intäkt mot IVS, redovisat 4,8 milj. kr efter en eliminering med 2,7 milj. kr. Som kund-

fordran har upptagits 7,5 milj. kr. 

 

Detta center är speciellt eftersom parterna faktiskt är överens om att redovisningen av 

centret har varit felaktig. Öhrlings har vitsordat att avtalskriteriet för att kunna redovisa 
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en intäkt 1997 inte var uppfyllt. Öhrlings har vidare vitsordat att fakturan till IVS ändå 

felaktigt redovisades som en intäkt, men invänt att detta berodde på ”ett rent misstag”. 

Oberoende av skälet så har redovisningen av centret därmed varit felaktig och i strid 

mot god redovisningssed.  

 

Det finns ingen dokumentation som visar att avtalet i Maricopa har granskats inom 

ramen för revisionen. Avtalet har ingåtts i mars 1998, efter bokslutet. De avtalspärmar 

som Magnus Svernlöv har sammanställt i slutet av april 1998 innehåller avtalet beträf-

fande Maricopa.  

 

I arbetspappret ”Sammanställning VRC” finns Maricopa med. Fordran har angetts till 

11 785 000 kronor varav hälften – 5 892 000 kronor – på lokal part respektive IVS. 

Beloppen stämmer inte med faktureringen. IVS hade fakturerats 954 471 USD – näs-

tan 200 000 USD mer än den lokala parten Chandler-Gilbert Community, vilken hade 

fakturerats 758 764 USD.  

 

Under rubriken ”Status per 1997-12-31” har antecknats att Maricopa ”avser Q1 1998.” 

Med detta har Öhrlings sannolikt avsett att fakturorna inte skulle tas som intäkt under 

1997 utan under första kvartalet 1998. 

 

Fakturorna till IVS och Chandler-Gilbert Community College är med i arbetspappret 

”Analys VR center 1997” från den 2 februari. Enligt arbetspappret har Öhrlings 

”granskat huruvida avtal avser 1997 eller 1998”. Fakturorna sades avse VR-centren i 

”Phoenix (Maricopa)” för IVS-fakturan och ”Mesa Arizona” för Chandler-Gilbert 

Community College. I kolumnen för kommentarer har angetts ”Q 4” för bägge faktu-

rorna. Ingen uppgift finns heller här om kreditering av fakturorna.  

 

Bägge fakturorna är även med i ” Saldolista kundreskontra”. Förfallotidpunkten på 

fakturorna var den 30 januari respektive den 2 mars 1998. Beträffande Chandler-

Gilbert Community College har för hand antecknats ”avbokas”. Beträffande IVS-

fakturan finns det ingen anteckning gjord. 
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I listan över ”Kundfordringar per 1997-12-31” ingår fordran mot Chandler-Gilbert 

Community College. Som kommentar har Öhrlings skrivit ”Fakturan har överförts till 

1998 då affären för deras del var betingad av ett styrelsebeslut hos kunden vilket fat-

tades under 1998”.  

 

Längst ned på sidan finns även den nya fakturan till ”Maricopa County Community” 

upptagen med fakturanummer 810182. Denna faktura var daterad den 31 mars 1998, så 

listan över kundfordringarna kan tidigast ha upprättats i april 1998. Fakturan till IVS 

har inte varit med i listan över kundfordringarna.  

 

Inom ramen för granskningen av kundfordringarna har även saldoförfrågningar till 

vissa av kunderna utförts. Tanken var att en saldoförfrågan skulle ske även till Chand-

ler-Gilbert Community College. Detta framgår av förteckningen över saldoförfråg-

ningar. Beloppet motsvarar fakturabeloppet till Chandler-Gilbert Community College.   

 

Handlingen har senast ändrats i datorn av Thomas Bengtsson den 23 februari 1998. För 

hand har Magnus Götenfelt strukit över Chandler-Gilbert Community College och 

beloppet och lagt till ”Utgår. Flyttad 1998.” Det var också vad som hände. Ingen in-

täkt eller fordran har redovisats mot Chandler-Gilbert Community College 1997.  Där-

emot har fakturan mot IVS felaktigt tagits upp som intäkt och fordran. 

 

Skälet till att fakturorna till Maricopa och IVS inte skulle vara med 1997 var att inget 

avtal hade träffats då. Magnus Götenfelt var med på mötet när detta beslutades. I revi-

sionsdokumentationen finns ingen anteckning från mötet. Magnus Götenfelt och Öhr-

lings har uppenbarligen missat att följa upp att fakturan till IVS krediterades och inte 

togs upp 1997. 

  

Vad finns det då för anteckningar om Maricopa-fordringen i revisionsdokumentationen 

från tiden efter det att revisionen hade avslutats? Vid genomgången av VRC-avtalen 
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har Magnus Götenfelt noterat att det var ett ”IVS avtal”, ” styrelsebeslut Maricopa 27/1 

98”. 

 

Slutligen, i ”Analys VR Center 1997 Status” från den 4 maj 1998 behandlas även Ma-

ricopa. Det noteras bl.a. att avtalet undertecknats den 16 mars 1998.  

 

Ingenting sägs i dessa arbetspapper i frågan huruvida även fakturan till IVS hade kredi-

terats och flyttats till 1998. 

 

Revisorerna har känt till att kundfordran mot IVS skulle tas bort, men de har inte 

granskat, eller i allt fall inte upptäckt att så inte hade skett.  

 

Konkursboet anser att Öhrlings inom ramen för god revisionssed borde ha kontrollerat 

att fakturan till IVS hade krediterats och inte redovisades som kundfordran 1997.  

 

VRC Falköping 

 

Detta center skulle inte läggas in i IVS. Den 29 december 1997 träffades ett Konsortia-

lavtal mellan Prosolvia och ett av Falköpings kommun delägt bolag; Falköping till 

1000 AB. Avtalet bygger i allt väsentligt på de VRC- och JV-avtal som användes i 

VR-centeraffärerna. Verksamheten skulle bedrivas i ett gemensamt ägt aktiebolag och 

bolagets förvärv av utrustningen skulle finansieras genom avbetalning och/eller finan-

siell leasing. Avtalsparterna skulle svara för bolagets rätta fullgörande av förvärv och 

finansiering och vardera parten garanterade hälften av bolagets kostnad för förvärvet 

av utrustningen.  

 

Förutom genom dessa garantier skulle bolaget finansieras av avtalsparterna genom ett 

aktiekapital på 100 000 kr och ett rörelsekapital om högst 1 milj. kr. Parterna skulle 

bidra med hälften var av aktiekapitalet och rörelsekapitalet.  
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Öhrlings har i målet påstått att Clarus levererade programvarorna EON och Oxygen till 

Falköping till 1000 AB i slutet av december 1997. Konkursboet bestrider påståendet. 

Det finns inga handlingar som visar att den påstådda leveransen av EON och Oxygen 

verkligen ägde rum under 1997.    

 

I slutet av december 1997 fakturerades Falköping till 1000 AB 10,1 milj. kr för utrust-

ningen. Falköping till 1000 AB bestred fakturan och lämnade tillbaka den. De bokför-

de aldrig fakturan. 

 

I mars 1998 etablerades centerbolaget. Utrustningen leasades i slutet av april genom 

Nordbanken Finans. Fakturan krediterades i maj 1998 när Nordbanken Finans fakture-

rades för all utrustning.  

 

För att köra Oxygen-applikationerna behövdes datorer från Silicon Graphics och en 

programvara från Multigen och dessa levererades i april 1998.   

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt från leveransen av EON och 

Oxygen till Falköping till 1000 AB 6,7 milj. kr efter reservering med 1,4 milj. kr för ej 

levererad utrustning. Som kundfordran upptogs 10,1 milj. kr. Samma belopp bokades 

även upp i Prosolvia-koncernens bokslut och årsredovisning för 1997.  

 

Det finns ingen dokumentation som visar att Konsortialavtalet i Falköping granskats 

inom ramen för revisionen. Om det hade granskats så borde Öhrlings ha upptäckt att 

det var det gemensamt ägda JV-bolaget som skulle köpa utrustningen och att Falkö-

ping till 1000 AB:s åtagande inte var att köpa eller licensiera utrustningen utan att ga-

rantera hälften av finansieringen. Vidare hade Öhrlings upptäckt att den finansierings-

garanti som Falköpings kommun hade lämnat avsåg förvärv som gjordes av JV-

bolaget och inte Falköping till 1000 AB.  Öhrlings borde ha undersökt om JV-bolaget 

hade bildats.  
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I ”sammanställning VRC” noteras beträffande Falköping att IVS inte skulle vara med-

intressent i centret, att programvarorna hade levererats i kvartal 4, att maskinvarorna 

inte hade levererats under 1997, att fordran på lokal part vid utgången av 1997 uppgick 

till 10,2 milj. kr, att inget svar hade erhållits på saldoförfrågan samt att inga säkerheter 

fanns.  

 

I not 18 under rubriken ”Status per 1997-12-31” anges att ”allt levererat, centret skall 

invigas i maj 1998. Leasingfinansiering via NB nära förestående”. Informationen kan 

tidigast vara införd i april eftersom det var då som diskussionerna med ”NB” – Nord-

banken Finans – fördes och maskinvarorna från Silicon Graphics levererades.  

 

Det finns ingen dokumentation avseende de leveranser som påstås ha skett under 1997, 

t.ex. fraktsedlar eller packsedlar. De leveranser av program- och maskinvaror som 

skedde i april 1998 är däremot relativt väl dokumenterade.  

 

I Falköping reserverades 181 642 USD eller 1,4 milj. kr för ej levererade produkter i 

årsbokslutet. När det gällde avsättningen noterade Öhrlings att den avsåg hårdvara, att 

uppföljning skett med Josefin Nilsson och att de hade erhållit en sammanställning av 

levererade produkter enligt ”Equipment list”. 

 

Bland de ”Equipment lists” som ligger i ett arbetspapper finns också en lista som avser 

Falköping. Den avviker från den lista som fanns med som bilaga till Konsortialavtalet. 

Den avtalade utrustningslistan har bara ett totalpris och inga priser för de olika del-

komponenterna. Dessutom finns det vissa skillnader i själva utrustningen. Avtalets 

lista innehåller 21 licenser av EON och Oxygen medan listan i arbetspappret har 30.  

 

Inget belopp har reserverats för Clarus kvarstående åtagande att installera och integrera 

utrustningen. Med hänsyn till affärsupplägget och avtalets utformning måste detta ur 

kundens perspektiv anses ha varit ett väsentligt eller i allt fall inte obetydligt åtagande.  
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I listan över kundfordringar noterades beträffande Falköping att ”slutlig finansiering 

genom leasingavtal hos Nordbanken nära förestående”. Det anges inte när listan upp-

rättats, men troligen är den upprättad i april 1998 eftersom det var då som leasingfi-

nansieringen diskuterades med Nordbanken Finans.  

 

Enligt uppställningen över saldoförfrågningar skickades en sådan till Falköping under 

revisionen i februari. Beloppet skulle ha varit på 10,1 milj. kr.  

 

I Öhrlings uppställning finns ingen notering om att förfrågan besvarades. Det är oklart 

om förfrågan skickades. I brottmålet uppgav Nils Brehmer att han inte trodde att någon 

förfrågan hade skickats till Falköping, emedan Magnus Götenfelt uppgav att förfrågan 

inte besvarades. I sina beräkningar och bedömningar av utfallet från saldoutskicken har 

Magnus Götenfelt räknat med Falköping. Enligt Konkursboet är det inte sannolikt att 

någon saldoförfrågan skickats till Falköping. Om ett utskick hade skett hade Falköping 

till 1000 AB med all sannolikhet invänt att fakturan var fel. Som angivits under redo-

visningen bestred Falköping till 1000 AB fakturan och lämnade omgående tillbaka den 

till Michael Jacobsson på Clarus.  

   

De avtalspärmar som Magnus Svernlöv sammanställde i slutet av april 1998 innehöll 

Konsortialavtalet i Falköping. Den enda anteckningen avseende Falköping från mötet 

med Roger Cederberg och Dan Lejerskär den 24 april 1998 är ”Falköping Avtal”.  

I avtalsanalysen den 25 april berörs inte Falköping. 

 

Sammantaget är det Konkursboets uppfattning att det var många oklarheter och fråge-

tecken kring affären med det blivande centret i Falköping. Utrustningen skulle köpas 

av JV-bolaget. Bolaget var inte bildat. Clarus var inte avtalspart. Delleveranser var inte 

avtalade. Installation och integration ingick i avtalet och hade inte utförts. Avtalet träf-

fades den 29 december 1997 och programvarorna EON och Oxygen skulle ha levere-

rats någon av de sista två dagarna på året – den 30 eller 31 december 1997. Det sakna-

des dokumentation avseende leveranserna. Utrustningslistan och fakturan saknade 

uppgift om pris för de olika enheterna eller delkomponenterna. Om Öhrlings hade ut-
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fört en korrekt revision hade de bort komma till slutsatsen att redovisningen av intäk-

ten och kundfordran i Falköping under 1997 stred mot god redovisningssed. 

 

23.1.7 Granskning av CoE-affärerna  

 

CoE Arvika 

 

Fakturor till IDC i Arvika fanns med som intäkter och kundfordringar i delårsrappor-

terna för kvartal 2 och 3 år 1997. Maskin- och programvara påstods ha levererats till 

den Tobaken i Arvika och sedan flyttats av Systems till deras verksamhet i Väners-

borg. Under hösten 1997 förde Systems och IDC diskussioner om att etablera ett Com-

petence Center i Arvika. Avsikten vara att centret skulle drivas i ett särskilt aktiebolag 

delägt av parterna. Förhandlingarna resulterade slutligen i att Systems och IDC till-

sammans med två privatpersoner kom överens om villkoren för att etablera ett kompe-

tenscenter i Arvika. Överenskommelsen formaliserades i ett Aktieägaravtal avseende 

ägandet av centerbolaget och ett Samarbetsavtal mellan centerbolaget och Systems. 

Avtalen träffades i slutet av januari eller början av februari 1998, men de daterades den 

30 december 1997. 

 

Giltigheten av samarbetsavtalet var villkorat av ”… att den leverans och integration av 

hård- och mjukvara samt kringutrustning som offererats i Prosolvias offert 1997-09-08 

till Proma kan genomföras mellan Parterna i den särskilda upphandling som sker mel-

lan Parterna på grundval av offerten. Om denna affär inte kan genomföras skall ej 

heller detta Avtal vara giltigt mellan Parterna”. Den slutliga offerten togs fram den 18 

februari 1998, då centerbolaget accepterade offerten. 

 

Utrustningen enligt offerten levererades av Systems till centerbolaget under våren 

1998. 
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I Systems årsredovisning och Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsredo-

visningen för 1997 redovisades som intäkt 9 milj. kr och som kundfordran 11,3 milj. kr 

avseende IDC. 350 000 kronor reserverades som upplupna kostnader. Det redovisade 

resultatet från affären var därmed 8,65 milj. kr.   

 

Någon gång i början av februari 1998 fick IDC en saldoförfrågan från Öhrlings. För-

frågan var odaterad. Till saldoförfrågan fanns bilagt ett utdrag ur kundreskontra för 

IDC. Det omfrågade saldot var 11 432 981 kr inklusive moms. Saldoförfrågan besva-

rades av IDC:s VD Uno Eriksson till Öhrlings med meddelandet att ”Saldot enligt 

ovanstående är inte korrekt”. 

 

I listan över saldoförfrågningar i Systems antecknades beträffande Arvika: ”Finns ing-

et avtal PSAB bildar gemensamt ett nytt bolag enligt kunden. Är inte korrekt enligt 

kunden”.  

 

Den 19 februari 1998 upprättade Philippa Holländer en promemoria om fordringen på 

IDC. I denna noterades att det var ”negativa vibbar” i Arvika; dels genom saldoförfrå-

gan, dels via IDC:s revisor Sven-Bertil Ryman som hävdat att ingen fordran fanns på 

IDC. 

 

Philippa Holländer skrev vidare att fakturan till IDC eventuell borde krediteras efter-

som IDC inte kom att vara Prosolvias motpart och en ny faktura skulle ställas ut. Sy-

stems projektledare Jan Olsson skulle åka till Arvika och träffa jurister, revisorn och 

parterna för att diskutera ”fakturornas värde”. 

 

På revisionsmötet den 23 februari 1998 behandlades bl.a. redovisningen i Arvika. En-

ligt svaromålet ringde revisionsteamet vid mötet upp Hans Gustavsson som var knuten 

som konsult till IDC. Vid detta samtal skulle Hans Gustavsson ha bekräftat ”att han 

skriver på fakturorna”. Av Philippa Holländers anteckningar från revisionsmötet 

framgår följande:  
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”Hans Gustavsson - konsult kring ATC  

Fått från Jan Olsson  

2 ga fakturorna  

Offerten IDC 01  

Hans Gustavsson bekräftar *)att  

överens om offerten därigenom ej sagt att accepterar fakturorna.  

Hans säger att han ej sett fakturor eller ej.  

*)Hans skriver på fakturorna.  

Systemet ..  

Offerten omarbetad.  

Möte idag . 23/2.  

Per Albråten”   

 

Av anteckningarna framgår att Hans Gustavsson inte hade accepterat fakturorna.  

 

På ytterligare ett arbetspapper noterade Philippa Holländer att ”enligt revisorn finns ej 

fordran på IDC”. 

 

Öhrlings sammanfattande bedömning av redovisningen i Arvika framgår av ett arbets-

papper från den 26 februari. Där bedöms det steg för steg om omständigheterna i Arvi-

ka uppfyller de fyra olika kriterierna för intäktsredovisning; leverans, avtal, pris be-

stämt och fordran säker.  Beträffande leverans noteras ”hävdas av Morgan Herou, Jon 

Serrander, Jan Olsson (ansvariga för projektet). Verifierat med kundens lokala revisor 

E&Y att leverans av div hårdvara skett o att lokaler var iordningsställd. Verksamheten 

igång”.  Här antecknas således att Sven-Bertil Ryman skulle ha sagt att diverse hård-

vara hade levererats.  

 

I svaromålet beskrev Öhrlings Jon Serrander och Jan Olsson som ”externa personer”. 

Vad det var för information som hade fått Öhrlings att dra denna slutsats framgår inte. 

Som vi såg vid genomgången av granskningen av delårsrapporterna hade Öhrlings 

felaktigt utgått ifrån att Jan Olsson var VD i IDC.  
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Jan Olsson var inte VD i IDC utan anställd i Systems och assisterande projektledare till 

Jon Serrander i Arvika-affären. Vare sig Jon Serrander eller Jan Olsson var ”externa 

personer” i förhållande till Systems; bägge var anställda i bolaget. Möjligen kan denna 

felaktiga uppfattning ha påverkat Öhrlings i deras bedömning genom att de har fäst 

större avseende vid uppgifter från Jon Serrander och Jan Olsson än vad de bort göra. 

 

Frågan är vad Öhrlings gjorde för kontroller av att leveranser hade skett till Arvika 

utöver att fråga vissa personer. Vid granskningen av delårsrapporterna hade Öhrlings 

endast tillgång till muntliga uppgifter från Morgan Herou. Vid granskningen av års-

bokslutet är antecknat att man fått uppgifter av Morgan Herou, Jon Serrander, Jan Ols-

son och Sven-Bertil Ryman. Det framgår inte av dokumentationen att Öhrlings grans-

kat om det fanns någon dokumentation som visade att leverans hade skett till IDC. Om 

de hade gjort det hade de funnit att det inte fanns någon sådan dokumentation. De hade 

också sannolikt fått uppgift från bolaget att den utrustning som påstods ha levererats 

till Tobaken hade tagits tillbaka av Systems och flyttats till deras verksamhet i Väners-

borg. 

 

Under kriteriet ”avtal” antecknade Philippa Holländer att förhandlingar och aktiviteter 

pågått sedan slutet av 1996, och det noterades att aktieägaravtal, samarbetsavtal samt 

offert fanns.  

 

Öhrlings gjorde vid revisionen en genomgång av samtliga affärsavtal i Systems. När 

det gäller Arvika noteras att ”avtalet är inte helt klart formellt juridiskt.”. Vilket avtal 

som avses framgår inte. I beloppskolumnen upptas fakturor på totalt 9 milj. kr. Under 

kommentarer antecknas referensen Jon Serrander och ”mjukvara enl. offert IDC 01 

mjuk och hårds enl off”. Det framgår inte om Öhrlings tagit del av offerterna. Hänvis-

ning görs också till samtal med IDC:s revisor och Systems Jan Olsson. Det noteras 

slutligen ”därtill diskuss vid slutrev.” Handlingen är ursprungligen upprättad den 19 

februari 1998, men utskriften i akten är senast ändrad i maj 1998.    
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Aktieägaravtalet innehöll ingenting om köp eller licensiering av maskin- och program-

vara. Samarbetsavtalets giltighet var villkorat av ”… att den leverans och integration 

av hård- och mjukvara samt kringutrustning som offererats i Prosolvias offert 1997-

09-08 till Proma kan genomföras mellan Parterna i den särskilda upphandling som 

sker mellan Parterna på grundval av offerten. Om denna affär inte kan genomföras 

skall ej heller detta Avtal vara giltigt mellan Parterna”. Det var denna offert som god-

kändes av centerbolaget den 18 februari 1998.  Leverans av utrustningen skedde sedan 

i april-maj 1998. 

  

Vid kriteriet ”priset bestämt” noterades att det fanns viss ej väsentlig avvikelse mellan 

faktureringen och offerten, att detta enligt Jan Olsson var hanterat mellan parterna, 

samt att eftersom ”fakturorna ställts till ”fel” juridisk part (till ett bolag som i detta 

skede ej hade rätt att ikläda sig skyldigheter, ref samtal bolagets revisor E&Y) kommer 

omfakturering att ske i mars.”. Bedömningen var att ”Priset sålunda i allt väsentligt i 

enlighet med offerten (ref i avtal)”. Av den sista meningen framgår att Öhrlings upp-

märksammat bestämmelsen i samarbetsavtalet om offerten.  

 

Det togs fram flera offerter i Arvika. Den ursprungliga var från sommaren 1997 och 

löd på 7 850 000 kr. I den offert som Philippa Holländer hänvisar till i sin sammanfatt-

ning var totalpriset ca 8,5 milj. kr, dvs. ca 650 000 kr högre än i den ursprungliga of-

ferten. Priset i bägge dessa offerter var mellan 1,1 milj. kr och 500 000 kr lägre än de 9 

milj. kr som hade fakturerats till IDC.   

 

Förutom priset skilde sig offerterna även åt när det gällde utrustningen. Den slutliga 

offerten omfattade inte programvaran SIMPLE. Antalet licenser till PS-Engine hade 

ändrats; i september offererades sex licenser; nu i februari 1998 var det en s.k. CoE-

licens som kunde installeras fritt inom centret. Vad avser maskinvarorna hade PC-

maskinerna ersatts av nya modeller (KAYAK) som hade lanserats på marknaden efter 

den första offerten. Möbler ingick som tidigare, men nu till 16 utbildningsplatser istäl-

let för åtta.  
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Öhrlings verkar inte ha uppmärksammat att den senare offerten innehöll andra produk-

ter och licenser.  Det borde man ha gjort. I samband med det borde Öhrlings ha ställt 

sig frågan hur köparen – det gemensamma centerbolaget – skulle överta den program- 

och maskinvara och de möbler som Systems, däribland Morgan Herou, påstod hade 

levererats till IDC i september 1997 och som sedan hade flyttats av Systems till deras 

lokaler i Vänersborg. Och hur hade detta reglerats avtalsmässigt? Skulle IDC sälja ut-

rustningen eller göra tillskott till centerbolaget? Det står ingenting om detta i de aktie-

ägar- och samarbetsavtal som Öhrlings hade fått del av.  

 

En fråga som hänger ihop med intäktens storlek är om någon reservering skulle göras 

för ej levererade produkter eller andra kvarstående åtaganden. Ingen sådan reservation 

gjordes i bokslutet, men i årsredovisningen reserverades 350 000 kronor som upplupna 

kostnader i Arvika. Vad reservationen avser framgår inte av dokumentationen. 

 

Slutligen noterade Öhrlings vid kriteriet ”Fordran säker” att ”kunden hävdar att ej 

finns avtal mellan PSAB o adressaten IDC Arvika AB. Uppföljning per tel → gäller 

formaliafel. Äv disk m lokale revisorn. Slutsatsen blir att betalning kommer att ske ev. i 

etapp villkorat att omfakturering sker till formellt korrekt part”. Längst till vänster är 

noterat att ”när frågetecknen kring saldoförfrågan utretts” bedöms fordran vara säker, 

men betalningen ”blir dock senare än förfallodagen”.  

 

De två fakturorna till IDC om 9 milj. kr som hade redovisats som intäkt och kundford-

ran under 1997 krediterades av Systems den 4 mars 1998. Vid den tidpunkten hade 

fakturorna varit förfallna sedan den 30 augusti 1997 (fakturan på 4,2 milj. kr) respekti-

ve den 30 oktober 1997 (fakturan på 4,8 milj. kr), dvs. i sex respektive fyra månader. 

Samtidigt fakturerade Systems i stället ATC Arvika (Arvika Teknikcenter) totalt 8,6 

milj. kr i fyra fakturor. Det var en beloppsmässig skillnad på 400 000 kr mellan de 

krediterade och de nya fakturorna. De krediterade var på 9 milj. kr och de nya på 8,6 

milj. kr.  
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Krediteringen och omfaktureringen skedde således efter bokslutet men innan revisio-

nen avslutats och revisionsberättelserna lämnats.  

  

Den delbetalning om 5,3 milj. kr som Philippa Holländer antecknat längst ned på ett 

arbetspapper avseende den samlade bedömningen av Arvika, avser betalning från cen-

terbolaget i mars 1998 av en av de nya fakturorna. Denna anteckning är alltså tillagd 

på arbetspappret efter den 26 februari 1998. 

 

Mot bakgrund av att alla dessa oklara och motstridiga förhållanden, framför allt beträf-

fande avtal, offerter och leveranser, borde Öhrlings ha anmärkt på att redovisningen av 

intäkten och kundfordran från Arvika stred mot god redovisningssed. Intäkten skulle 

ha redovisats under 1998 när avtalen var klara och leverans hade skett.  

 

CoE Örebro 

 

Systems förde under sommaren och hösten diskussioner med Landstinget, Högskolan i 

Örebro och Örebro Kommun om att starta ett Center of Excellence i Örebro. 

 

Systems affärsmodell var att Centers of Excellence skulle drivas i ett aktiebolag som 

ägdes av Systems och de lokala intressenterna. Systems ägarandel skulle inte överstiga 

19 procent.  

 

Förhandlingarna var inte så långt gångna under 1997 att det av affärsmässiga skäl var 

motiverat att starta ett särskilt aktiebolag för ett eventuellt center i Örebro. Trots detta 

köpte Prosolvia i december samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag utan verksamhet. 

81 procent av aktierna överläts till AB Ånsta – ett bolag som ägdes av Stig Högström 

som var en f.d. affärskontakt till Claes Hammar. Stig Högström hade åtagit sig att mot 

ersättning gå in som huvudaktieägare i centerbolaget fram till dess att de verkliga in-

tressenterna hade bestämt sig. Styrelseledamöterna i CoE Örebro bestod av anställda i 

Prosolvia-koncernen, däribland Morgan Herou och Magnus Svernlöv. Stig Högström 

satt inte i styrelsen för bolaget. 
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Bolaget administrerades från Prosolvia i Göteborg och bolagets adress var till Magnus 

Svernlövs boxadress i Västra Frölunda. Till revisor utsågs Magnus Götenfelt hos Öhr-

lings. Stig Högström var aldrig behörig att företräda CoE Örebro AB.  

 

I slutet av december 1997 eller början av januari 1998 skickade Systems några CD-

skivor i en kartong med posten till Stig Högströms bostad. Stig Högström hade inte 

gjort någon beställning. Stig Högström öppnade inte kartongerna. Någon gång under 

våren 1998 lämnade han över kartongerna till Systems. Det finns ingen dokumentation 

avseende den påstådda leveransen. Ingen vet vad det var för programvaror och antal 

licenser som ingick.  

 

Även om ett avtal skulle ha träffats fanns det i december 1997 inget affärsmässigt rim-

ligt skäl som motiverade att några programvaror levererades till CoE Örebro AB. Bo-

laget hade ingen personal, bedrev ingen verksamhet och hade inga lokaler. Inga avtal 

hade träffats med Kommunen, Högskolan eller Landstinget.  

 

Den 30 december 1997 fakturerade Systems CoE Örebro AB 11,7 milj. kr exkl. moms 

för ”Förstudie, utbildning och mjukvara. Fakturaadressen var Stig Högströms hem-

adress. Fakturan saknade uppgift om vilken utbildning eller programvara som avsågs 

samt priset för de olika delarna förstudie, utbildning och programvara. Förstudie och 

utbildning hade inte levererats under 1997. Fakturan skulle betalas när nya ägare kom 

in i CoE Örebro AB. 

  

Under tiden från den 29 januari 1998 till april 1998 träffade Systems tre avsiktsförklar-

ingar med Örebro kommun, Högskolan och Landstinget avseende etablering av verk-

samhet i Örebro. Några avtal om att etablera centret kom dock aldrig till stånd med 

Högskolan, Landstinget eller Kommunen.  

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Systems som intäkt och kundfordran (inklusive 

moms) 14,6 milj. kr avseende CoE Örebro AB. En kostnad om 450 000 kronor togs 
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upp avseende kvarstående åtaganden. Samma belopp redovisades även i Prosolvias 

koncernredovisning i bokslutet och årsredovisningen för 1997.  

 

Även i Systems gjorde Öhrlings en genomgång av faktureringen under sista kvartalet 

1997. Avsikten var att följa upp fakturering mot redovisning av pågående arbeten och 

att bedöma om kostnader hänförliga till redovisade intäkter hade beaktats. Referensen 

till redovisning av pågående arbeten är märklig eftersom flertalet av de fakturor som 

granskats inte hade redovisats som pågående arbeten utan som licensintäkter.  

 

Arbetspappret innehåller en uppställning i tabellform över ett antal fakturor, däribland 

Örebro. I kolumnen för kommentarer noterades ett antal frågor och svar samt lämnas 

vissa kommentarer.  För Örebro noteras att ” 6 668 kkr avser förstudie, utbildn och 

mjukvara”…och att ” 5 000 kkr avser Competence Centers”. Denna information har 

Öhrlings antingen inhämtat från det fakturautkast som aldrig skickades eller muntligen 

från bolaget. Enligt fakturan avsåg den förstudie, utbildning och programvara utan 

uppdelning av priset.  

 

Öhrlings frågade efter ”AVTAL/Sammanhang? Utfört levererat?” Inget svar är noterat 

utan det refereras till C-G Carlebom och ett särskilt arbetspapper, vilket sannolikt är 

den samlade bedömningen i ett visst arbetspapper. Handlingen är ursprungligen upp-

rättad i början på februari, men den version som finns i revisionsdokumentationen är 

från den 5 maj 1998.  

 

I Systems gjorde Öhrlings en genomgång av avtalen under revisionen och denna do-

kumenterades av Philippa Holländer i ett arbetspapper med rubriken ”Affärsavtal Pro-

solvia Systems AB” ”Förteckning avtal / projekt.” 

 

I Örebro antecknades aktieöverlåtelseavtalet mellan Prosolvia och AB Ånsta från den 

30 december 1997 och avsiktsförklaringen av den 11 februari 1998 med Högskolan i 

Örebro. I beloppskolumnen för avsiktsförklaringen antecknades den faktura från 30 

december 1997 om 11,7 milj. kr som hade tagits som intäkt 1997 mot CoE Örebro. I 
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kolumnen för kommentarer antecknades ”parterna starta intresseförening. AB bildas 

som står som mottagare för investeringen. Prosolvia ansvarar för att specificera, upp-

handla och ordna en finansiell lösning för investeringen. Föreningen hyr utrustning av 

AB”. Av anteckningen följer att affären inte var klar under 1997 och att det inte fanns 

något kommersiellt rimligt skäl att leverera utrustningen till det nya aktiebolaget förrän 

avtalet med Högskolan var klart. 

 

Med hänsyn till denna information och konstruktionen med etableringen av centerbo-

laget borde Öhrlings ha dragit slutsatsen att det var fel att redovisa någon intäkt mot 

CoE Örebro under 1997. 

 

Det finns inga noteringar om det avtal avseende förstudie, utbildning och mjukvara 

samt ”Competence Center” som Öhrlings hade frågat efter i det tidigare arbetspappret 

om faktureringen. Arbetspappret från avtalsgenomgången är upprättad ursprungligen 

den 18 februari 1998, men utskriften i akten är senast ändrad i maj 1998.    

 

I ett arbetspapper från början av februari antecknades att kundfordringarna avstämts 

mot kundreskontran utan anmärkning, att åldersanalys utförts samt att posten accepte-

rades. För hand har referens gjorts till ”utfall saldoförfrågningar”.  

 

En mer genomgripande genomgång av kundfordringarna gjordes i mitten på februari. 

Bland ”större förfallna poster” fanns Trollhättan-Uddevalla och Arvika, men inte Öre-

bro. Fakturan i Örebro hade ännu inte förfallit till betalning; den förföll dock till betal-

ning fem dagar fem dagar senare. Högst upp i högra hörnet har noterats ”Åtskilliga 

diskussioner post för post med ansvariga. Initialt svårt att få tillgång till Morgan m h 

tid …”. Detta skulle tas upp vid slutrevisionen. Vidare hänvisades till saldoförfråg-

ningar.   

 

Även i Systems användes saldoförfrågningar som en granskningsmetod och utfallet av 

dessa behandlades i ett särskilt arbetspapper. I listan över saldoförfrågningar fanns 

Örebro med och det antecknades att förfrågan besvarats med att ”en förlängning av 
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betalningsvillkoren kommer att aktualiseras.”. Av saldoförfrågan framgår att den 

skickats hem till Stig Högström. På kopian av saldoförfrågan har Magnus Götenfelt för 

hand antecknat att Stig Högström hade varit placeringsrådgivare hos Prosolvia. Mag-

nus Götenfelt var revisor i CoE Örebro AB.  

 

I de tre arbetspappren om kundfordringar finns det inte redovisat hur Öhrlings bedöm-

de de invändningar som Stig Högström hade framfört och vilken betydelse denna hade 

för värderingen av kundfordran och den närliggande frågan om periodiseringen av in-

täkten.  

 

Slutligen bedömde Philippa Holländer och Magnus Götenfelt avsättningarna för kvar-

stående åtaganden i Örebro.  

  

Av handlingen framgår att en diskussion hade förts med Morgan Herou och att han 

inte kunde visa att de avsatta beloppen var riktiga. Det fanns heller inget underlag för 

avsättningar utan de baserades på erfarenheter från tidigare projekt. Öhrlings hade 

framfört att ”projektredovisningen borde utvecklas så att en fullständig uppföljning av 

utfall kan göras”... 

 

Slutsatsen var att avsättningen ”synes hög”. Magnus Svernlöv ville dock inte ändra på 

den. Frågan granskades igen i mars efter bokslutet under granskningen av årsredovis-

ningen. Beslut togs då om att klassificera om posten till upplupna kostnader som inte 

påverkar intäktens storlek. Samtidigt sänktes beloppet i Örebro till 450 000 kronor. Av 

dokumentationen framgår inte vad beloppet avsåg. 

 

Den 23 februari 1998 hade kärnan i revisionsteamet Nils Brehmer, Magnus Götenfelt 

och Philippa Holländer ett möte och Philippa Holländer upprättade anteckningar från 

detta.  

 

Kopian av dessa anteckningar är svår att tyda, men Öhrlings har tagit fram en renskrift 

som givits in i målet. Av anteckningarna framgår att man bl.a. diskuterade intäkter och 
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kundfordringarna i Arvika, Enköping och Örebro och därvid ställde frågan om det 

fanns fullständiga avtal. Senare antecknas ”Stig Högström Tel ? Beställningar”. Det 

framgår inte av dokumentationen att revisorerna ringt och talat med Stig Högström om 

beställningarna. På svaret på saldoförfrågan hade Stig Högström antecknat sitt telefon-

nummer.  

 

Öhrlings sammanfattande bedömning av redovisningen i Örebro framgår av ett arbets-

papper från den 26 februari 1998. Även av detta har Öhrlings överlämnat en renskrift. 

Överst på sidan har slutsatsen noterats: ”Slutsats. Intäkter o fordrans värde accepteras 

vid samlad bedömning”. 

 

I arbetspappret gås kriterierna för intäktsredovisning igenom steg för steg, men här har 

endast tre kriterier prövats: leverans, avtal och fordran säker. Det fjärde kriteriet ”Pris 

bestämt” eller ”fast” finns inte med.  Som vi såg var det med i Arvika. Varför det ute-

lämnats i Örebro framgår inte. Vid fakturagenomgången hade Öhrlings noterat att pri-

set för mjukvara, förstudie och utbildning var 6,7 milj. kr och för ”Competence Cen-

ters” 5 milj. kr.  Hur priset fördelade sig på de olika delarna mjukvara, förstudie och 

utbildning och vad som ingick i ”Competence Centers” framgår inte.  Den faktura som 

skickades till Örebro-bolaget avsåg förstudie, utbildning och programvara utan närma-

re specifikation om vilken programvara och antal licenser eller hur priset var fördelat.  

 

Under leveranskriteriet antecknas att leverans hävdas av Morgan Herou m.fl. Vidare 

sägs att ”saldoförfrågan bekräftad av motparten” med anmärkning om förskjuten in-

stallation. Av detta drar Öhrlings i vänsterkolumnen slutsatsen ”Bekräftad, dock ej 

mjukvaruinstallation klar än”. Konkursboet delar inte uppfattningen att Stig Högström 

genom saldoförfrågan kan anses ha bekräftat att leverans skett. Förfrågan avsåg ford-

ran och inte leveransen. Stig Högströms svar att installationen av programvaran hade 

förskjutits kunde inte säkert tolkas som att programvaran hade levererats. En lika san-

nolik tolkning var att leverans inte hade skett. I allt fall visar det att Stig Högström 

ansåg att installationen var en väsentlig del av Systems åtagande eftersom en förskju-

ten installation skulle leda till en förskjuten betalning.  
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Det framgår inte av dokumentationen att Öhrlings utöver att tala med Morgan Herou 

och andra personer internt inom Systems utfört någon granskning av om leverans av 

programvaror verkligen hade skett till Örebro och vad som hade levererats. Hos Sy-

stems fanns det ingen dokumentation avseende den påstådda leveransen. Ingen verkar 

veta vad det var för programvaror och hur många licenser som ingick eller om Hög-

ström genom försändelsen fick tillgång till licensnycklar. Programmanualerna fanns 

inte med. Enligt fakturan till Örebro avsåg den förstudie, utbildning och programvara. 

Inget påstående finns om att förstudie och utbildning hade levererats under 1997.  

 

Under kriteriet ”avtal” antecknade Philippa Holländer att förhandlingar och aktiviteter 

hade pågått sedan sommaren 1997, att CoE-bolaget var bildat och att 81 procent av 

aktierna hade överlåtits till en ”interimistisk huvudägare” AB Ånsta, att Systems ägde 

19 procent, att Ånsta ägdes av Stig Högström, att slutlig ägarspridning var planerad, 

men ännu ej slutförd, att Prosolvia ska ansvara för att specificera, upphandla och ordna 

finansiell lösning för CoE-bolagets investering och att detta snart var klart enligt Mor-

gan Herou, att skriftligt leveransavtal saknades per den 31 december 1997, men att det 

fanns diverse ”protokoll om avsikten samt muntlig beställning/ klartecken, vilket be-

kräftats av Stig Högström”. Hur och var Stig Högström skulle ha bekräftat den muntli-

ga beställningen anges inte. De protokoll om avsikten som anges avser inte CoE Öre-

bros avsikt att köpa något, utan Systems avsikt att etablera ett center med kommunen, 

landstinget och Högskolan. Dessa avsiktsförklaringar är alla från år 1998 och de har 

listats av Öhrlings i arbetspappret:    

”Avsiktsförklaring undertecknad 980211 (PSAB, Högsk. Örebro).  

Överenskommelse undert 980129 (PSAB, Örebro kommun)  

Avsiktsförklaring PSAB Örebro landsting inom kort (Morgan slutrev.)”.    

 

Som sammanfattning beträffande avtalskriteriet bedömde Öhrlings att informationen 

var ”Tillräckligt övertygande i kombination med Morgans redogörelse” för att avtal 

förelåg.   
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Slutligen noterade Öhrlings vid kriteriet ”Fordran säker att ”Saldoff bekräftad, dock 

med varning om senareläggning.  Stig Högström och det bolag han äger, AB Ånsta 

(81% ägare i CoE) är båda finansiellt starka och har intressen i övrigt i att projekten 

fullföljs. Fordran ej förfallen. Bedömer ej risken vara sådan att reservering bör ske pr 

31/12. Högströms innehav kommer att reduceras efter slutlig ägarspridning. Bör ej 

påverka negativt. Finansieringen är enligt Morgan närmast klar och utgör ej ngn risk-

faktor. Ägarspridn + lease lev. utrustning + intäkter i CoE”. 

 

Vilka ” intressen i övrigt” som Stig Högström och AB Ånsta hade i att ”projekten full-

följs”  framgår inte. Uppgiften om att fordran ej var förfallen var riktig, men den förföll 

två dagar senare den 28 februari 1998. Efter ägarspridning skulle finansieringen ordnas 

genom leasing. 

 

Öhrlings har uppenbarligen vid revisionen av Örebro – affären ansett det vara betydel-

sefullt att Stig Högstrom och AB Ånsta var finansiellt starka. Men varför var detta re-

levant? Det var ju inte Stig Högström personligen eller AB Ånsta som ingått det köpe-

avtal som påstods föreligga. Inte heller hade de lämnat någon garanti för köparen CoE 

Örebro ABs förpliktelser. Enligt Konkursboet saknar aktieägarens finansiella ställning 

omedelbar relevans vid prövningen av en intäkt eller kundfordran, med mindre ägaren 

gentemot säljaren förbundit sig att svara för köparens betalning eller att tillskjuta me-

del till köparen.  

   

Av arbetspappret framgår att Öhrlings som underlag för bedömningen av leveranser, 

avtal (beställning), finansiering och betalningsförmåga i allt väsentligt förlitat sig på 

muntliga uppgifter av Morgan Herou. Detta har skett trots att ”tillgängligheten hos 

Morgan m fl varit liten”. Det hade också varit ”svårt att få tag på strukturerat materi-

al. Vi har blivit lovade en sammanställd dokumentation inom kort.  

 

Ett kriterium för intäktsredovisning som inte är med i Öhrlings arbetspapper är som 

sagt ”Priset bestämt”. Varför det saknas framgår inte.  
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Enligt fakturan avsåg den förstudie, utbildning och programvara. Eftersom Systems 

redovisade en delleverans som intäkt var det väsentligt att granska att intäkten för det 

som hade levererats hade beräknats på ett tillförlitligt sätt. Av fakturan framgick inte 

något pris för de programvaror som påstods hade levererats.   

 

Öhrlings slutliga bedömning var att ”Vi finner ej skäl att i detta skede o mot bakgrund 

av erhållen info reservera oss mot intäkten eller fordrans värde. Följ upp i -98 att 

ägarspridning/kapitalisering sker”.  

   

Konkursboet anser att omständigheterna i Örebro var sådana att Öhrlings borde ha an-

märkt på att redovisningen av intäkten och fordringen stred mot god redovisningssed: 

 

- avtalet med Stig Högström om köp/licensiering var muntligt,  

- leveranserna var inte dokumenterade,   

- motparten CoE Örebro hade en ”interimistisk huvudägare”, 

- slutlig ägarspridning var planerad, men ännu ej slutförd,  

- vid tidpunkten för granskningen hade endast s.k. avsiktsförklaringar och inga bin-

dande avtal träffats med de slutliga intressenterna i centret,   

- fordringsbeloppet var väsentligt; 14 milj. kr,  

- Prosolvia skulle ordna den finansiella lösningen för CoE-bolagets investering, 

- CoE Örebro AB kunde inte finansiera betalningen på egen hand utan den förutsatte 

”ägarspridning”,  

- saldoförfrågan hade skickats hem till Stig Högström som inte hade någon befatt-

ning i bolaget och inte till bolagets adress,  

- styrelsen i bolaget utgjordes av VD:n i Systems och ekonomichefen i Prosolvia.        

 

Till detta kommer att Magnus Götenfelt var revisor i CoE Örebro och således hade god 

möjlighet att skaffa sig insyn om förhållandena i bolaget.   
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HTU 

 

I oktober 1997 träffades ett ”Avtal gällande etablering av ett Centrum för tillämpad 

simuleringsteknik” i Fyrstadsområdet mellan Systems och Högskolan i Trollhättan 

Uddevalla (HTU). Avtalet var ett ramavtal enligt vilket Systems efter avrop från HTU 

skulle leverera olika tjänster, programvaror och maskinvaror för ett totalt pris om 8,5 

milj. kr. 

 

I november 1997 fakturerade Systems HTU 6,9 milj. kr för programvarorna och tjäns-

terna. Priserna för de olika tjänsterna och produkterna överensstämde med priserna i 

Ramavtalet. Maskinvarorna ingick inte i fakturan. HTU bestred omgående fakturan 

eftersom HTU inte hade gjort något avrop enligt ramavtalet. Inte heller hade några 

leveranser skett. 

 

I slutet av november eller början av december 1997 avropade HTU maskinvarorna från 

Systems och dessa levererades och betalades.  I april 1998 avropade HTU programva-

rorna och tjänsterna enligt Ramavtalet och leverans ägde rum. 

 

Den felaktiga fakturan av den 14 november 1997 krediterades av Systems i maj 1998. 

Samtidigt fakturerade Systems HTU för de programvaror och tjänster som hade be-

ställts av HTU.  

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Systems som intäkt 6,9 milj. kr avseende pro-

gramvaror och tjänster till HTU. 1,3 milj. kr reserverades som upplupna kostnader. En 

kundfordran om 8,3 milj. kr togs upp. Samma belopp redovisades i Prosolvias kon-

cernredovisning i bokslutet och årsredovisningen för 1997. 

 

I genomgången av faktureringen under sista kvartalet 1997 ingick faktureringen till 

HTU.   

 



  Sid 860 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Arbetspappret över faktureringen innehåller en uppställning i tabellform. I kolumnen 

för kommentarer noterades ett antal frågor och svar samt lämnas vissa kommentarer. 

För HTU antecknas: 

 

”Fakt enl AVTAL gällande etablering av ett centrum för tillämpad simuleringsteknik. 

Ref Morgan H. Enl upprepade disk levererat o presterat enl avtal. Finns reserverade 

kostn mot. Finansiering klar med EU-pengar. ”Långsamma offentliga kvarnar”mh 

FÖLJ UPP. Se äv dok särsk pärm gg affärer. ÅTERIGEN REF TILL AVTAL, HAR 

VERKLIGEN ALLT LEVERERATS?? JA, EVENTUELLA FÖRSENINGAR BEROR PÅ 

MOTTAGARSIDAN. 

VI KAN INTE VISA ATT INTÄKTEN INTE SKULLE VARA MOGEN 97. MORGAN ÄR 

SYNNERLIGEN BESTÄMD!” 

 

Handlingen är ursprungligen upprättad i början på februari, men den version som finns 

i revisionsdokumentationen är från den 5 maj 1998. 

 

Genomgången av avtalen dokumenterades i ett arbetspapper under avsnittet ”Affärsav-

tal Prosolvia Systems AB” med rubriken ”Förteckning avtal / projekt”. I avtalsgenom-

gången ingick det aktuella avtalet i Trollhättan-Uddevalla; ”Avtal gällande etablering 

av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik, CeSim” . Informationen om detta avtal 

behandlades även i ett separat arbetspapper. 

 

Såväl det större arbetspappret som det separata om HTU är upprättade den 19 februari 

1998. Sannolikt har den ursprungliga texten rörande HTU förts över till det separata i 

samband med upprättandet. Handlingen avseende samtliga avtal är dock ändrat däref-

ter och den utskrift som finns i dokumentationen är från den 4 maj 1998 dvs. efter re-

visionens avslutande.   

 

I kolumnen för belopp i det separata dokumentet om HTU anges de sju olika delar som 

avtalet innehöll och beloppen anges för vart och ett. Längst ned noteras intäkten om ca 
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6,9 milj. kr och kundfordran om 8,3 milj. kr som tagits upp för de omstridda leveran-

serna.  

 

I kolumnen för kommentarer noterades leveransläget för de olika delarna i avtalet. Det 

antecknas att leverans skett av hälften av profilstudien och att intäkt tas med 100 000 

kr. Beträffande övriga delar ställs frågan ”Leverans?” och noteras att intäkt 1997 kan 

tas med allt från noll till det avtalade priset för respektive del. Punkt 5 är inte med 

överhuvudtaget. Som kommer att framgå kontrollerades leveranser huvudsakligen ge-

nom samtal med Morgan Herou.  

 

Det noteras att arbetsstationerna avropats under 1997 och att en intäkt om 1,6 milj. kr 

tagits 1997. Denna intäkt ifrågasätts inte av Konkursboet.  Längst ned ställs frågan 

”avsättning för service / garanti?”.  

 

Även i detta separata arbetspapper har ändringar skett senare. I versionen från den 4 

maj 1998 har vissa tillägg gjorts i kolumnen för kommentarer. Dessa är delvis i formen 

av frågor till och svar från Morgan Herou. ”enl samtal morgan har allt levererats. Men 

enl avtalet skall viss lev ske 98? Vi har presterat tillräckligt under 98 för att intäkten 

skall vara hemma! För att centret skall fungera måste förarbetet vara gjort! Varför ej 

betalt ännu? Finansiering är klar! EU. Tunga beslutsvägar. Långsamt osv…”. Öhr-

lings noterade dock  ”FÖLJ UPP I 98!”.  Frågan ”avsättning för service / garanti?” 

hade nu bytts ut ”Reserverat för fullgörande 1,3 Mkr”. 

 

Beträffande kundfordringarna noterades i ett arbetspapper från början av februari att 

dessa hade stämts av mot kundreskontran utan anmärkning, att åldersanalys utförts 

samt att posten accepterades. För hand har referens gjorts till ”utfall saldoförfrågning-

ar”.  

 

En mer genomgripande genomgång av kundfordringarna gjordes i mitten på februari. 

Bland ”större förfallna poster” återfinns fordran på Trollhättan/Uddevalla med 10,3 

milj. kr. Där finns antecknat för hand att ”Värdet bekräftas av Morgan, Rasmus B”. 
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Högst upp i högra hörnet har noterats ”Åtskilliga diskussioner post för post med ansva-

riga. Initialt svårt att få tillgång till Morgan m h tid …”. Detta skulle tas upp vid slut-

revisionen. Vidare hänvisades till saldoförfrågningar.  Med ”Rasmus B” avses, enligt 

Konkursboets uppfattning, Rasmus Bengtsson. 

 

Såvitt gäller Trollhättan/Uddevalla gjordes emellertid ingen saldoförfrågan. Skälet till 

detta var att Nils Brehmer i februari 1998 beslutade att någon saldoförfrågan inte skul-

le skickas till HTU. Enligt vad Nils Brehmer uppgav i brottmålet hade Morgan Herou 

sagt att det inte var någon idé att skicka en saldoförfrågan till HTU eftersom det upp-

stått tvist med HTU och HTU inte visste vad man hade köpt. Det var också Nils Breh-

mers erfarenhet att det var svårt att få svar på saldoförfrågningar till statliga myndighe-

ter.   

 

I årsredovisningen, men inte i bokslutet reserverades 1,3 milj. kr som upplupna kost-

nader i Trollhättan/Uddevalla. Enligt en specifikation i Öhrlings dokumentation avsåg 

420 939 kr maskinvara. Vilken maskinvara som avses framgår inte. Det framgår inte 

heller vad det resterande beloppet 895 243 kr avsåg. 

 

På mötet den 23 februari 1998 med Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Hol-

länder behandlades inte Trollhättan/Uddevalla.  

 

Öhrlings sammanfattande bedömning av redovisningen i Trollhättan/ Uddevalla fram-

går av ett arbetspapper från den 26 februari 1998.  

 

Till skillnad från Arvika, Enköping och Örebro gjorde Philippa Holländer inte någon 

genomgång av de olika kriterierna för intäktsredovisning.  Beträffande avtal hänvisa-

des till en särskild pärm. I övrigt sägs endast att ” upprepade diskussioner förts med 

Morgan, Rasmus, Bo Karnemo m.fl. för att utröna huruvida projektet verkligen är fullt 

faktureringsmoget 1997. Senast vid slutrevision 24/2 hävdar Morgan med bestämdhet 

att allt är levererat och att betalning borde ha erhållits. Vi kan inte visa efter samlad 

bedömning att intäkten ej kan hänföras till 97. Reserv. återst. kostn gjprd”. 
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Slutsats: Accepterar intäkten o värdet av fordran. Följ upp i 98”. 

 

Hur Öhrlings bedömt avtalet framgår inte. Enligt Konkursboet var avtalet ett s.k. av-

ropsavtal. Av arbetspappret ”Förteckning avtal” framgår att avrop av arbetsstationerna 

skedde under 1997.  

 

Kontrollerade Öhrlings om de övriga delarna i avtalet hade avropats? Sannolikt inte; 

hade de gjort det hade de upptäckt att avrop inte hade skett. 

 

Det framgår inte att någon dokumentation rörande leveranser hade granskats. Det 

fanns ingen dokumentation som visade att leverans hade skett under 1997. Bedöm-

ningen av att leverans hade skett baserades helt på uppgifter av Morgan Herou. Enligt 

Konkursboet skedde leverans av programvaror och tjänster först under april/maj 1998. 

 

När det gäller kriteriet ”priset bestämt” innehöll avtalet i och för sig särskilda priser för 

de olika delarna. Emellertid var det oklart vad reservationen avsåg för delar och hur 

den hade beräknats. 

 

Slutligen, beträffande ”betalning sannolik”, så kände Nils Brehmer till att det fanns en 

tvist med HTU; Morgan Herou hade sagt att det inte var någon idé att skicka en saldo-

förfrågan till HTU eftersom det hade uppstått tvist med HTU och HTU inte visste vad 

man hade köpt. Den informationen ensamt borde ha räckt för Öhrlings att inte godta 

intäkten och fordringen; i vart fall inte utan att en bekräftelse erhölls från HTU. Faktu-

ran var förfallen sedan den 14 november 1997.  HTU hade reklamerat mot den.  

 

Sammantaget anser Konkursboet att förhållandena i Trollhättan/Uddevalla var sådana 

att Öhrlings borde ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och fordringen stred 

mot god redovisningssed. 

 

Öhrlings verkar i stor utsträckning ha förlitat sig på uppgifter från Morgan Herou om 

att leverans skett, att betalning var sannolik och på värdet av kundfordran. Och detta 
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har man gjort trots att Morgan Herou uppgivit till Nils Brehmer att det rådde en tvist 

med HTU och att det var svårt att få tillgång till Morgan Herou. 

 

CoE Enköping 

 

Sedan våren 1997 hade Systems fört diskussioner med Enköpings kommun och Upp-

sala Universitet om att starta ett CoE i Enköping. Verksamheten skulle drivas i ett ak-

tiebolag. En förstudie togs fram i november. Investeringsbehovet var 9,6 milj. kr varav 

5,2 milj. kr avsåg programvaror.  

 

Uppsala Universitet dröjde med sitt besked om deltagande i centret och det stod i mit-

ten av december klart att avtalet inte skulle kunna träffas under 1997. De två parter 

som hade bestämt sig för att vara med – Systems och det kommunalt delägda bolaget 

Vision Enköping AB – kom då överens om att inleda ett mer begränsat samarbete i 

avvaktan på Universitetets beslut. Ett avtal om detta träffades i december där de åtog 

sig att ingå ett hyresavtal om lokaler för verksamheten samt ett leasingavtal avseende 

maximalt 30 Hewlett Packard-datorer. Inga hyres- och leasingavtal kom dock att träf-

fas. Avtalet innehöll inga bestämmelser om att programvaror eller tjänster skulle köpas 

in.  

 

Verksamheten i centret skulle organisatoriskt bedrivas i ett aktiebolag där Systems 

ägde 19 procent och Vision Enköping och Universitetet 81 procent. 

 

Den 19 december 1997 förvärvade Prosolvia samtliga aktier i ett nybildat bolag, CoE 

Enköping AB. Styrelsen utgjordes av Morgan Herou, Niklas Stake och Magnus Svern-

löv. Magnus Götenfelt utsågs till revisor. Bolagets adress var till en postbox som kon-

trollerades av Magnus Svernlöv. Bolaget administrerades av Prosolvia i Göteborg. 

 

Eftersom Uppsala Universitet ännu inte hade bestämt sig om de skulle gå med i etable-

ringen av centret kunde aktierna inte placeras ut på de verkliga intressenterna under 

1997. Prosolvia valde därför att överlåta 81 procent av aktierna till Johannes Pålsson 



  Sid 865 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
som var tidigare officerskollega med Jon Serrander, Systems projektledare för Enkö-

ping. Johannes Pålsson hade inte före slutet av april 1998 någon rätt att företräda cen-

terbolaget.  

 

I slutet av december skickade Systems några CD-skivor och pärmar med utbildnings-

material till Johannes Pålssons bostad i Enskede. Johannes Pålsson hade inte gjort nå-

gon beställning utan blivit ombedd av Jon Serrander att ta emot leveransen i sin bostad 

eftersom bolagets lokaler inte var klara.  

 

Johannes Pålsson hade inte den tekniska kompetens som krävdes för att bedöma vad 

det var han mottog och han gjorde inte heller något med CD-rom skivorna, utan behöll 

dem i sitt hem till våren 1998 då de togs om hand av Jon Serrander. 

  

En faktura på 13,3 milj. kr utställdes den 30 december 1997 till CoE Enköping AB, 

attention Johannes Pålsson på hans hemadress i Enskede. Fakturan avsåg ”förstudie, 

utbildning och mjukvara för Enköping CoE”. Vad det var för utbildning och program-

varor som avsågs framgick inte. Priset var inte heller uppdelat på de olika delarna för-

studie, programvaror och utbildning. Det finns ingen dokumentation över vad det var 

för programvaror och antal licenser som levererades.   

 

I februari 1998 beslutade sig Uppsala Universitet slutligen för att inte medverka i pro-

jektet och den 27 februari 1998 meddelade Vision Enköping att bolaget inte ansåg sig 

bundet av interimsavtalet med Systems om hyra och leasing från slutet av december 

1997. 

 

När det stod klart att det inte skulle bli något center sålde Johannes Pålsson sitt 81 pro-

centiga innehav i CoE Enköping AB till ett aktiebolag ägt av Jon Serrander. Den 31 

juli 1998 krediterade Systems fakturan på drygt 13 milj. kr till CoE Enköping AB.  

 

I årsredovisningen för 1997 har Systems som intäkt redovisat 10,7 milj. kr och som 

kundfordran 13,4 milj. kr avseende CoE Enköping AB. Ett belopp om 450 000 kr har 
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tagits upp som en upplupen kostnad avseende kvarstående åtaganden. Samma belopp 

har redovisats i Prosolvias koncernredovisning i bokslutet och årsredovisningen för 

1997. 

 

Faktureringen till CoE Enköping har ingått i Öhrlings genomgång av faktureringen 

under sista kvartalet 1997. Anmärkningarna för Enköping var mycket likartade de för 

Örebro. Det har noterats att fakturabeloppet var 13,3 milj. kr inkl. moms och 10,7 milj. 

kr ex moms. De 10,7 milj. kr har fördelats; det sägs att ”5 675 kkr avser förstudie, ut-

bildn och mjukvara”…och ” 5 000 kkr avser Competence Centers”. Varifrån denna 

information kommer vet inte Konkursboet. Fakturan har avsett ”förstudie, utbildning 

och mjukvara för Enköping CoE” och vad det var för utbildning och programvaror 

framgick inte. Priset har inte heller varit uppdelat på de olika delarna förstudie, pro-

gramvaror och utbildning. Öhrlings frågade efter ”AVTAL/Sammanhang? Ut-

fört/levererat?” Inget svar har noterats, utan det refererades till Jon Serrander och ett 

särskilt arbetspapper.       

 

Handlingen har upprättats i början av februari 1998, men den version som finns i revi-

sionsdokumentationen är från den 5 maj 1998.  

 

I genomgång av ”Affärsavtal Prosolvia Systems AB” – ”Förteckning avtal / projekt” – 

finns noteringar om två avtal i Enköping. Även här framträder likheterna med Örebro. 

Först noteras aktieöverlåtelseavtalet av den 30 december 1997 mellan Systems och 

Johannes Pålsson avseende 81 procent av aktierna i CoE Enköping AB. Därefter an-

tecknades ”Avtal 1997-12-22 Konsortialavtal”. Inga avtalsparter har angivits.  

 

I december hade ett utkast till konsortialavtal tagits fram avseende ägandet av det tänk-

ta centerbolaget. Parterna i utkastet var Systems, Vision Enköping AB och Uppsala 

Universitet Utvecklings AB. Avtalet kom aldrig att undertecknas. 

 

Med ”Avtal 1997-12-22” har Öhrlings sannolikt syftat på det avtal mellan Systems 

och Vision Enköping AB som skrevs under den 22 respektive den 31 december 1997 
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” i avvaktan på att Parterna och Utveckling AB förvärvar bolaget och att konsortialav-

tal ingås…”.  Avtalet har dock inte innehållit några bestämmelser om att programvaror 

eller tjänster skulle köpas in av parterna eller centerbolaget. 

 

I beloppskolumnen för konsortialavtalet har antecknats den faktura från den 30 decem-

ber 1997 om 10,7 milj. kr som hade tagits som intäkt 1997 mot CoE Enköping. I ko-

lumnen för kommentarer har antecknats ”ÖF fr avtal o dok erhållen av MH”. Det finns 

ingen notering om avtalsinnehållet. Hur Öhrlings har kommit fram till kopplingen mel-

lan avtalet av den 22 december och fakturan framgår inte. 

 

Det finns inga noteringar om det avtal avseende förstudie, utbildning och mjukvara 

samt ”Competence Center” som Öhrlings hade frågat efter i det tidigare arbetspappret 

om faktureringen. Arbetspappret om avtalsgenomgången har ursprungligen upprättats 

den 18 februari 1998, men utskriften i akten har senast ändrats i maj 1998.  

 

Enköping har inte ingått i den genomgång av kundfordringar som gjordes i mitten av 

februari. Bland ”större förfallna poster” återfanns Trollhättan-Uddevalla och Arvika, 

men inte Örebro eller Enköping. Fakturan i Enköping förföll till betalning den 2 mars 

1998. ”Åtskilliga diskussioner post för post med ansvariga. Initialt svårt att få tillgång 

till Morgan m h tid …”.  Detta skulle tas upp vid slutrevisionen. Vidare har hänvisats 

till saldoförfrågningar. 

 

Saldoförfrågningarna har behandlats i ett särskilt arbetspapper. I listan fanns Enköping 

med och det har antecknats ”OK”.  Av saldoförfrågan framgår att den har skickats av 

Öhrlings hem till Johannes Pålsson och inte till bolagets adress. Saldoförfrågan har 

skrivits under och returnerats av Johannes Pålsson den 17 februari 1998.  

 

Även i Enköping har i bokslutet gjorts en avsättning för kvarstående garantiåtaganden 

med 1 milj. kr. Av handlingen framgår att Morgan Herou inte har kunnat visa att de 

avsatta beloppen var riktiga. Det har heller inte funnits något underlag för avsättning-

arna, utan de har baserats på erfarenheter från tidigare projekt. Avsättningarna har av-
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sett arbetskostnader och inte material. Öhrlings har bedömt att avsättningen ”synes 

hög”.  

 

Efter bokslutet under granskningen av årsredovisningen i mars har avsättningen änd-

rats till ”upplupna kostnader”. Beloppet sänktes samtidigt till 450 000 kr. Vad reserva-

tionen avsett och hur den har beräknats framgår inte av dokumentationen. 

 

På mötet den 23 februari 1998 har Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Hol-

länder diskuterat bl.a. Enköping och ställt frågan om det förelegat fullständiga avtal. 

Vad de kom fram till anges inte. Det har även noterats ett frågetecken beträffande tele-

fonnummer och ”Finansiering”. 

 

Öhrlings sammanfattande bedömning av redovisningen i Enköping framgår av ett ar-

betspapper från den 26 februari 1998. 

 

I arbetspappret har kriterierna för intäktsredovisningen i Enköping gåtts igenom steg 

för steg, men på samma sätt som i Örebro har endast tre kriterier provats: leverans, 

avtal och ”fordran säker”. Det fjärde kriteriet ”Pris bestämt” eller ”pris fast” finns inte 

med. Varför det har utelämnats framgår inte. Vid fakturagenomgången hade Öhrlings 

noterat att priset för mjukvara, förstudie och utbildning var 5,7 milj. kr och för ”Com-

petence Centers” 5 milj. kr.  Hur priset har fördelat sig på de olika delarna – mjukvara, 

förstudie och utbildning – och vad som har ingått i ”Competence Centers” framgår inte 

någonstans. Den faktura som har skickats till Enköpingbolaget avsåg ”förstudie, ut-

bildning och mjukvara för Enköping CoE” utan någon specifikation om vilken förstu-

die, utbildning eller programvara och antal licenser eller hur priset var fördelat. ”Com-

petence Centers” har inte varit med i fakturan. Varför CoE Enköping har fakturerats 

för förstudien är oklart. Förstudien hade beställts av kommunen och hade fakturerats 

till dem redan i juni 1997. Enligt det beslutsunderlag som fanns i förstudien skulle 

programvarorna kosta totalt 5,2 milj. kr.  
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Under leveranskriteriet har antecknats att leverans ”hävdas av Morgan, Jon S m.fl.”. 

Jon Serrander var projektledare i Enköping och hade ordnat fram den tillfällige ägaren 

av majoriteten i centerbolaget, Johannes Pålsson. Vilka ytterligare personer som häv-

dat leverans framgår inte. Vidare sägs att ”saldoförfrågan bekräftad av famottagare 

(Johannes Pålsson, ägare till centerbolaget före ägarspridning). Begränsad verksam-

het skulle börja bedrivas redan januari 98. Tar enl Jon ca 3 mån att iordningställa 

centret. Senast start 980401.” Av denna information drar Öhrlings i vänsterkolumnen 

slutsatsen ”Leverans? Ja”.  

 

Det framgår inte av dokumentationen att Öhrlings, utöver att ha talat med Morgan He-

rou och andra personer internt inom Systems, har utfört någon granskning av om leve-

rans verkligen skett till Enköping och vad som i så fall levererats. I beslutsunderlaget i 

förstudien från november 1997 angavs inte vad det var för programvara som skulle 

levereras till centerbolaget utöver att PS - Engine skulle ingå. Fakturan gav heller ing-

en ledning. Det finns ingen dokumentation över vad det var för programvaror och hur 

många licenser som har ingått samt huruvida Johannes Pålsson genom försändelsen 

hade fått tillgång till licensnycklar.  

 

Enligt fakturan till Enköping har den avsett förstudie, utbildning och programvara. 

 

Under kriteriet ”avtal” har Philippa Holländer antecknat att aktiviteter och protokoll-

förda diskussioner hade pågått sedan februari 1997. ”Avtal 97122 om att bedriva CoEs 

verksamhet from 980101 dvs före underteckn ”konsortialavtal”(Avtal mell ägarna 

efter full ägarspridning). Morgan uppgav vid slutrev att konsortialavtalet nu var på-

tecknat av samtliga parter (har ej sett men kommer att erhålla kopia tillsammans med 

övrig strukturerad dokumentation av affären – vi har begärt detta av Morgan”.   

 

Med ”Avtal 1997-12-22” har Öhrlings som sagt sannolikt syftat på det avtal mellan 

Systems och Vision Enköping AB som skrevs under den 22 respektive den 31 decem-

ber 1997 ”i avvaktan på att Parterna och Utveckling AB förvärvar bolaget och att kon-

sortialavtal ingås…”. Avtalet innehöll inga bestämmelser om att programvaror eller 
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tjänster skulle köpas in av parterna eller centerbolaget. Hur inköpen skulle gå till regle-

rades i utkastet till konsortialavtal som skulle reglera ägandet av centerbolaget. Parter-

na i utkastet var Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitet Utvecklings 

AB. CoE Enköping AB var inte part och Johannes Pålsson var inte omnämnd i utkas-

tet. Avtalet kom aldrig att undertecknas. Morgan Herous uppgift om att avtalet hade 

undertecknats var felaktig.  

 

Öhrlings antecknade att de ”kommer att erhålla kopia [av konsortialavtalet] tillsam-

mans med övrig strukturerad dokumentation av affären” . Det framgår inte av doku-

mentationen att Öhrlings har följt upp detta och begärt in en kopia av konsortialavtalet. 

De hade i så fall upptäckt att avtalet aldrig undertecknades, att avtalet inte innehöll 

något bindande åtagande för någon att köpa eller licensiera programvara eller utbild-

ning eller förstudie, att CoE Enköping AB inte var part i konsortialavtalet, att alla avtal 

mellan bolaget och part, t.ex. Systems, skulle godkännas av alla aktieägare samt att 

Johannes Pålsson inte skulle vara aktieägare eller VD i centerbolaget. I avtalet angavs 

att Systems skulle tillhandahålla programvara och konsulttjänster till bolaget och att ett 

särskilt avtal om detta skulle träffas mellan bolaget och Systems. 

         

Öhrlings har under redovisningsavsnittet till slut påstått att det träffades ett ”formlöst 

avtal” om köp och licensiering av utrustning till CoE Enköping AB. I revisionsdoku-

mentationen finns inga anteckningar om något sådant ”formlöst avtal”.  - Baserat på 

den erhållna informationen har Öhrlings vid revisionen ansett att avtal förelåg.  

 

Slutligen noterade Öhrlings vid kriteriet ”Fordran säker” att ”Saldoförfrågan bekräftad 

u.a.  

Ägarspridning o finansiering nära förestående enl Morgan vid slutrev. Morgan äv 

beskrivit projekt att läggas i centret.” . Öhrlings har därför bedömt att fordran var sä-

ker. 

 

Ett kriterium för intäktsredovisning som inte är med i Öhrlings arbetspapper är som 

sagt ”Priset bestämt”. Varför det saknas framgår inte.  
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Enligt fakturan till Enköping avsåg den förstudie, utbildning och programvara. Inget 

påstående finns om att förstudie och utbildning har levererats under 1997. Eftersom 

Systems i Enköping redovisade en delleverans som intäkt var det väsentligt att granska 

att intäkten för det som hade levererats hade beräknats på ett tillförlitligt sätt. Av faktu-

ran framgick inte något pris för de programvaror som påstods hade levererats. 

 

Öhrlings slutliga bedömning av Enköping var att ”Vi accepterar mot bakgrund av er-

hållen information intäkter från affären och fordrans värde”. 

   

Av arbetspappret framgår att Öhrlings som underlag för bedömningen av leveranser, 

avtal (beställning), finansiering och betalningsförmåga i allt väsentligt har förlitat sig 

på muntliga uppgifter av Morgan Herou. Detta har skett trots att det enligt Öhrlings 

hade varit problem med att få såväl muntlig som skriftlig information från Morgan 

Herou och bolaget. Öhrlings har noterat att det var ”svårt få samlad redogörelse för 

affären. Därför ombads Morgan beskriva fakta vid slutrevisionen” och att de hade 

”även begärt att få tillgänglig info kring affären i strukturerad dokumentation. Morgan 

ordnar”.   

 

Konkursboet anser att förhållandena i Enköping har varit sådana att Öhrlings borde ha 

anmärkt på att redovisningen av intäkten och fordringen stred mot god redovisnings-

sed. 

 

Öhrlings har känt till eller borde ha känt till:  

- att det inte fanns något skriftligt eller muntligt avtal om köp/licensiering,  

- att Konsortialavtalet inte var undertecknat och att enligt utkastet skulle ett särskilt 

avtal träffas om köp av programvaror och tjänster från Systems,  

- att avtalet med Vision Enköping AB inte innehöll någonting om köp eller licensie-

ring av programvaror eller tjänster från Systems,  



  Sid 872 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
- att innehållet i leveranserna inte var dokumenterat, att fakturamottagaren CoE En-

köping hade en tillfällig huvudägare och en styrelse bestående av Morgan Herou 

och Magnus Svernlöv,  

- att bolaget administrerades av Prosolvia,  

- att Magnus Götenfelt var revisor i bolaget,  

- att slutlig ägarspridning var planerad men ännu ej slutförd,  

- att fordringsbeloppet var väsentligt; 13,4 milj. kr, samt  

- att CoE Örebro inte kunde finansiera betalningen på egen hand utan den förutsatte 

”ägarspridning”. 

 

Svaret på saldoförfrågan måste anses sakna all betydelse vid prövningen av intäkten 

och kundfordringen.  

 

23.2 Öhrlings 

 

23.2.1 Inledning 

 

Inställning 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påstående att granskningen av Prosolvias årsredovis-

ning har varit vårdslöst felaktig. Granskningen har inte varit varken felaktig, vårdslös 

eller vårdslöst felaktig. 

 

Öhrlings vitsordar att intäkten från IVS avseende VRC Maricopa i fjärde kvartalet 

1997 har varit felaktigt redovisad som intäkt. Något avtal har inte varit på plats före 

årsskiftet. Öhrlings bestrider dock att granskningen av denna post skulle ha varit felak-

tig och vårdslös och heller inte vårdslöst felaktig. 
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Bevisbördans placering m.m. 

 

Konkursboet har anfört en mängd negativa påståenden, exempelvis att leverans inte 

har skett, etc. Detta innebär problem för Öhrlings eftersom: 

- Konkursboet disponerar över i princip alla bevis. 

- Konkursboet har sålt av en stor del av verksamheten. Morgan Herou har i må-

let uppgett att ett skåp som har nyttjats av Jon Serrander har försvunnit inom 

ramen för försäljningen av en del av Konkursboets egendom.  

- Det Prosolvia som har förelegat kring årsskiftet 1997/98 har inte varit inte det 

Prosolvia som förelegat i december 1998 och inte alls samma som förelegat ef-

ter Arthur Andersens och polisens utredningar år 2000 och framåt.  

Detta bör rätten beakta vid placeringen av bevisbördan.  

 

Öhrlings inställning är att Prosolvia har haft erforderlig kontroll över genomförda leve-

ranser. Ett brev från Öhrlings till den dåvarande konkursförvaltaren Peter Björnram 

beskriver rutinerna för leveransuppföljning vad gäller VR-center. Öhrlings vill även 

citera vad Lars Persson, som arbetade på Clarus leveransavdelning, har uppgett i 

brottmålet rörande Prosolvias leveransdokumentation. Persson har uppgett att ”Hand-

lingarna för centren sattes i pärmar, men det visade sig under polisutredningen att 

dessa var mycket trasiga och att de inte gick att återskapa”. Lars Persson har vidare 

uppgett följande angående Josefin Nilssons roll: ”Josefin Nilsson ansvarade för alla 

fraktdokument och alla utskeppningar och har bättre kunskap om detta”. 

 

Två exempel på de problem Öhrlings nu står inför är att Konkursboet vad gäller VRC 

Madrid har påstått att det ”anser att de åberopade handlingarna inte styrker att leve-

rans har skett till Madrid” och beträffande VRC Irvine har hävdat att ”det inte är visat 

att programvaror ingick i leveransen av maskinvarorna eller levererades separat före 

årets slut”. 

 

Öhrlings har varit i kontakt med kommissarien Bo Andersson vid Ekobrottsmyndighe-

ten, en av de personer som har varit inblandade i den utredning som ledde fram till 



  Sid 874 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
brottmålet. Vid denna kontakt har framkommit att Ekobrottsmyndigheten har förfogat 

över två uppsättningar med boxar innehållande Clarus programvaror, där en uppsätt-

ning varit hänförlig till centret i Madrid och den andra uppsättningen, enligt uppgift, 

varit hänförlig till centret i Irvine samt att samtliga dessa boxar har hämtats från Eko-

brottsmyndigheten av Konkursboet i augusti 2009. 

 

Konkursboet har således bestridit att leverans har skett till två center, samtidigt som 

det har varit i besittning av de aktuella programvaruboxarna.  

 

Redovisning 

 

Öhrlings menar att Konkursboets tvärsäkra uttalanden i redovisningsfrågor bör be-

handlas med försiktighet.  

 

Öhrlings vidhåller att gränserna för när en intäkt var realiserad inte har varit så klara 

som Konkursboet gör gällande. Detta framgår väl av en minnesanteckning som Mag-

nus Svernlöv har upprättat i maj 1998 – när ettårsuppföljningen pågick – från ett möte 

med Staffan Landén från börsrevisorernas team. Magnus Svernlöv har antecknat bl.a. 

att Staffan Landén har sagt följande – att Prosolvia hade följt god redovisningssed, att 

Ernst&Young inte hade rekommenderat den intäktstagning Prosolvia hade använt, de 

var av en annan åsikt vad gäller vinstavräkning, samt att han varit överens med Mag-

nus Svernlöv om säkerheten/osäkerheten i fakturorna. 

  

Det är viktigt att komma ihåg att det inte endast funnits ett rätt svar på de redovisnings-

frågor som är aktuella i målet.  

 

Revisorns roll 

 

Öhrlings ställer sig främmande till den revisorsroll som Konkursboet har beskrivit. 

Den revisor som Konkursboet beskrivit förutser risker i affärer och ser till att bolaget 
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undviker dessa. Denna revisor hör, ser och dokumenterar allt och vet alltid bättre än 

företagsledningen vad som är bäst för bolaget.  

 

Men detta är inte innebörden av kraven på en revisor och så fungerar det heller inte i 

verkligheten. Det är företagsledningen som driver affären och det är styrelsen som styr, 

förvaltar och organiserar redovisningen. Det är bolaget som redovisar och därefter ges 

revisorn tillgång till redovisningen.  

 

Några fundamenta som Öhrlings anser bör beaktas vid bedömningen av revisorernas 

insatser är: 

- att Prosolvia haft en problemfri bakgrund, en stark tillväxt under 1994-1996 

samt en etablerad konsultrörelse, 

- att företagsledningen och styrelsen har bestått av kvalificerade, erfarna och in-

telligenta personer, 

- att ekonomiavdelningen hade genomlysts i samband med börsintroduktionen 

och att denna funktion därefter hade organiserats upp rejält genom tillsättandet 

av Magnus Svernlöv som ekonomichef och genom att Systems och Clarus hade 

fått var sin egen controller och redovisningschef, 

- att ekonomiavdelningen inom koncernen totalt sett bestått av 14 personer. 

Denna organisation har bedömts som adekvat av Öhrlings. Även Ernst&Young 

har gjort denna bedömning, 

- att ekonomihandboken har varit ett viktigt redskap vid redovisningen. Handbo-

ken har naturligtvis inte utgjort någon lagbok, men ett bra styrinstrument. Detta 

har såväl Öhrlings som Ernst&Young ansett, 

- att det har funnits en god rapportrutin som har efterlevts. Den synpunkt Prosol-

vias styrelse har haft vad avser rapporteringen var att ledamöterna fått för 

mycket information – styrelsen har således haft full insikt och har haft förut-

sättningar att fatta informerade beslut, 

- att bolaget hade genomfört en börsintroduktion och att bolaget i samband där-

med gentemot marknaden hade kommunicerat att 15 VR-center skulle etableras 

under år 1997. Antalet center, liksom den fakturering som hängde samman med 
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etableringen av dessa, har således inte utgjort några överraskningar för reviso-

rerna.    

 

Den bästa realtidsbilden av läget beträffande centeretableringarna runt årsskiftet 

1997/98 återfinns i Roger Cederbergs reserapporter. Roger Cederbergs rapporter inne-

håller ingenting om reklamationer, utan visar på att arbetet med etableringarna av cen-

ter fortskridit i samförstånd med de lokala parterna.  

 

Det är inte svårt att föreställa sig att, om det hade gått iväg en box med programvaror 

helt ur luften med en tillhörande faktura om en miljon dollar, så hade människor varit 

upprörda över detta. Det finns dock inte ett ord om någonting sådant i Roger Ceder-

bergs reserapporter.  

 

Öhrlings påstår inte att revisorerna har haft tillgång till dessa reserapporter vid tid-

punkten för revisionen, men Magnus Svernlöv, som då suttit i IVS styrelse, hade till-

gång till dem. Hade reserapporterna varit negativa hade Magnus Svernlöv inte bara 

rapporterat detta till revisorerna, utan detta hade även påverkat Magnus Svernlövs egen 

bedömning av intäktsföringen. Han skulle inte ha undanhållit revisorerna denna typ av 

information. 

 

Konkursboets påstående om ”red flag” rörande Prosolvias finansiella ställning 

 

Konkursboet har lyft fram att Prosolvias korta placeringar och kassa/bank har uppgått 

till 138 milj. kr, medan de korta skulderna har uppgått till 169 milj. kr. Konkursboet 

hävdar dock att likviditeten endast bestått av bolagets banktillgodohavanden, vilka 

uppgått till 64 milj. kr. För att komma till denna slutsats har Konkursboet dragit bort 

17 milj. kr. från banktillgodohavandena – de spärrade medlen avseende Bangkok-

affären – samt 57 milj. kr. som enligt boet har utgjorts av penningmarknadslån.  

 

Det ”penningmarknadslån” som Konkursboet har dragit av i sin beräkning av bolagets 

likviditet har bestått av; 
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- börsnoterade aktier till ett värde om 2 milj. kr., 

- aktieindexobligationer till ett värde av 2 milj. kr., 

- räntebärande papper emitterade av Akademiska Hus och Stadshypotek, med 

förfallodag senast den 17 juni 1998, om 43 milj. kr.; samt 

- ytterligare räntebärande papper, emitterade av Handelsbanken Hypotek, med 

förfallodag den 30 april 1998, om 10 milj. kr. 

 

Det har således rört sig om värdepapper som när som helst kunnat avyttras. I Clarus 

har det funnits ytterligare placeringar i räntebärande papper om ca 9,8 milj. kr. Arbets-

papper med sammanställningar över bolagets kortfristiga placeringar återfinns i revi-

sionsakten. 

 

Öhrlings menar att posten korta placeringar om 57 milj. kr varit att jämställa med ren 

likviditet. Det är därför fel av Konkursboet att hävda att likviditeten har uppgått till 

endast 64 milj. kr.  

 

Konkursboet har påstått att bolaget haft kortfristiga skulder om 169 milj. kr. och menat 

att dessa förpliktelser inte kunnat uppfyllas genom en likviditet om 64 milj. kr. De för-

pliktelser Konkursboet har räknat till kortfristiga skulder har emellertid till en betydan-

de andel utgjorts av posten förutbetald intäkt avseende internvinst i intressebolag – 

50,9 milj. kr. Detta har inte varit någon skuld, utan en elimineringspost. Den metodik 

Prosolvia använt för att eliminera internvinst gentemot IVS är en orsak till de 50,9 mil-

jonerna. Det har inte rört sig om en skuld som skulle betalas till någon. Detta innebär 

att 169 milj. kr. inte är något rättvisande belopp. 

 

Om man drar av de spärrade bankmedlen om 17 milj. kr från 138 milj. kr får man 121 

milj. kr i likviditet, att jämföra med 118 milj. kr i kortfristiga skulder. Detta är den re-

levanta jämförelsen. Det har funnits kassa att betala de korta skulderna med. Öhrlings 

menar att Konkursboets framställning i denna del har varit direkt vilseledande. Till 

detta kommer att de spärrade medlen avseende Bangkok vid årsskiftet 1997/98 har inte 

uppgått till 17 milj. kr. utan till endast 9 milj. kr. Summeringen blir således att Prosol-
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vias likviditet den 31 december 1997 har uppgått till 130 milj. kr, medan bolagets korta 

skulder har uppgått till 118 milj. kr.  

 

Om det har förelegat något problem av finansiell art vid denna tidpunkt, så har det va-

rit att Handelsbanken Finans inte velat fortsätta sin finansieringslösning avseende VR-

centren. Problemet har inte varit att det skulle ha saknats likviditet att möta bolagets 

korta skulder. Konkursboets påstående om ”red flag” har i detta sammanhang varit 

direkt vilseledande. 

 

Öhrlings revisionsuppdrag har inte färgats av sådana problem som Konkursboet har 

pekat på. Kvaliteten avseende ekonomiorganisationen och redovisningen har varit god. 

Bolaget har under 1997 lyckats nå uppsatta mål. Prosolvia har haft en stark balansräk-

ning och en god likviditet.   

 

Revisionsperspektivet och processperspektivet 

 

Hur affärsförloppet rent faktiskt har redovisats är inte tvistigt. Målet rör istället hur det 

verkliga affärsförloppet har sett ut och om detta borde ha redovisats på något annat 

sätt. Vad som har angetts i grund- och huvudbok är ostridigt – frågan är om det funnits 

stöd för denna redovisning i verkligheten. 

 

Här måste man ha två perspektiv i åtanke. Det ena är revisonsperspektivet och det 

andra är processperspektivet. Förutsättningarna skiljer sig åt. Revisionsperspektivet 

innebär att det förekommer tidsmässiga begränsningar – tiden från fastställande av 

årsbokslut till rapporttillfälle är januari-februari eller fram till bolagsstämman i april, 

när revisionsberättelsen ska avlämnas. 

 

För en revisor är utrymmet för tredjepartsverifiering många gånger begränsat. Det re-

viderade bolagets motparter i olika affärer är inte skyldiga att svara på frågor eller 

lämna ut dokumentation. Revisorn kan inte höra vittnen. Öhrlings påstår att om man 

skickar en saldoförfrågan till Volvo idag, så får man inte något svar.  



  Sid 879 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

Revisionen är i många fall begränsad till det material och den information som kan 

erhållas från företagsledningen och från räkenskaperna. Detta är vad som förutsätts 

enligt 10 kap. 8 § ABL, i sin dåvarande lydelse. Det är kort och gott inte någon polisut-

redning som revisorn bedriver. 

 

Vad gäller processperspektivet så har Konkursboet sökt visa att revisionsperspektivet 

har gett en felaktig bild av verkligheten. Så här långt har Konkursboet investerat stora 

belopp och tio års utredande i detta arbete. En revisor har en begränsad tid till sitt för-

fogande och kan använda sig av de resurser aktieägarna har bestämt ska arvoderas för 

granskningen, vilket i det aktuella fallet har uppgått till 921 038 kr inklusive mervär-

desskatt. En revisor får inte heller materialet presenterat i ett pedagogiskt rättegångs-

format, utan måste utgå från redovisningen. 

 

Något ytterligare om bevisbörda 

 

Konkursboet har noterat att Philippa Holländer i sina revisionsanteckningar skrivit att 

revisionen inte kunnat visa att vissa bokslutsposter skulle ha varit felaktiga. Öhrlings 

menar att ”bevisbördans” placering mellan ett bolag och dess revisor är avhängig om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Om det finns en rimlig redovisning som har produ-

cerats av en professionell organisation som kan lämna rimliga svar på frågor, då blir 

revisorns roll i allt väsentligt densamma som en åklagares. Revisorn måste då visa att 

bolaget har fel.  

 

23.2.2 Generella invändningar 

 

Inledning 

 

Under detta avsnitt presenteras generella invändningar som är gemensamma för de 

olika centren.  
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De omständigheter ur Konkursboets sakframställning som inte uttryckligen vitsordas 

av Öhrlings ska betraktas som tvistiga. 

  

Dokumentationskravet 

 

Konkursboet har vid upprepade tillfällen återkommit till dokumentationskravet. Öhr-

lings vill framhålla att det inte förelegat något krav att alla dokument skulle kopieras 

till revisionsakten. Exempelvis framgår det av arbetspapper att Öhrlings har granskat 

utrustningslistan för B&T i Singapore avseende kvarstående reserv, verifikat 701184, 

men verifikatet har inte kopierats till akten. Det har inte varit något självändamål att 

kopiera avtal som redan funnits hos bolaget – det har rört sig om räkenskapsmaterial 

som skulle ha bevarats där.  

 

Anteckningar i revisionsakten 

 

En annan punkt Konkursboet har uppehållit sig vid rör anteckningarna i revisionsak-

ten. Öhrlings menar att det inte förelegat något krav på att det av en anteckning ska 

framgå vem som har lämnat en viss uppgift, när uppgiften lämnats och till vem. An-

teckningar ska begränsas till väsentligheter – se Revisionsprocessen (1997) avsnitt 1.7. 

I det allra största antalet fall har det framgått av omständigheterna varifrån en viss 

uppgift kommit, t.ex. från slutrevisionsmötet. I målet är det inte tvistigt vem av Mag-

nus Götenfelt eller Philippa Holländer som har upprättat en viss anteckning. 

 

Tidpunkten för upprättande av revisionsakten 

 

En annan fråga är när en revisionsakt ska vara klar eller upprättad. Öhrlings menar att 

det har saknats krav på att anteckningar skulle ha fogats till akten i realtid. Arbetspap-

per har kunnat färdigställas i efterhand.  
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Uppgifter från företagsledningen 

 

Konkursboet har anfört att Öhrlings i allt för hög grad skulle ha förlitat sig på uppgifter 

från företagsledningen. Öhrlings menar att samtal och intervjuer med företagsledning-

en har utgjort mycket viktiga informationskällor, en uppfattning som lagstiftaren delat, 

se 10 kap. 8 § ABL i sin dåvarande lydelse samt Revisionsprocessen (1997) avsnitt 

2.3.2. 

 

Revisorerna har haft rätt att utgå från att uppgifterna varit riktiga, se Revisionsproces-

sen avsnitt 2.2. Öhrlings kan inte redogöra för ett enda fall där revisorerna har förlitat 

sig endast på uppgifter från en person i Prosolvias företagsledning. Det har alltid fun-

nits uppgifter från mer än en person.  

 

Granskning av vem som slutligt skulle förvärva centerutrustning 

 

När det gäller Konkursboets påståenden, att Öhrlings inte skulle ha granskat vem av 

lokal part, IVS eller centerbolaget som skulle förvärva utrustningen och att Öhrlings 

borde ha genomfört rigorösa studier av avtal i syfte att undersöka denna fråga, vill 

Öhrlings framföra följande. 

 

Den affärsmodell Prosolvia har tillämpat för centeraffärerna har etablerats redan 1996, 

genom bl.a. etableringen i Dubai. Då har det varit lokal part som förvärvat utrustning-

en, av det enkla skälet att det varit där betalningsförmågan funnits. Detta har varit känt 

för Öhrlings år 1996.  

 

I juni 1997 har Öhrlings fått information om det då nya affärsupplägget med IVS som 

part. I september 1997 har Öhrlings haft ett sammanträde med Prosolvia och det har då 

framgått att IVS och lokal part skulle förvärva var sin del av centerutrustningen, inklu-

sive licenser till Clarus programvara. Det är så bolaget har beskrivit affärsmodellen.  
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I sin promemoria den 24 april 1998 har Magnus Svernlöv angett att ”Prosolvias faktu-

rering går från dotterbolaget Clarus till den lokala intressenten och IVS – i lika delar 

men för olika produkter i totalleveransen – i samband med leverans av mjukvara, som 

oftast fysiskt sker till den lokale intressenten eftersom denne oftast står för lokaler och 

andra praktiska frågor”. Så har Magnus Svernlöv skrivit i april 1998. Mot bakgrund 

av bl.a. denna information har Staffan Landén vid Ernst&Young angett att hans byrå 

visserligen haft en annan uppfattning, men att han inte kunnat säga att Öhrlings upp-

fattning varit felaktig.  

 

I Öhrlings promemoria den 27 oktober 1997, vilken har upprättats i samband med av-

rapporteringen av det särskilda uppdraget att utreda hur man skulle se på försäljning 

till IVS genom leasing via Handelsbanken Finans, anges att ”försäljningen till IVS via 

Handelsbanken Finans kan tolkas som en extern försäljning”. Det viktiga här är ”för-

säljningen till IVS”. En sådan beskrivning skulle ju ha varit helt meningslös om ut-

gångspunkten varit att försäljningen skulle ske till ett centerbolag, såsom Konkursboet 

har påstått i målet.  

 

Clarus har i sin redovisning redovisat affärerna som försäljning till IVS respektive till 

lokal part. Saldoförfrågningarna har bekräftat denna affärsmodell. De aktuella avtalen 

har inte motsagt att lokal part och IVS varit de som avsetts förvärva centerutrustning-

en. Det kan tilläggas att inte heller IVS har ansett att centerbolaget skulle förvärva nå-

got – IVS har ju beställt halva centerutrustningen. Det har varit ekonomiskt rationellt 

att knyta betalningsskyldigheten till den eller de motparter som haft bäst betalnings-

förmåga. 

 

Sammanfattningsvis har det inte framkommit någonting under Öhrlings granskning 

som talat emot att det varit IVS och den lokala parten som skulle förvärva centerut-

rustningen. Ingenting har i och för sig förhindrat att en överflyttning av centerutrust-

ningen till centerbolaget skulle kunna komma att äga rum, om parterna önskat detta. 
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Granskning av huruvida licensupplåtelse har skett 

 

Det är riktigt att Öhrlings inte har tolkat VRC-avtalen på samma sätt som Konkursbo-

et. Öhrlings hade granskat bolagets leveranskontrollrutiner och hade därför fog att utgå 

från att kunden erhållit det som angetts i Equipment List, nämligen licens. Att någon 

licens inte skulle ha erhållits har inte påståtts, vare sig av Prosolvia eller av lokal part.  

 

Flera center, bl.a. VRC Pretoria, VRC Ottawa, VRC Yokohama och VRC Falköping 

kom att starta varvid programmen har nyttjats utan att några särskilda licensavtal har 

träffats. Konkursboets tolkning av VRC-avtalen är felaktig och kan inte läggas till 

grund för något hypotetiskt granskningskrav. 

 

Turn-key villkoret 

 

Konkursboet har hävdat att Öhrlings vid sin granskning borde ha upptäckt de s.k. 

Turn-key-villkoren. Öhrlings menar att detta villkor har saknat självständig betydelse i 

förhållande till Equipment List.  

 

Granskning av IVS-villkoren i beställningarna 

 

Vid årsskiftet 1997/98 har IVS inte ifrågasatt huruvida villkoren för deras beställningar 

varit uppfyllda. Öhrlings har vid sin granskning haft tillgång till IVS huvudbok. IVS 

hade bokfört fakturorna från Prosolvia som skulder i sitt årsbokslut – så hade inte skett 

om det inte hade förelegat några bindande beställningar. 

 

Granskning av leverans- och underhållsavtalet  

 

Det är ostridigt att parterna till leverans- och underhållsavtalet i väsentliga hänseenden 

har avvikit från detta avtal. Exempelvis har IVS beställt ett halvt center istället för ett 

helt. Även beträffande IVS-avtalet har Öhrlings gjort bedömningen att det väsentligen 
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varit fråga om licensförsäljning. 1997/98 har inga påståenden om att Prosolvia skulle 

ha brutit mot avtalet förelegat. 

 

Kontakt med Roger Cederberg och Bob Lee 

 

Konkursboet har påstått att det varit nödvändigt att kontakta Bob Lee och Roger Ce-

derberg för att kunna förstå avtalens rätta innebörd. Öhrlings bestrider detta påstående. 

Bob Lee har tillträtt sin tjänst hos Prosolvia i december 1997 och han kan därför inte 

ha haft bättre kännedom om bolagets avtal än vad Dan Lejerskär har haft. Bob Lee har 

även uppgett att det funnits möjlighet för den lokala parten att agera köpare i samtliga 

VRC-avtal – att man inte har behövt avvakta bildandet av centerbolaget.  

 

Hade några frågor ställts till Roger Cederberg är det rimligt att anta att han då hade 

uppgett motsvarande som han har uppgett i sin promemoria till IVS styrelse den 20 

februari 1998: ”De stora posterna i balansomslutningen är aktiekapital, lån, leasingut-

rustning och en faktura från Prosolvia Clarus på 5 center som är under leverans”. 

Roger Cederberg hade knappast uppgett att det saknats bindande beställningar.  

 

Granskning av leasingavtalen med Handelsbanken Finans 

 

Konkursboet har anmärkt på att Öhrlings inte granskat leasingavtalen med Handels-

banken Finans. Prosolvia har dock aldrig varit part till dessa avtal, utan har agerat leve-

rantör till IVS och lokal part. Leasingavtalen har framför allt varit en fråga mellan IVS 

och Handelsbanken Finans.  

 

Saldobesked 

 

Beträffande saldobesked har Konkursboet framfört kritik, grundad dels på att Öhrlings 

har förlitat sig på saldobesked som ej har undertecknats av behöriga firmatecknare för 

mottagarna, dels på att Öhrlings har låtit saldobeskeden få betydelse för Prosolvias 

intäkter när de bara har avsett en fordran.  



  Sid 885 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Det är förvisso riktigt att Öhrlings inte har suttit med ett saldobesked i ena handen och 

ett registreringsbevis i andra handen och granskat så att behöriga firmatecknare har 

undertecknat samtliga saldobesked. Det har emellertid inte funnits något krav att så 

skulle ske. Ingen av kunderna har heller invänt att saldobeskeden skulle ha varit felak-

tiga. Om man vänder på Konkursboets argumentation inser man att den är orimlig – i 

så fall skulle exempelvis Leif Johansson vara tvungen att underteckna samtliga saldo-

förfrågningar till AB Volvo. Så fungerar det inte i verkligheten. Återigen har Konkurs-

boet ställt upp krav som inte existerar. 

Vad gäller distinktionen fordran/intäkt, menar Öhrlings att en fordran avser en utförd 

leverans. Om motparten har bekräftat en skuld, måste man kunna anta att även intäkten 

varit riktig. Detta samband har lyfts fram i FAR:s rekommendation Revisionsproces-

sen (1997). 

 

Differenser i Equipment Lists 

 

Konkursboet har nu – efter tio år – funnit att det förelegat skillnader i Equipment Lists, 

något som de menar att Öhrlings borde ha uppmärksammat vid sin granskning. Att det 

förelegat skillnader är i och för sig riktigt, men Öhrlings menar att dessa skillnader har 

varit oväsentliga. Den typen av små skillnader som funnits har inte på något sätt på-

verkat bolagets redovisning. 

 

Granskning av fraktsedlar 

 

Konkursboet har gjort en stor sak av att Öhrlings inte skulle ha granskat fraktsedlar 

avseende t.ex. mjukvara. Öhrlings inställning är att kontroller har skett stickprovsvis 

av att DHL-kvitton stämt mot avtal vad avser rätt part och tiden för leverans.  

 

Vidare har Öhrlings granskat bolagets egen rutin för uppföljning av leveranser. Man 

har således känt till hur Josefin Nilsson har dokumenterat leveranserna. Detta gransk-

ningsmoment har återfunnits i Öhrlings revisionsplan. Granskning hade skett inom 
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ramen för förvaltningsrevisionen och Öhrlings har tagit med sig resultaten av denna 

granskning till räkenskapsrevisionen.  

 

Granskningen har skett i november 1997 och har avrapporterats till Magnus Svernlöv 

på ett möte den 15 december 1997. Vid granskningen av rutinen har Magnus Götenfelt 

konstaterat att Josefin Nilsson haft ett excelsystem över order, Equipment List och 

leveranser. Magnus Götenfelt har följt upp leveransstatus per den 31 december 1997 

genom att kontrollera av Josefin Nilssons dokumentation och genom samtal med hen-

ne. Detta framgår av ett särskilt arbetspapper i revisionsakten. 

 

Den relevanta måttstocken för bedömningen av revisionen 

 

Öhrlings menar att den relevanta grunden för bedömningen av revisorns insatser är 

revisionsberättelsen, att det som revisorn där har uppgett stämmer.  

 

Den revisionsberättelse som Nils Brehmer har undertecknat lyfter fram att det är sty-

relsen och den verkställande direktören som haft ansvaret för räkenskapshandlingarna 

och förvaltningen. Revisorernas uppgift har varit att uttala sig om årsredovisningen, 

koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen. Vidare har angetts 

att koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel samt att en revision innefattar 

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-

handlingarna. Öhrlings har således angett att revisorerna inte har gått igenom det fulla 

materialet. Revisionsberättelsens slutsats har varit att revisionen gett revisorerna en 

rimlig grund för sina uttalanden. Öhrlings har inte utgett sig för att besitta någon abso-

lut säkerhet, utan endast en rimlig grund. 

 

Den relevanta frågan är huruvida det urval revisorn har gjort för sin granskning har 

varit tillräckligt omfattande och adekvat för att denne i rimlig grad har kunnat försäkra 

sig om att årsredovisningen inte innehållit väsentliga fel. De krav Konkursboet nu har 

ställt upp går långt utanför dessa krav. 
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23.2.3 Förberedelserna inför granskningen 

         

Planeringen 

 

En del i revisionsprocessen har bestått i att ta fram en revisionsplan. I september 1997 

har Öhrlings inlett planeringen av revisionen.  

 

Prosolvia har varit ett ”rörligt mål” under 1997 – detta till följd av börsintroduktionen, 

den nya ekonomiorganisationen, granskningen av delårsboksluten samt Ernst&Youngs 

uppföljning avseende Q2. Därför har Öhrlings inlett planeringen först i september 

1997. 

 

Det hade inte varit möjligt att färdigställa en plan i exempelvis februari 1997 eftersom 

en sådan plan hade varit irrelevant i december samma år. 

 

I ett arbetspapper med handanteckningar av Magnus Götenfelt, rubricerat ”grov plane-

ring höstens granskning”, anges bl.a. ”Interactive IVS – Competence Center Roger 

Cederberg – Ramp down förlustrisker – kartlägga rutiner och intäktsredovisning”. 

Vidare har ”Redovisningsprinciper – Clarus” berörts.  

 

Möte den 11 september 1997 

 

Öhrlings har sammanträffat med Prosolvia den 11 september 1997. Philippa Holländer 

har fört anteckningar under mötet, anteckningar vilka återfinns i ett arbetspapper. Av 

anteckningarna framgår att Magnus Svernlöv, Bror Frid, Magnus Götenfelt och Philip-

pa Holländer har deltagit under mötet. 

 

Mötet har utgjort en del i arbetet med att ta fram promemorian rörande internvinsteli-

minering till den 27 oktober 1997. 
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Det Öhrlings nu vill lyfta fram är följande utdrag ur anteckningarna, under delrubriken 

”Clarus fsg t IVS”:  

”Center bildas IVS + lokal part  

P.levererar produkt  

fakturerar HB finans 

lev t a) bolag/centre ? b) samarbetsavtal  

Köpare ½ IVS ½ lokal part – 2 leasingkontrakt”, 

”Varje startat center – 2 MUSD = 16 mkr 

11 mkr vinst 

Hårdvara – 5 mkr.”; samt 

”P. Clarus resultatavräknar vid leverans”. 

 

Detta var den bakgrundsinformation Öhrlings har erhållit om hur Prosolvia sett på af-

färsförloppet.  

 

Granskningsåtgärder som har föregått räkenskapsrevisionen  

 

Under oktober 1997 hade Öhrlings granskat delårsrapporten avseende tredje kvartalet 

1997. I november 1997 hade kvarstående delar av förvaltningsrevisionen genomförts.  

 

Inom ramen för förvaltningsrevisionen hade revisionsteamet följt upp bl.a. föregående 

års noteringar. Under granskningen 1996 hade Öhrlings haft synpunkter på vissa delar 

av Prosolvias organisation, synpunkter som framgår av en promemoria från januari 

1997. Ulf Gometz hade tagit fasta på dessa synpunkter och de hade blivit föremål för 

uppföljning under april 1997, något som resulterat i en särskild promemoria daterad 

den 17 april 1997. 

 

Öhrlings hade kunnat konstatera att föregående års synpunkter hade åtgärdats.  

 

Inom ramen för förvaltningsrevisionen hade Öhrlings granskat Prosolvias leveranskon-

trollrutiner. Man hade kunnat konstatera att Josefin Nilsson varit ansvarig för vad som 



  Sid 889 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
levererats och vad som återstått beträffande VRC. Det hade beslutats att Öhrlings skul-

le ta in underlag rörande leveransstatus från Josefin Nilsson.  

 

Möte med Magnus Svernlöv den 21 oktober 1997 

 

Den 21 oktober 1997 har Magnus Götenfelt och Philippa Holländer hållit ett möte med 

Magnus Svernlöv. Av Magnus Götenfelts anteckningar från mötet framgår att man 

bl.a. har behandlat ”Redovisning IVS” och ”Internvinsten – kundfordringar”. Det har 

funnits en tanke om att de olika centren skulle bli vinstdrivande, vilket skulle komma 

att leda till att ett resultat skulle uppkomma, vilket skulle tas in i Prosolviakoncernens 

årsbokslut.  

 

IVS har reviderats av Anders Mörk hos Ernst&Young i Göteborg. Det var från honom 

man skulle få information om detta resultat. 

 

Revisionsplanen 

 

I oktober 1997 har Öhrlings upprättat en revisionsplan som omfattat såväl räkenskaps-

revisionsmoment som förvaltningsrevisionsmoment. Revisionsplanen behandlar bl.a. 

Prosolviakoncernens organisation och dotterbolagens olika affärsområden. Planen re-

dogör vidare för koncernens strategi och mål, koncernens historiska utveckling, dess 

nyckelpersoner – däribland de avdelningscontrollers som arbetade i dotterbolagen.  

 

En kopia av revisionsplanen märkt ”Genomgång med teamet 97-11-13” innehåller 

handanteckningar. Under ett avsnitt som redogör för koncernens affärsrisker har föl-

jande antecknats: ”Lever enligt bolaget i ett tidsmonopol. Kraftfull satsning på etable-

ring av programvaror såsom industristandard globalt. Risker – hinner organisationen 

med i denna utveckling?” 

 

Det ovanstående har följts upp genom att ”Organisationen präglas av stark expansion. 

Ställer krav på administrativ utveckling och anpassning” har definierats som en kon-
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trollrisk i revisionsplanen. Under denna kontrollrisk har Magnus Götenfelt antecknat 

följande: ”Svernlöv har styrelsens/ledningens mandat att säkerställa att erforderliga 

resurser finns tillgängliga på administrativa avdelningen”. Magnus Svernlöv hade fått 

befogenhet att ta in de personer han behövt.  

 

En annan kontrollrisk har utgjorts av ”Affärstransaktioner avtalsstyrda vilket ställer 

krav på fullständighet och riktighet”. Prosolvia hade anställt Bob Lee som bolagsjurist. 

 

Även ”Stor fakturering inför varje kvartalsslut innebär risker för felaktig periodisering 

av intäkter” har bedömts utgöra en kontrollrisk. Beträffande denna punkt har Magnus 

Götenfelt antecknat att revisorerna skulle ”Gå igenom fakt i resp. ”mjukvarubolag” – 

Clarus och Systems”.  

 

Vidare har det faktum att ”Stor del av affärerna och därtill hörande avtalsskrivande 

har hanterats av koncernchefen” bedömts utgöra en kontrollrisk. Öhrlings har angett 

att ”Riskerna med detta förfarande har framförts. Följ upp rutiner för avslut av affärer 

och avtalsskrivande”. Detta är en fråga Nils Brehmer hade tagit upp med Dan Lejers-

kär under sommaren 1997, något som hade lett till att Prosolvia hade anställt en bo-

lagsjurist. Öhrlings har bedömt det som positivt att Bob Lee anställts, något som fram-

går av ett särskilt arbetspapper.  

 

Revisionsplanen behandlar väsentliga granskningsåtgärder med hänsyn till affärs- och 

kontrollrisker. En av dessa åtgärder är granskning av rutin för uppföljning av leveran-

ser av hård- och mjukvara och dess koppling till redovisningen i Clarus och Systems. 

Om det existerar en god rutin och revisorn kan få underlag från den som ansvarar för 

rutinen, är det inte nödvändigt för revisorn att gå in på samma detaljnivå som annars 

skulle ha blivit fallet.  

 

När förvaltningsrevisionen genomförts har granskningen av leveransrutinerna utgjort 

en viktig del. Resultaten av denna granskning har revisorerna tagit med sig under den 

fortsatta granskningen av årsbokslutet. En annan väsentlig granskningsåtgärd har ut-



  Sid 891 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
gjorts av granskning av efterlevnad av sådana fastställda redovisningsprinciper som 

varit av särskild betydelse.  

 

Vidare har ”avtalsregister/hantering av avtal” behandlats. Tanken har varit att det 

skulle finnas pärmar med alla avtal hos bolaget. Vad Öhrlings framför allt tagit sikte på 

har varit hyresavtal eller motsvarande, där uppsägningsfrister varit av väsentlig bety-

delse. Denna fråga har även kommit upp under presentationen av förvaltningsrevisio-

nen, det har utgjort en återkommande fråga som Öhrlings har påmint bolaget om. 

 

Möte med Magnus Svernlöv den 15 december 1997 

 

Den 15 december 1997 har Öhrlings haft ett avstämningsmöte med Magnus Svernlöv. 

Mötet har haft tre huvudpunkter; 

- Prosolvias framtidsplaner och budget. Detta har varit viktigt för att bestämma 

inriktningen beträffande revisionen, 

- Öhrlings iakttagelser från förvaltningsrevisionen; samt 

- planeringen av framtagandet av årsredovisningen samt granskningen av denna. 

 

Av agendan inför mötet framgår att Magnus Svernlöv skulle ge information beträffan-

de status, att budgeten för 1998 skulle behandlas, liksom övrigt från styrelsemötet den 

12 december 1997. Vidare skulle problemområden inför årsbokslutet och årsredovis-

ningar tas upp. 

 

I agendan listas ett antal punkter för närmare diskussion, däribland ”Försäljning mjuk- 

och hårdvara till IVS” med hänsyn till Öhrlings promemoria från den 27 oktober 1997, 

vidare ”värdering kundfordringar” och ”saldoutskick” samt ”Licensintäkter Jfr redo-

visningsprinciper ÅR Kontroll över grund för. Uppföljning av tillkommande installa-

tions- och underhållskostnader”. En annan punkt i agendan rör avtal och kontrakt. 

Frågan har varit om det legat några ytterligare kostnader i avtalen än vad som framgått 

vid ett första ögonkast. 
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Magnus Götenfelt har fört anteckningar under mötet i ett arbetspapper rubricerat ”Möte 

Magnus S Avrapportering höstens löpande granskning samt info från bolaget”. I sina 

anteckningar har Magnus Götenfelt noterat att bolaget har anställt Bob Lee som bo-

lagsjurist, att bolaget avsett att starta sex VR-center under 1998 – att jämföra med de 

15 som bolaget avsett att etablera under 1997, att expansion skulle ske inom området 

programvara samt att VR-centern utgjort nyckeln till internationell etablering. 

 

Det var denna typ av frågor som har dryftats av Magnus Svernlöv under mötet. Syftet 

har varit att revisorerna skulle förstå vilken affär bolaget bedrivit.  

 

Öhrlings har upprättat ett internt arbetspapper med frågor revisorerna har velat ta upp 

under mötet den 15 december 1997. I dokumentet återfinns, under punkten ”boksluts-

frågor”, ”Licensintäkter ifall installation och underhållskostnader ingår”. Även redo-

visning av intressebolag behandlas, liksom ”VRC redovisning – del i resultat” – när 

centren startats skulle de komma att ge upphov till ett resultat som skulle komma att nå 

IVS. Eftersom IVS var ett intressebolag, skulle resultatet därigenom även komma att 

nå Prosolvias koncernräkenskaper. Därför har Öhrlings velat ha reda på hur revisorer-

na skulle få del av relevanta underlag. 

 

Vad gäller avrapporteringen av förvaltningsrevisionen, så framgår de områden som 

diskuterades under decembermötet av Öhrlings promemoria den 9 maj 1998. 

 

Genomgången med Magnus Svernlöv har utgjort en del av planeringen av revisionen 

av årsredovisningen. Revisorerna har velat redogöra för fokusområden beträffande 

granskningen och behovet av särskilda underlag, så att Magnus Svernlöv skulle vara 

förberedd på vad som skulle komma.  

 

Ytterligare planeringsdokument 

 

Ytterligare en handling av betydelse för planeringen av revisionen är ett dokument 

rubricerat ”Planering/Ansvarsfördelning inför granskning av årsbokslut per 1997-12-
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31”. Denna handling har utgjort en del av revisionsplanen, särskilt såvitt avser gransk-

ningen av årsbokslutet. 

 

I handlingen anges bland annat vilka väsentliga poster i Prosolvias räkenskaper som 

skulle granskas. Under rubriken ”Väsentlighetskriterium/dokumentation” anges bl.a.  

”Väsentliga balans- och resultatposter 

- intäktsredovisning, främst avseende Clarus och Systems 

- existens och värdering avseende Kundfordringar 

- personalrelaterade kostnader 

- maskiner och inventarier. Leasingrekommendation” 

Dessa har utgjort poster som Öhrlings ansett det viktigt att fokusera på, och som revi-

sorerna även har lagt fokus på under granskningen.  

 

Beträffande särskilda granskningsåtgärder finns listat bl.a. ”saldoutskick kundford-

ringar avseende Clarus och Systems”, till vilket Thomas Bengtssons namn är anteck-

nat. Det är inte nödvändigt att skicka ut saldoförfrågningar och det är inte alltid reviso-

rer gör detta, men eftersom Öhrlings har ansett att kundfordringsposten varit väsentlig, 

har revisorerna beslutat att använda denna metod.  

 

Vidare anges ”redovisning av intressebolagsandelar i IVS International AB” samt står 

antecknat ”E&Y”. I dokumentet återkommer frågan om resultaträkningen; beträffande 

Clarus och Systems anges ”periodisering av levererad/ej levererad hård- och mjukva-

ra / VRC” . Öhrlings har även velat fokusera på koncernens efterlevnad av redovis-

ningsprinciper, bl.a. redovisningsprincipen rörande ” licensintäkter med åtagande om 

installation och underhåll”. 

 

I dokumentets vänstermarginal, intill de olika granskningsåtgärderna, har det för hand 

bockats av i samband med avstämningar att de olika åtgärderna har genomförts.  

 

Under rubriken ”Övrigt” har tvister tagits upp. Det är riktigt som Konkursboet har på-

stått, att Öhrlings inte har hållit något möte med Bob Lee förrän i april 1998. Under det 
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möte som har genomförts i april 1998 har dock kunnat konstateras att det då inte före-

legat några tvister för koncernens del. Öhrlings påstår att detta har varit fallet även i 

februari 1998. 

 

Revisionsteamet har även upprättat en checklista över granskningsområden ”Checklis-

ta inför årsbokslut per 1997-12-31”. I checklistan avseende Prosolvia anges bl.a. ”In-

ternvinster IVS, underlag”, ” Internprissättning mellan utländska dotterbolag. 40 % 

rabatt. Formalisering” och ”Ekonomisk uppföljning av i gång varande VRC”. Beträf-

fande Clarus anges bl.a. ”Avtal nystartade VRC. Periodisering leveranser” och ”Peri-

odisering VRC samt övrig mjukvaruförsäljning”. Även för Systems anges bl.a. ”Avtal 

nystartade VRC Periodisering leveranser”. Detta var områden revisorerna inte skulle 

glömma under granskningen.  

 

De handanteckningar som återfinns i dokumentet har tillkommit i efterhand, sedan 

revisorerna har utfört de olika åtgärderna.  

 

Uppstartsmöte med Magnus Svernlöv den 5 februari 1998 

 

Den 5 februari 1998 har Öhrlings hållit ett uppstartsmöte med Magnus Svernlöv. Nu 

har planeringen funnits på banan – man har vetat vilka områden som skulle komma att 

ligga i fokus, däribland intäkter och kundfordringar. Man har gjort olika metodval och 

bestämt vem som skulle utföra arbetet. Nu har det varit dags att starta upp arbetet. 

 

Mötet har dokumenterats i ett arbetspapper, rubricerat ”Möte Magnus Svernlöv vid 

uppstart av revisionen per 971231”. Av anteckningarna framgår bl.a. att den vid tid-

punkten nya uppställningsformen för årsredovisningar har behandlats.   

 

Sammanfattning av Öhrlings planeringsinsatser 

 

En sammanfattning av Öhrlings planering av räkenskapsrevisionen 1997 ger vid han-

den att revisionsteamet har bestått av kompetent personal. De som skulle utföra arbetet 
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– Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Holländer m.fl. – har besuttit adekvat 

kunskap för uppdraget.  

 

De granskningsplaner som har funnits i form av revisionsplanen, anteckningarna från 

mötet den 15 december, dokumentet rubricerat ”Planering/ansvarsfördelning…” samt 

checklistan har identifierat avtalens betydelse samt att det förekommit stor fakturering 

inför varje bokslut vilket inneburit risk för felaktig periodisering. Vidare har leveran-

sernas betydelse för periodiseringsfrågan identifierats, liksom behovet av att granska 

efterlevnad av principen om intäktsföring av licensintäkter. Det har beslutats att nyttja 

saldoutskick för att granska kundfordringarna, som har utgjort en väsentlig post i bola-

gens balansräkningar.  

 

Öhrlings påstår att planering, uppdragsbemanning och resursinsatser har följt god revi-

sionssed. 

 

23.2.4 Granskningen av Clarus 

 

Inledning 

 

Granskningen av Clarus har inletts genom att revisionsteamet erhållit en pärm med 

underlag för Clarus bokslut. Det bokslut som bolaget lagt fram hade tagits fram av 

bolaget och Öhrlings har haft att ta ställning till det. Således har det bedrivits ett bak-

omliggande bokslutsarbete internt hos bolaget. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att en revisors ansats var och är en helt annan än den 

Konkursboet har gjort gällande i målet. I verkligheten tar ett bolag fram ett bokslut 

som det menar utvisar hur årets affärshändelser har påverkat bolagets resultat och 

ställning. En revisor ska därefter ta ställning till bolagets påstående. Konkursboet me-

nar att vissa avtal etc. borde ha påverkat bolagets resultat och ställning på visst sätt och 
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att om en avtalsanalys inte gett stöd för den redovisning som bolaget presenterat, då 

har revisorn måst underkänna denna redovisning.  

 

Lite tillspetsat kan man säga att Konkursboet önskar tillämpa en avtalsstyrd gransk-

ning, medan en revisor börjar i huvudboken och frågar sig om det finns stöd för vad 

som anges där i övriga handlingar. Det viktiga är att redovisningen återspeglar verklig-

heten. 

 

Öhrlings granskning har varit balansräkningsstyrd på så sätt att revisorerna har grans-

kat de olika posterna i balansräkningen och försökt verifiera dem, dock att man även 

har granskat resultaträkningen. Balansräkningen och resultaträkningen hänger ju emel-

lertid samman på så sätt att en intäkt blir en kundfordran om inte betalning erläggs 

omedelbart.      

Innehållsförteckningen i den pärm Öhrlings erhållit från bolaget redogör för olika pos-

ter i balansräkningen.  

 

Granskningen av Clarus kundfordringar 

 

Under januari-februari 1998 hade Prosolvia tagit fram en kundreskontra som utvisar 

vilka fordringar Clarus ansett var balansgilla. Denna kundreskontra har utgjort grunden 

för Öhrlings granskning av kundfordringarna. 

 

I ett arbetspapper har Öhrlings summerat granskningen. Kundfordringarna har uppgått 

till ca 123 milj. kr, valutadifferensen till ca 500 000 kr och de osäkra fordringarna till 

ca 11 milj. kr. Arbetspappret anger att Öhrlings slutsats varit att posten accepterats.  

 

Öhrlings har tillämpat ett index över granskningsmomenten – 13-1-1 har avsett av-

stämning av huvudboken mot kundreskontra, 13-1-2 har avsett värdering av fordringar 

i utländsk valuta, 13-1-3 har avsett existens/fullständighet, 13-1-4 har avsett värdering, 

13-1-5 har avsett kreditnotor och 13-1-6 har avsett periodisering. 
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Avstämning huvudbok – kundreskontra 

Ett av granskningsmomenten har varit avstämning av huvudboken mot kundreskontra. 

En kundreskontra listar samtliga fordringar ett bolag anser sig inneha. Även huvudbo-

ken innehåller ett saldo över fordringar. Det viktiga är att dessa saldon stämmer över-

ens. Om det föreligger en materiell differens krävs att vederbörligt underlag eller tro-

värdig förklaring till denna differens föreligger. 

 

Av ett arbetspapper framgår att revisorerna har kunnat konstatera att det förelegat en 

skillnad om ca 27 000 kr, en differens som inte har bedömts som materiell. Samma 

arbetspapper innehåller en anteckning om att Maricopa har bokats bort. Detta har gi-

vetvis påverkat saldot i kundreskontran och huvudboken. 

 

I samband med att Öhrlings har erhållit kundreskontran, har Magnus Götenfelt gått 

igenom denna med avseende på de fordringar som Clarus hade bedömt som osäkra. I 

en kopia av kundreskontran har Magnus Götenfelt markerat vilka fordringar som av 

bolaget hade bedömts som osäkra. Motsatsvis kan man dra slutsatsen att övriga ford-

ringar hade bedömts som säkra, däribland fordringen på Prosolvia Inc. avseende UCI 

och centret i Irvine, fordran på Handelsbanken Finans avseende centren i Malaysia och 

Singapore samt de övriga fordringar som varit hänförliga till de affärer som är aktuella 

i målet. Detta har varit ett sätt att fånga upp kundreskontrans saldo mot huvudboken 

och att identifiera osäkra fordringar.  

 

Fordringar i utländsk valuta 

Ett annat granskningsmoment var huruvida det hade förekommit valutafluktuationer 

rörande kundfordringarna, så att värdet hade ändrats från fakturadatum till datumet för 

bokslutet. 

  

Av ett arbetspapper framgår att revisorerna har bedömt att fordringarna i utländsk va-

luta hade räknats om på ett korrekt sätt.  

 

Fordringarnas existens 
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Ett annat granskningsmoment har bestått i att konstatera att fordringarna har existerat.  

 

Öhrlings har skickat saldoförfrågningar omfattande ca 50 procent av det totala kund-

fordringssaldot – en hög andel. I normalfallet skickas inte saldoförfrågningar i denna 

omfattning. Även svarsfrekvensen – 41 procent av externa fordringar – har varit hög.  

 

Ett uteblivet svar på en saldoförfrågan ska inte tolkas motsatsvis. Ett uteblivet svar 

innebär inte att en fordran inte skulle existera eller att den skulle vara tvistig. Tvärtom 

bör det väl vara så att om kunden är missnöjd finns det anledning för denne att visa sitt 

missnöje genom att invända mot fordrans existens. 

 

Om något svar på saldoförfrågan inte erhålls kan ytterligare analys nyttjas för att 

granska fordringens existens, såsom granskning av avtal, betalningsuppföljning eller 

samtal med företagsledningen.  

    

Ett särskilt arbetspapper listar resultatet av saldoförfrågningarna. På arbetspappret åter-

finns handanteckningar, bl.a. anges ”OK” vid 3D Inc. Vid ”Chandler Gilbert Commu-

nity”  har antecknats ”utgår. Flyttad 1998”.  

 

Öhrlings påstår att dessa handanteckningar har upprättats efter den 24 februari 1998, 

detta grundat på att Öhrlings haft med sig en ren kopia till slutrevisionsmötet, som ägt 

rum detta datum. Denna kopia har visats för bolaget och revisorerna har på så sätt kun-

nat följa upp de fordringar beträffande vilka något svar på saldoförfrågan inte hade 

erhållits, eller där det behövts en ytterligare diskussion.  

 

Det är riktigt som Konkursboet påstår, att svaret på saldoförfrågan från 3D Inc. inte har 

kommit Öhrlings till handa förrän den 27 februari 1998, men det har inte inneburit att 

revisorerna struntat i denna fordran, utan den har följts upp under slutrevisionsmötet. 

 

På den följande sidan i arbetspappret har Magnus Götenfelt för hand antecknat sin slut-

sats: ”Av total saldoförfrågan om 92,9 mkr 53,0 mkr (57%) besvarats positivt avseende 
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fordringens existens. Av detta utfall görs bedömningen att osäkerhet avseende ford-

ringarnas existens ej föreligger. Se i övrigt avtal avseende VRC. Begränsad betal-

ningsuppföljning har gjorts ua. […] 5,8 mkr har inbetalats tom 980210.  

Slutsats 

Bedömer balansposten existerande mht utskickade saldoförfrågningar och utförd be-

talningsuppföljning. Av utestående fordran om 172,3 mkr har 58,8 mkr bekräftats 

(34%). Stora ej bekräftade poster avser VRC vars existens styrks av inhämtade avtal 

med respektive part.” 

Det är inte endast saldoförfrågningarna som legat till grund för analysen, utan även de 

samtal Öhrlings har hållit med företagsledningen rörande svaren på saldoförfrågning-

arna. Revisorerna har under slutrevisionsmötet följt upp samtliga saldoförfrågningar 

med Dan Lejerskär, Morgan Herou, Magnus Svernlöv och Olof Palmlund. 

 

Betalningsuppföljning 

I Magnus Götenfelts anteckningar anges att en betalningsuppföljning utfördes. Denna 

har dokumenterats i ett särskilt arbetspapper, vari anges ”Har gått igenom inbetalning-

ar tom 980210 tillsammans med Maria Johansson. Noteras att 5,8 mkr inbetalts”. 

 

Värdering 

Nästa moment beträffande kundfordringarna har bestått i att granska värderingen. Det-

ta har givetvis hängt samman med bedömningen av huruvida en fordran varit säker 

eller osäker. 

Ett särskilt arbetspapper behandlar denna granskning och i revisionsakten återfinns 

även en förteckning över utestående kundfordringar, en förteckning som upprättats av 

bolaget inom ramen för det interna bokslutsarbetet. Förteckningen innehåller en ko-

lumn benämnd ”Reserv” – vilken således innehåller bolagets egna bedömningar. På 

förteckningen har antecknats att den har stämts av mot reskontra. Magnus Götenfelt 

har följt upp denna förteckning genom samtal med företrädare för bolaget. Vad gäller 

VRC Singapore har Magnus Götenfelt antecknat ”OK saldobesked – säker enligt DL”. 
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Magnus Götenfelt har, på förteckningens sista sida, för hand antecknat sin slutsats be-

träffande värderingen av kundfordringarna: 

 

”Sammanställning osäkra fordringar 

Utfört arbete: 

Kundreskontran är genomgången m a p äldre utestående fordringar. Av reskontran 

noteras att ca 45 mkr (av ca 178 mkr) är äldre än 35 dagar (sedan förfallodag). Äldre 

utestående poster vilka är förfallna sedan längre tid bedöms ej föreligga efter gjord 

reservering. Övriga utestående poster avser till övervägande del VRC. Till största de-

len är ej dessa poster förfallna. En samlad bedömning av avtal avseende VRC, samtal 

med D.L samt erhållna saldobesked, vilka ej innehåller anmärkningar, bedöms ned-

skrivning av dessa fordringar ej vara för handen. 

Slutsats Värderingen accepteras”. 

 

Vad Magnus Götenfelt har angett är att, utöver de reserveringar som gjorts av bolaget, 

något ytterligare nedskrivningsbehov inte bedömts föreligga.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att många av de fordringar som är aktuella i målet inte 

varit förfallna vid den här tidpunkten.  

 

Magnus Götenfelt har utfört ytterligare en analys – uppföljning åldersanalys – vilken 

har dokumenterats i ett särskilt arbetspapper. Detta arbetspapper har upprättats på da-

tor, men det innehåller även handanteckningar. De datorskrivna delarna har upprättats i 

januari 1998, medan handanteckningarna har tillkommit senare. Arbetspappret behand-

lar bl.a. Singapore och Malaysia samt fakturorna till Handelsbanken Finans. Dessa 

fordringar har bedömts som säkra, dock att det har betonats att det varit väsentligt med 
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rutiner för indrivning. När kundfordringsmassan ökade kom Öhrlings att betona in-

drivningsfrågan för bolaget. 

 

Thomas Bengtsson hos Öhrlings har sammanställt den inhämtade informationen rö-

rande status beträffande värderingsfrågorna i Lotus 1-2-3. Den kopia som återfinns i 

revisionsakten är dålig i så måtto att man inte kan utläsa vad som anges i rubrikraden. 

Öhrlings påstår emellertid att det där anges ”Bedömning 24/2 1998”. 

 

Bengtsson har upprättat denna sammanställning efter slutrevisionsmötet, men sam-

manställningen har varit baserad på den information revisorerna erhållit inom ramen 

för granskningsarbetet och under slutrevisionsmötet. Sammanställningen har emeller-

tid upprättats i flera versioner och den version som återfinns i akten innehåller infor-

mation som tillkommit under april 1998. Öhrlings menar dock att den information som 

återfinns i kolumnen ”Bedömning 24/2 1998” i allt väsentligt återspeglar den informa-

tion Öhrlings har erhållit under slutrevisionsmötet den 24 februari 1998. 

 

Beträffande centret i Kuala Lumpur anges i sammanställningen att ”Center ej igång. 

Affären säkerställd med bankgaranti”. Vad gäller VRC Singapore anges följande: 

”Bekräftelse från motparten. Motparten har ställt KUSD 500 som säkerhet för Han-

delsbanken Finans engagemang i ett leasing avtal. Avtalen undertecknas inom kort”. 

Följande anteckning rör VRC Ottawa: ”Centret är igång. Fordran bedöms korrekt 

värderad”.  

 

Angående centret i Taiwan står följande i sammanställningen: ”Kvarstår registrering 

av juridisk person till vilket leasingavtalet skall överföras. VD anställd och jobbar i 

centret. Erhåller lön från CDC”. Exakt när denna information har förts in i samman-

ställningen är oklart för Öhrlings.  

 

Även uppgiften rörande VRC Falköping ”Slutlig finansiering genom leasingavtal hos 

Nordbanken är nära förestående” är en uppgift vars datering är osäker. I övrigt menar 
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Öhrlings att sammanställningen återspeglar information som har lämnats under slutre-

visionsmötet. 

 

I revisionsakten återfinns kopior av bankgarantier. Det är riktigt som Konkursboet på-

står, att vissa av dessa har kopierats in i akten först den 14 maj 1998, men Öhrlings 

hade fått kännedom om dessa garantier redan under slutrevisionsarbetet. Det som har 

skett i maj 1998 var att kopior tillförts akten.  

 

I detta sammanhang kan det finnas skäl att påminna om den remburs som 3D Inc. hade 

införskaffat till förmån för Clarus. Arbetspappret hänvisar till rembursen, som kom att 

ställas ut den 24 mars 1998. 

 

Kreditnotor 

Öhrlings har granskat existensen av kreditnotor. Genom att använda kreditnotor kan ett 

bolag ”vända” faktureringen, exempelvis genom att fakturera i december och kreditera 

i januari, något som kan tyda på förekomst av luftfakturering. Öhrlings har noterat att 

vissa center – exempelvis Singapore – hade fakturerats om, men det har inte funnits 

något som tytt på att bolaget systematiskt har vänt på fakturorna. 

 

Periodiseringen 

Även periodiseringsfrågan har varit föremål för ett särskilt granskningsmoment, vilket 

redogörs för nedan. 

 

Slutsats 

Öhrlings slutsats av granskningen av Clarus kundfordringar har varit att posten om 117 

milj. kr accepterats såsom rätt värderad i bolagets balansräkning.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att denna slutsats inte endast varit baserad på den 

granskning som ägt rum under räkenskapsrevisionen, utan även på bolagets historik – 

att bolaget normalt sett fått betalt för levererade produkter – samt den genomförda för-
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valtningsrevisionen, vari har innefattats bl.a. granskning av bolagets system för leve-

ranser.  

 

Periodiseringen av Clarus intäkter 

 

I revisionsplanen har angetts att ”Stor fakturering inför varje kvartalsslut innebär ris-

ker för felaktig periodisering av intäkter”, vilket har ansetts innefatta en risk. Vidare 

har angetts att många affärer varit avtalsstyrda, vilket har påverkat granskningsinrikt-

ningen.  

 

En av de moment Öhrlings hade beslutat sig för att genomföra var att faktureringen 

kring årsskiftet skulle gås igenom. Magnus Götenfelt har därför gått igenom Clarus 

fakturering runt årsskiftet i syfte att få grepp om affärerna, något som har dokumente-

rats i ett särskilt arbetspapper. 

 

I arbetspappret anges bl.a. att fakturan till Investment AB InKina hade krediterats. 3D 

Inc. (VRC Yokohama) finns med, liksom CDC (VRC Taiwan) och Memondo Gra-

phics (VRC Madrid). Det som har hängt i luften i detta arbetspapper har varit Nuvision 

(VRC Ottawa). Öhrlings återkommer till varför Nygem inte nämnts i arbetspappret.  

 

Om någon av dessa affärer hade varit en ren luftaffär – exempelvis genom att fakture-

ringen hade vänts – hade Magnus Götenfelt fångat upp detta. Arbetspappret har också 

använts av Magnus Götenfelt i samband med dennes samtal med Magnus Svernlöv 

rörande flera av de poster som berörts i arbetspappret.  

 

Den slutsats Magnus Götenfelt har antecknat i arbetspappret lyder enligt följande: ”Se 

VRC särskild granskning. I övrigt har ej noterats materiella felperiodiseringar avse-

ende fakturering och leverans i dec 97. Har talat med Josefin i ovanstående poster 

avseende periodisering. I den mån kvarstående kostnader föreligger finns reserv för 

dessa redovisade som upplupna kostnader, ca 500,000 kr. Slutsats: Granskningen 

ovan föranleder ingen justering. Avseende VRC, se särskild analys”. 
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Här har Magnus Götenfelt granskat faktureringen och stämt av leveransstatus med Jo-

sefin Nilsson i syfte att säkerställa att fakturorna avsett affärer som varit föremål för 

leverans före årsskiftet 1997/98. Även krediteringar har fångats upp, så att bolaget inte 

hade ”vänt” på affärerna strax efter årsskiftet i syfte att blåsa upp intäkterna.  

 

Inför granskningen av VRC-affärerna, har Magnus Götenfelt sammanfattat Clarus roll 

i dessa affärer i ett särskilt arbetspapper rubricerat ”VR Center koncept”, daterat den 20 

februari 1998. I arbetspappret har angetts följande:  

 

”För Prosolvia som leverantör utgörs affären av tre delkomponenter 

- mjukvara, 

- hårdvara (om kunden önskar) 

- installation och viss initial utbildning 

Ovanstående komponenter avseende hård- och mjukvara är standardprodukter. 

Efter leverans kvarstår ca 5 % av orderns värde i form av utbildning och installation. 

Se i övrigt VRC-avtal i sep. pärm”.  

 

Öhrlings menar att det ovanstående utgör en väldigt bra beskrivning av Clarus roll i 

dessa affärer. Det handlade om Equipment List – mjukvara, hårdvara och installation. 

Det har rört sig om standardprodukter. Sedan har det även funnits andra moment i affä-

rerna, av mer långsiktig samarbetskaraktär, något som dock främst har innefattat åta-

ganden för IVS. För Clarus har åtagandena i allt väsentligt handlat om Equipment List. 

 

Magnus Götenfelt har även upprättat en särskild analys rörande VR-Centren. Han har 

kontrollerat huruvida avtalen avsett 1997 eller 1998 samt om internvinster eliminerats 

på ett riktigt sätt. Vidare har han gått igenom leveransstatus med Josefin Nilsson. Den-

na analys har blivit föremål för ett särskilt arbetspapper. 

 

Arbetspappret innehåller en uppställning över affärerna – motpart, affärens värde samt 

en kommentarskolumn. Med detta som stöd har Magnus Götenfelt diskuterat affärerna 



  Sid 905 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
med Magnus Svernlöv. De anteckningar som återfinns i arbetspapprets högermarginal 

är skrivna med Magnus Svernlövs handstil. Han har nämligen antecknat Prosolvias 

arbetsnamn för de olika centren i högermarginalen.  

 

De olika centren har bockats av på arbetspappret. En av bockarna avser att avstämning 

har skett beträffande internvinsten. Magnus Götenfelt har för hand antecknat att han 

har granskat huruvida avtal avsett 1997 eller 1998. Vidare anger arbetspappret att 

”Genomgång skall ske med Josefin avseende levererade/ej levererade produkter – se 

flik 26 avseende lev/ej lev / MG”.    

 

Detta har utgjort en del av uppföljningen av VRC-affärerna, där Magnus Götenfelt har 

fångat upp affärerna i huvuddrag. Analysen har emellertid inte varit slut här. Den slut-

sats som har antecknats på arbetspappret anger följande: ”Samtliga VRC är beaktade 

med avseende på levererade produkter. Se i övrigt dok. redovisningsprincip avseende 

vinstavräkning. Slutsats: Periodisering av VRC accepteras”. För att kunna ta del av 

leveransuppföljningen krävs dock att man tar del av ytterligare arbetspapper. 

 

En viktig fråga i revisionsplanen var rutinerna för leveransuppföljning, något som Öhr-

lings hade granskat inom ramen för förvaltningsrevisionen. Öhrlings hade då velat få 

grepp om Josefin Nilssons roll. Revisorerna hade funnit att Josefin Nilsson svarat för 

dokumentationen av leveransstatus. Josefin Nilsson hade uppdaterat excelark rörande 

vad som varit levererat och vad som inte hade levererats. Öhrlings hade kontrollerat att 

hon skött sin uppgift och att revisorerna kunnat lita på den information hon presenterat. 

Man hade kommit överens om att Josefin Nilsson skulle ta fram underlag för boksluts-

arbetet, som revisorerna kunde ta del av och följa upp. 

 

Magnus Götenfelt har gått igenom leveransstatus med Josefin Nilsson. I ett särskilt 

arbetspapper benämnt ”Förskott från kunder” har frågan om ”Fakturerade ej leverera-

de varor/tjänster” berörts. Magnus Götenfelt har angett slutsatsen att posten accepte-

rats.  
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I ett annat arbetspapper, rubricerat ”Periodisering leveranser runt årsskiftet” anges 

bl.a.: ”konto 2420 Förskott från kunder […] Avser förutbetalda intäkter avseende ännu 

ej levererad hårdvara. Posten redovisas i spec under flik 26 i MÅA. Posten är hänför-

lig till 8 st VR centers till vilka hårdvaran ännu ej är levererad. Jag har följt upp pos-

ten med Josefin och även erhållit sammanställning av levererade produkter enligt 

Equipment list. Övrig granskning avseende VR Centers dokumenteras under resultat-

räkningen”. 

 

I revisionsakten återfinns en specifikation över vad som återfinns i det aktuella kontot. 

Här återfinns många av de centeraffärer som är aktuella i målet. Frågan som Öhrlings 

har ställt sig var huruvida reserven varit tillräcklig i förhållande till den utrustning som 

ännu ej hade levererats.  

 

Viktigt att notera är att affären rörande VRC Maricopa inte finns med i denna förteck-

ning. Naturligtvis skulle inte någon reservering ske avseende en affär som inte varit 

hänförlig till räkenskapsåret 1997.  

 

I samband med genomgången har Magnus Götenfelt erhållit Equipment Lists för samt-

liga center, varav några har kopierats till revisionsakten. De kopior som återfinns i re-

visionsakten ger dock inte hela bilden eftersom utrustningslistorna är mer omfattande i 

excelformat än vad utskrifterna visar – man kan ”fälla ut” excelarken.  

 

Ett sammanfattande arbetspapper har upprättats, rubricerat ”VR Center beställda i Q4-

97”. Beträffande VRC Maricopa har Magnus Götenfelt antecknat ”Flyttad till Q1 

1998”, vad avser UCI (VRC Irvine) anges ”avser P. Inc.” – denna affär har fakturerats 

UCI från Prosolvia Inc. och detta bolag har även levererat hårdvaran.  

 

Magnus Götenfelt har vidare antecknat: ”Har gått igenom ovanstående med Josefin m 

a p leverans av HW resp SW. Följt upp mot 26-1-1 OK = avstämt mot equipment list 

ua.”. Detta innebär dels att Magnus Götenfelt har stämt av mot Equipment list och dels 

att han har känt till att det funnits en fungerande rutin kring frågan om vad som hade 
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levererats respektive vad som ännu ej hade levererats. Att det har förelegat en fungera-

de rutin har betydelse för det urval en revisor gör för sin granskning. Det blir inte fråga 

om detaljgranskning av utrustningslistorna, utan det handlar om ett urval av gransk-

ningsmaterial. 

 

En annan del av frågan om periodiseringen av intäkter har varit att det skulle föreligga 

en riktig eliminering av internvinsterna hänförliga till transaktionerna med IVS.  

 

Revisorerna har erhållit ett excelark ”Översikt av VR-Centrum i IVS”, vilket återfinns i 

revisionsakten. Magnus Svernlöv har författat den datorskrivna texten, medan handan-

teckningarna har utförts av Magnus Götenfelt. 

 

Excelarket ger en bild av vilka affärer Magnus Svernlöv har ansett balansgilla. Doku-

mentet ger även ett underlag för vilka förändringar som hade kommit att genomföras – 

exempelvis återfinns VRC Maricopa i den version av dokumentet som Magnus Svern-

löv har upprättat, medan Magnus Götenfelt har antecknat ”överflyttad till 1998 Kvar i 

redovisningen?”. Eftersom andra arbetspapper inte tar upp någon reserv avseende Ma-

ricopa, kan man dra slutsatsen att Magnus Götenfelt har följt upp den fråga han har 

antecknat. 

 

Annan viktig information i dokumentet om hur bolaget såg på de olika affärerna är att 

”Spain” står med. VRC Madrid har ju inte varit något IVS-center, men det har varit ett 

center som IVS gärna velat bli involverat i. Därför har VRC Madrid behandlats som ett 

IVS-center ur ett elimineringsperspektiv – det vill säga att eliminering har ägt rum.  

 

I dokumentet finns i princip alla center med, inklusive ett antal center som inte är fö-

remål för tvist. Magnus Götenfelt har stämt av att bolaget hade beaktat det förhållandet 

att IVS varit ett intressebolag och att internvinsteliminering därför skulle ske.  

 

På arbetspappret återfinns anteckningar, bl.a. ”IAS” – Öhrlings menar att redovisning 

har skett i enlighet med IAS. Vidare anges att en bock betyder ”avstämt mot avtal”. 
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Det föreligger således flera referenser i granskningsmaterialet till att avstämning mot 

avtal har genomförts.  

 

Magnus Götenfelts slutsats – efter det att han hade utfört en kontrollräkning – har varit 

att internvinstelimineringen har bedömts rimligt beräknad.  

 

Bolaget har ansett att det förelegat giltiga affärer och att en eliminering gentemot IVS 

skulle ske. Hela beräkningen har förutsatt att Magnus Svernlöv då varit av uppfatt-

ningen att det funnits bindande avtal, en affär gentemot IVS samt att några reklamatio-

ner från Roger Cederbergs sida inte förekommit. I annat fall hade väl inte någon elimi-

nering skett.  

 

Granskningen av Clarus – avslutning 

 

Magnus Götenfelt har upprättat en sammanfattande analys ”Sammanställning VRC 

Intäktsredovisning”.  

 

Handlingen har upprättats senare, men den avser förhållandena vid bokslutet. I sam-

manfattningen anges följande:  

 

”Sammanställning VRC – Intäktsredovisning 

Utfört arbete: 

Sammanställningen i bilaga 1) visar resp VRC per 971231. Vår granskning av intäkts-

redovisningen har grundat sig på följande steg: 

- avtal 

- leverans 

- pris 

- kunden kreditvärdig 

 

Kommentar: 

- Avtal, finns för samtliga transaktioner, se resp pärm 
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- Leverans, har granskats vid genomgång med Josefin. Leverans av HW och SW 

synes korrekt periodiserad. Återstående kostnader har reserverats 

- Pris, fast enligt equipment list i bilaga till resp avtal 

- Kunden kreditvärdig; en samlad bedömning av erhållna underlag samt diskus-

sion med Roger Cederberg VD IVS samt i övrigt Dan L och Magnus Svernlöv 

ger vid handen att konstaterad osäkerhet ej föreligger. Dock kommer under Q1 

98 ett antal Centers att följas upp såsom; InKina, Singapore, Ottawa, Malaysia 

= väsentligt med indrivningsrutin och ev juridisk process”. 

 

Anteckningen visar att information hade tillkommit i förhållande till situationen den 24 

februari 1998, nämligen samtalen med Roger Cederberg. Dessa samtal har dock inte 

förändrat den bedömning Öhrlings gjort efter slutrevisionsmötet. Vad gäller avtal är 

det riktigt att de avtalspärmar som återfinns i revisionsakten har förts in där den 24 

april 1998. Avtalen har emellertid dessförinnan funnits tillgängliga hos bolaget och 

Magnus Götenfelt har tagit del av avtalen där.  

 

Det dokument som har rubricerats ”Prosolvia Clarus AB Sammanställning VRC” har 

sannolikt upprättats under april 1998. Av denna anledning ges detta dokument litet 

utrymme i denna sakframställning. Öhrlings fokus ligger på situationen den 24 och 27 

februari 1998. 

 

Magnus Götenfelt har även granskat fastställda redovisningsprinciper. Detta framgår 

av den bock som återfinns vid punkten ”licensintäkter med åtagande om installation 

och underhåll” under delrubriken ”KONCERN, efterlevnad av redovisningsprinciper” 

i Öhrlings revisionsplan. 

 

Rent allmänt kan sägas att helhetsbilden är det väsentliga – svaren på alla frågor fram-

går inte av ett visst arbetspapper, utan varje arbetspapper utgör en pusselbit. Öhrlings 

menar att helhetsbilden ger vid handen att redovisningen varit korrekt.  
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23.2.5 Granskningen av Systems 

 

Inledning 

 

Systems har varit ett yngre bolag än Clarus och därmed mer omoget. Detta har utgjort 

en väsentlig skillnad mellan bolagen. Systems har även varit ett mindre bolag och dess 

rutiner har inte varit lika etablerade som i Clarus, ett bolag som hade ägnat sig åt cen-

teretableringar under en längre tid. Detta har revisorerna haft kännedom om, ett förhål-

lande man bör ha med sig vid bedömningen av granskningen. 

 

Christel Sjöholm, som har arbetat som controller i Systems, har varit en viktig kugge 

vid granskningen.  

 

Likt Clarus har Systems levererat ett årsbokslut som förberetts av bolaget, ett års-

bokslut som visat hur Systems ansett att affärshändelserna skulle redovisas. Även vad 

gäller Systems har det rört sig om en balansräkningsstyrd granskning, men gransk-

ningen har även inkluderat poster i resultaträkningen.   

 

Granskningen av Systems kundfordringar 

 

Systems har under slutet av januari/början av februari 1998 tagit fram en kundreskont-

ra som visat vilka fordringar bolaget har ansett balansgilla. Kundreskontran har legat 

till grund för revisorernas prövning.  

 

Philippa Holländer har valt ut ett antal väsentliga fordringar som skulle bli föremål för 

saldoförfrågningar, något som har dokumenterats i ett särskilt arbetspapper – ”Saldo-

förfrågningar urval”, daterat den 28 januari 1998. Bl.a. har fordringarna mot IDC Ar-

vika AB, CoE Enköping AB och CoE Örebro AB valts ut. Fordran mot HTU har inte 

varit med på denna saldoförfrågningslista. De fordringar som har avsetts bli föremål 
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för saldoförfrågan har markerats i kundreskontran. Utdrag ur kundreskontran har bifo-

gats respektive saldoförfrågan, något som har utförts av Thomas Bengtsson. 

 

Avstämning mot kundreskontra 

Ett av granskningsmomenten har varit att stämma av huvudboken mot kundreskontran. 

Om en materiell differens förelegat, har det krävts att vederbörligt underlag/förklaring 

funnits till denna .  

 

Öhrlings har stämt av så att huvudboken stämt överens med kundreskontran. I ett ar-

betspapper rubricerat ”Spec av kundfordringar 1510-1515, 1542, 1590” har angetts 

”Avstämt mot kundreskontran u a”. Det har inte förelegat någon form av avvikelse.  

 

Fordringar i utländsk valuta 

Ett annat granskningsmoment har rört värdering av fordringar i utländsk valuta. Av det 

ovannämnda arbetspappret framgår att Öhrlings omräkning av saldon i utländsk valuta 

till balansdagens kurs har gett samma resultat som den omräkning som hade utförts av 

bolaget. 

 

Värdering 

Philippa Holländer har granskat Systems värdering av kundfordringarna. Diverse spe-

cifikationer har erhållits för att möjliggöra en korrekt värdering. Genomgångar har 

hållits med ansvariga personer inom bolaget för att erhålla bekräftelser avseende vär-

deringen. I arbetspappret ”Värdering/osäkra kundfordringar” anges bl.a. ”Åtskilliga 

diskussioner post för post med ansvariga. Initialt svårt att få tillgång till Morgan m h t 

pågående förhandling med ABB re JV – Ta upp vid slutrev!” samt ”Se äv saldoförfrå-

gan”.  

 

Längre ner i arbetspappret listas ”Större förfallna poster”, däribland HTU och IDC 

Arvika samt att värdet beträffande HTU hade bekräftats av Morgan Herou och Rasmus 

Bergström och beträffande IDC av Morgan Herou, Jan Olsson och Jon Serrander. Med 
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dessa personer har Philippa Holländer diskuterat huruvida Systems kommer att få be-

talt det fakturerade beloppet.  

 

I ett arbetspapper som har upprättats efter slutrevisionen anges följande: ”Jfr div 

gg/diskussioner kring större affärer, främst ”Arvika” ”Enköping” ”Örebro” ”Ryss-

land” ”HTU” Dokumenterat under RR”. Eftersom vissa av fordringarna har granskats 

såväl såvitt avser värdering som periodisering har Philippa Holländer hänvisat till re-

sultaträkningsgranskningen. Vid ”Arvika” står antecknat ”Skall omfaktureras” och att 

en ny förfallodag varit aktuell. Beträffande bl.a. Enköping och Örebro anges att förfal-

lodagen ännu inte hade inträtt. 

 

I revisionsakten återfinns vidare en lista över vilka fordringar bolaget ansett var osäkra, 

baserat på förfallodag o.dyl. Bolaget har även tillhandahållit åldersanalyser, uppställ-

ningar över fordringarnas förfallotidpunkter etc. Bolaget har upprättat en analys ”För-

fallna poster äldre än 10 dagar och större än 50 Ksek”. Analysen har identifierat vem 

som varit ansvarig för respektive fordran. Vad gäller IDC  har angetts Jon Serrander 

och beträffande HTU har angetts Rasmus Hammar. Det har alltså inte bara varit Mor-

gan Herou som varit Öhrlings samtalspartner i dessa frågor, utan revisorerna har fått 

reda på att det funnits andra företrädare för Systems som haft information om affärer-

na. 

 

Analysen rörande värderingen av kundfordringarna har inte varit slut här. Det har fun-

nits kvarstående frågor, vilka Öhrlings önskat skulle bli föremål för en sista samman-

hållen genomgång. Därför har Morgan Herou ombetts att redogöra för vissa större 

fordringar, däribland de som nu är föremål för tvist, under slutrevisionsmötet.  

 

Pågående arbeten 

Ett ytterligare granskningsmoment har rört avgränsning mot pågående arbeten. Philip-

pa Holländer har granskat att en korrekt avgränsning hade skett. Av ett särskilt arbets-

papper framgår att Philippa Holländer har bedömt att en riktig avgränsning hade skett. 
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Fordringarnas existens 

Revisorerna har konstaterat att fordringarna har existerat. Denna fråga har gått hand i 

hand med värderingsfrågan, dock att olika typer av revisionsmetodik har tillämpats. 

Syftet har varit att erhålla en helhetsbild beträffande kundfordringsposten i balansräk-

ningen. 

 

Öhrlings hade inom ramen för revisionsplanen beslutat att använda sig av saldoför-

frågningar. Revisorerna har skickat förfrågningar omfattande ca 70 procent av det tota-

la kundfordringssaldot, vilket har utgjort ett stort urval. Den svarsfrekvens som upp-

nåtts – 64 procent – har varit mycket god. 

 

Som tidigare angetts innebär ett uteblivet svar på en saldoförfrågan inte att en fordran 

inte existerar eller att den skulle vara tvistig. Om något svar inte erhålls kan revisor 

nyttja andra granskningsmetoder, exempelvis granskning av avtal, betalningsuppfölj-

ning eller ytterligare diskussioner med personal inom bolaget. 

 

Öhrlings har upprättat en uppställning över saldoförfrågningarna. På samma sätt som 

beträffande Clarus har denna uppställning lagts upp som overheadbild och gåtts ige-

nom under slutrevisionsmötet, i syfte att följa upp posterna samt svaren på saldoför-

frågningarna. 

 

Beträffande de fordringar som är aktuella i målet – IDC Arvika AB, CoE Enköping 

AB samt CoE Örebro AB – återfinns en handanteckning i sammanställningen; ”Se 

RR”. Denna anteckning hänvisar till de sammanställningar över större intäkter i slutet 

av året som Philippa Holländer har upprättat. Vid IDC Arvika står antecknat ”Efter 

omfakturering till formellt korrekt part kommer fordran att bekräftas”.  

 

I revisionsakten återfinns även svaren på saldoförfrågningarna. Svaret från CoE Örebro 

AB har avgetts av Stig Högström, en person som hade bakgrund som ekonomichef. 

Öhrlings har tolkat svaret som att fordringen existerat, att det inte rört sig om någon 

luftfaktura, men att betalningsterminen varit en annan än vad som angivits på fakturan.  
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Johannes Pålsson har bekräftat existensen av fordran på CoE Enköping AB utan an-

märkning. En revisor sitter aldrig med registreringsbevis bredvid sig när saldoförfråg-

ningar gås igenom, utan utgår från att svaret inte är en förfalskning eller att personen 

som undertecknat svaret ljuger. 

 

Saldobeskedet från IDC Arvika AB anger att ”saldo enligt ovanstående är inte kor-

rekt”. När Öhrlings har erhållit detta svar har de kommunicerat det till bolaget. Svaret 

har inte stämt överens med bolagets uppgifter, att fordran skulle ha varit balansgill. 

Analysen har inte stannat här, utan frågan har följts upp av såväl Öhrlings som Sy-

stems. 

 

Saldoförfrågningarna och värderingen av kundfordringarna har varit frågor som Öhr-

lings tagit upp med Dan Lejerskär, Morgan Herou, Magnus Svernlöv och Olof Palm-

lund under slutrevisionsmötet. Redan innan detta möte hade Arvikafakturan varit uppe 

för diskussion och varit föremål för olika typer av extraåtgärder. 

 

Granskning av Systems periodisering 

 

Som hade angetts i revisionsplanen, hade den stora faktureringen inför varje kvartals-

slut kunnat innebära en risk för periodiseringsfel. Vidare har Öhrlings haft att beakta 

att många affärer varit avtalsstyrda. Detta ledde till att Philippa Holländer har gått ige-

nom faktureringen kring årsskiftet samt Systems avtal. 

 

Philippa Holländer har upprättat ett särskilt arbetspapper angående sin granskning av 

faktureringen. Exempelvis har följande angetts ”Förekommer antedatering? Noterat 

att fakturor daterade jan 1998 (avseende 1997) efterföljs av fakturor daterade 1997. – 

När är fakturorna daterade 1998 intäktsförda? – Hade Systems fullgjort prestation per 

1997?”  Efter samtal med Christel Sjöholm har Philippa Holländer lagt till följande: 

”Bolagets kommentar; misstag vid faktureringen. Har internkrediterat – OK”. När 
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någon fråga har dykt upp, har Philippa Holländer naturligtvis genomfört en uppfölj-

ning av frågan.  

 

I arbetspappret anges att Philippa Holländer har bedömt periodiseringen, om projektty-

pen var fast pris eller löpande räkning samt matchning av intäkter och kostnader. 

Samtliga fakturor för fjärde kvartalet har listats i arbetspappret. Bl.a. återfinns fakturan 

till HTU, IDC Arvika AB, CoE Enköping AB och CoE Örebro AB. Vad gäller Arvika 

anges ”Ref Jan Olsson div annonsering iordningställande av lokal” – IDC Arvika AB 

hade bekostat iordningställande av Tobaken under hösten 1997. 

 

Ett annat arbetspapper behandlar uppföljning av fakturering under 1998. Granskningen 

har avsett huruvida bolaget under 1998 hade vänt på faktureringen genom att kreditera 

fakturor utställda under 1997. Philippa Holländer har angett att hon ”Efter granskning 

fakturering Q1-98 ej funnit materiella intäkter hänförliga till 1997”.  

 

Philippa Holländers genomgång av Systems avtal har dokumenterats i ett arbetspapper 

rubricerat ”gg affärsavtal Prosolvia Systems AB.” Philippa Holländer har gått igenom 

samtliga de avtal som funnits hos bolaget. Avtalen har inte behövt kopieras in i akten, 

utan granskningen har skett i bolagets lokaler. Genomgången har bl.a. omfattat de affä-

rer som nu är föremål för tvist. Vad gäller CoE Örebro har aktieförsäljningen, liksom 

avsiktsförklaringen med Högskolan i Örebro, tagits upp. Beträffande CoE Enköping 

har aktieförsäljningen och konsortialavtalet behandlats. Under CoE Arvika har Philip-

pa Holländer behandlat samarbetsavtalet och offerten. Philippa Holländer har även 

antecknat bl.a. ”Därtill diskuss vid slutrev”.  

 

Sammanfattningsvis har Philippa Holländer följt upp faktureringen och avtalen vad 

avser de affärer som är föremål för tvist i målet. Inget av de enskilda arbetspappren ger 

dock en fullständig bild av granskningen eller av Öhrlings syn på affärerna. Öhrlings 

har velat ha en samlad redogörelse för de här affärerna från företagsledningen och det 

har revisorerna fått under slutrevisionsmötet.  
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Övriga granskningsåtgärder 

 

Philippa Holländer har gått igenom fastställda redovisningsprinciper och granskat så 

att dessa följts av bolaget. En avstämning har därvid utförts mot bl.a. SOP 91-1. Ar-

betspappret citerar även principen rörande licensintäkter. Philippa Holländers kom-

mentar: ”Efter utförd granskning är vår bedömning att redovisning/resultatavräkning 

sker i enlighet med de fastställda principerna”.  

 

Systems verksamhet har följts upp mot budget. En jämförelse av budget mot utfall 

avseende fjärde kvartalet för 1997 har kunnat ge revisorerna en känsla för bolagets 

prognosförmåga. Jämförelsen har visat att utfallet varit något lägre än vad som hade 

prognostiserats. Detta har visat att bolaget haft ett system för att göra prognoser, be-

döma affärerna och bedöma vad bolaget hamnat under avslutsstadiet. Detta har gett 

ytterligare trovärdighet till den information revisorerna erhållit från bolaget.  

 

Philippa Holländers sammanfattningar av granskningen 

 

På Öhrlings begäran har Morgan Herou under slutrevisionsmötet föredragit affärerna 

CoE Arvika, HTU, CoE Enköping och CoE Örebro. Efter denna föredragning av Mor-

gan Herou har Philippa Holländer sammanfattat Öhrlings granskning av dessa affärer. 

Det rör sig således om arbetspapper som har upprättats efter slutrevisionsmötet. Öhr-

lings menar att dessa sammanställningar väl speglar hur Öhrlings har sett på de olika 

posterna per den 31 december 1997. 

 

CoE Arvika 

Philippa Holländers sammanställning rörande CoE Arvika är daterad den 26 februari 

1998. Slutsatsen har varit att ”Intäkt o fordran accepteras vid slutlig bedömning.”  

 

Grunderna för detta ställningstagande har angivits enligt följande: 

 

”Leverans?   Bekräftat 
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Hävdas av Morgan, Jon Serrander, Jan Olsson (ansvariga för projektet). Verifierat 

med ”kundens” lokala revisor, E&Y, att leverans av div hårdvara skett o att lokaler 

var iordningställda. Verksamheten igång.  

 

Avtal?   Finns  

Förhandlingar o aktiviteter pågått fr o m slutet 96. – Aktieägaravtal 971230 – Samar-

betsavtal 97-12-30 – offert, prel juni 97, slutl sept 97. 

 

Priset bestämt? Ja, även om viss korrigering skett   

Ursprunglig fakturering har viss (ej väs. i sammanh.) avvikelse mot offert. Uppges av 

Jan O vara hanterat mellan parterna. Pga att det vid saldoförfrågan framkom att fak-

turorna ställts till ”fel” juridisk person (till ett bolag som i detta skede ej hade rätt att 

ikläda sig skyldigheter, ref samtal bolagets revisor E&Y), kommer omfakturering att 

ske mars 98. Priset sålunda i allt väsentligt i enlighet med offerten (ref: avtal).   

 

Fordran säker? När frågetecken kring saldoförfrågan utretts: ja. Blir dock 

senare än FFD 

 

Saldoff pr 31/12-97. ”Kunden hävdar att ej finns avtal mellan PSAB o adressaten IDC 

Arvika AB”. Uppföljning per tel – gäller formaliafel. Äv. diskuss m lokale revisorn. 

Slutsatsen blir att betalning kommer att ske, ev i etapper villkorat att omfakturering 

sker till formellt korrekt part”. 

 

I ett tillägg har Philippa Holländer vid en senare tidpunkt angivit ”Efter omfakturering 

(mars) delbetald enligt plan med 5395 kkr”. 

 

Den ursprungliga sammanställningen fortsätter enligt följande:  

 

”Kommentar: 
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Det har varit svårt att få strukturerade underlag från bolaget. Dessutom svårt att få 

samtal/diskutera tillräckligt med berörda ansvariga. Förhandlingar med ABB om JV 

är nu intensiva.  

 

Pga detta har vi krävt att Morgan lämnar redogörelse vid slutrevisionen, vilket han 

även gjorde, för att även Nils o Magnus skall kunna bilda sig en uppfattning. 

 

Vi kan inte visa att Morgan m fl skulle ha fel och att bokslutet därför skulle korrigeras.  

 

Slutsats: 

Sålunda accepteras intäkt 1997 och kundfordran pr 31/12. Uppföljning sker under 

98” .  

 

HTU 

Philippa Holländers arbetspapper med sammanställning rörande HTU har upprättats 

den 26 februari 1998 och anger följande: 

 

”Avtal; se pärm ”AVTAL” flik 19.  Nu öf till RR-13 nedan 

 

Upprepade diskussioner förts med Morgan, Rasmus, Bo Karnemo m fl för att utröna 

huruvida projektet verkligen är fullt faktureringsmoget 1997. Senast vid slutrev 24/2 

hävdar Morgan med bestämdhet att allt är levererat och att betalning borde ha erhål-

lits. Vi kan inte visa efter samlad bedömning att intäkten ej kan häföras till 97. Reserv. 

Återst kostn. Gjord. 

 

Slutsats: Acceptera intäkterna och värdet av fordran. Följ upp i 98”.  

 

CoE Enköping 

Sammanställningen beträffande CoE Enköping är daterad den 26 februari 1998 och 

anger följande: 
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”Leverans?  Ja 

Hävdas av Morgan, Jon S m fl. Saldoförfrågan bekräftad av fa mottagare (Johannes 

Pålsson, ägare till centerbolag före ägarspridning). Begränsad verksamhet skulle bör-

ja bedrivas redan januari 98. Tar enl Jon ca 3 mån att iordningställa centret. Senast 

start 980401. 

 

Avtal?  Ja 

Aktiviteter o (protokollförda (kommunen ref Jon)) diskussioner sedan feb 97. Avtal 

971222 om att bedriva CoE´s verksamhet fr o m 980101, d v s före underteckn ”Kon-

sortialavtal” (avtal mellan parterna efter full ägarspridning). Morgan uppgav vid slut-

rev att konsortialavtalet nu var påtecknat av samtliga parter (har ej sett, men kommer 

att erhålla kopia tilsammans med övrig strukturerad dokumentation av affären – vi har 

begärt detta av Morgan). 

 

Fordran säker? Ja 

Saldoförfrågan bekräftad u.a. Ägarspridning o finansiering nära förestående enl Mor-

gan vid slutrev. Morgan även beskrivit projekt att läggas i centret. 

 

Kommentar: 

Svårt få samlad redogörelse för affären. Därför ombads Morgan beskriva fakta vid 

slutrevisionen. Vi har även begärt att få tillgänglig info kring affären i strukturerad 

dokumentation. Morgan ordnar. 

 

Slutsats: 

Vi accepterar mot bakgrund av erhållen information intäkter från affären och fordrans 

värde”. 

 

CoE Örebro 

Beträffande CoE Örebro har Philippa Holländer angett följande i sin sammanställning 

daterad den 26 februari 1998: 
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”Slutsats: Intäkter och fordrans värde accepteras vid samlad bedömning 

 

Leverans? Bekräftad Dock ej mjukvaruinstallation klar ännu 

Hävdas av Morgan H m fl. Saldoförfrågan bekräftad av motparten CoE Örebro undert 

Stig Högström. Med anmärkning att ”viss förskjutning av installation av mjukvara 

medför att en förlängning av betalningsvillkoren kommer att aktualiseras”. 

 

Avtal?  Tillräckligt övertygande i kombination med Morgans redogörelse. 

Förhandl. o aktiviteter pågått sedan sommaren 97.  

(97) CoE-bolaget bildat o överlåtet till interimistisk huvudägare AB Ånsta 81 % 

(PSAB 19 %) Ånsta ägs av Stig Högström. Slutlig ägarspridning planerad, men ännu 

ej slutförd (Morgan vid slutrev.). Prosolvia skall ansvara för att specificera, upphand-

la och ordna finansiell lösning för CoE-bolagets investering, snart klart enl Morgan. 

Skriftligt leveransavtal saknas pr 31/12 97, dock div protokoll om avsikten samt munt-

lig beställning /klartckn, vilket bekräftas av Stig Högström. 

(98) Avsiktsförklaring undertecknad 981211 (PSAB, Högsk. Örebro). 

Överenskommelse undert 980129 (PSAB, Örebro kommun) 

Avsiktsförklaring PSAB Örebro landsting inom kort (Morgan slutrev.) 

 

Fordran säker? Ja, dock bet senare än FFD 

Saldoff bekräftad, dock med varning om senareläggning. Stig Högström och det bolag 

han äger , AB Ånsta (81% ägare i CoE) är båda finansiellt starka och har intressen i 

övrigt i att projekten fullföljs. Fordran ej förfallen. Bedömer ej risken vara sådan att 

reservering bör ske pr 31/12. Högströms innehav kommer att reduceras efter slutlig 

ägarspridning. Bör ej påverka negativt. Finansieringen är enligt Morgan närmast klar 

och utgör ej ngn riskfaktor. Ägarspridn + lease lev. utrustning + intäkter i CoE. 

 

Kommentar: 

Bl a pga ABB-förhandlingarna har tillgängligheten hos Morgan m fl varit liten. Svårt 

att få tag på strukturerat material. Vi har blivit lovade en sammanställd dokumenta-
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tion inom kort. Morhgan ombads inför slutrevisionen förbereda en dragning så att äv 

Nils får mglighet att göra en bedömning. 

 

Slutsats: 

Vi finner ej skäl att i detta skede o mot bakgrund av erhållen info reservera oss mot 

intäkten eller fordrans värde. Följ upp i -98 att ägarspridning/kapitalisering sker”. 

 

Sammanfattning 

Beträffande Enköping och Örebro är det uppenbart att frågan om ägarspridning och 

finansieringsfrågan varit i förgrunden. Det har rört sig om en prognosbedömning, hu-

ruvida detta skulle komma att realiseras under våren 1998.  

 

De uppgifter som Morgan Herou har lämnat under slutrevisionsmötet har lämnats med 

Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv och Olof Palmlund närvarande, vid sidan av Nils 

Brehmer, Philippa Holländer och Magnus Götenfelt. Det har inte framkommit någon-

ting som tyder på att Morgan Herou haft ett behov av att ljuga inför alla dessa perso-

ner.   

 

23.2.6 Ytterligare om revisionen av årsredovisningen 

 

Underhandsmöte den 17 februari 1998  

 

En bit in i revisionsarbetet har Magnus Götenfelt och Philippa Holländer hållit ett un-

derhandsmöte, rörande var man befunnit sig inom ramen för revisionen, med företräda-

re för Prosolvias ekonomiavdelning; Magnus Svernlöv, Olof Palmlund och Christel 

Sjöholm.  

 

Mötet har dokumenterats genom handanteckningar, varvid bl.a. följande har anteck-

nats:  
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”Clarus Maricopa”. Här har Öhrlings fått besked om att denna affär inte skulle ingå i 

bokslutet för 1997 – detta har varit något som bolaget uppmärksammat.  

 

Revisionsteamets förmöte den 23 februari 1998  

 

Magnus Götenfelt, Philippa Holländer och Nils Brehmer har deltagit under revisions-

teamets förmöte inför slutrevisionen den 23 februari 1998. Inför mötet har Magnus 

Götenfelt igenom ett antal arbetspapper i syfte att samla sina tankar.  

 

På ett dokument rubricerat ”Kortfattade noteringar efter granskning av årsbokslut 

1997” har Magnus Götenfelt antecknat bl.a. ”Genomgång av Class databas underlag 

inför möte med NB 98-02-23”.  

 

I dokumentet anges bl.a. ”Uppföljning saldoförfrågningar i samtliga svenska bolag”, 

”Redovisning av internvinst IVS. Uppföljning med Svernlöv. Föreligger motsvarande i 

Systems med avseende på CoE?” och ”Intäktsredovisning med hänsyn till SOP 91-1”.    

 

Vad gäller Clarus finns särskilda punkter angivna i dokumentet, bl.a. framförs slutsat-

sen att ”Leveranser av mjuk- och hårdvara är periodiserad runt årsskiftet. Ej levere-

rade varor uppgår till 18,2 mkr och redovisas som förskott från kund. Tillfredställande 

dokumentation har erhållits” och ”Kundfordringar granskade avseende existens via 

saldoförfrågningar. Slutlig uppföljning avseende värdering kvarstår”.  

 

Beträffande Systems anges bl.a. följande. ”Avseende försäljning till Enköping, Örebro 

och Arvika föreligger försäljning till gemensamt ägt bolag. PSAB 19%. Hantering av 

internvinster?”, ” Hantering av kundfordringar; Vänersborg, Svetorch, Arvika ca 18 

mkr” samt ”Garantiåtaganden 3,5 mkr. Hanterade som ej avdragsgilla poster skatte-

mässigt. Avser Örebro, Enköping, Svetorch samt ABB. Reservationen synes hög då den 

enligt MHs bedömning utgör förlorad alternativintäkt för bolagets personal. En mer 

korrekt redovisning torde vara bolagets direkta kostnader för dessa åtaganden.”  
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Längst ned i dokumentet återfinns rubriken ”Resultateffekter 1997 SUD”. Inom Öhr-

lings står ”SUD” för ” Summary of Unadjusted Differences”. Inga bokslut är perfekta, 

det finns alltid poster som av olika skäl avviker från hur de borde ha redovisats. Här 

har Öhrlings listat dessa poster – såväl plus- som minusposter – och summerat nettot 

av posterna. Frågan har varit om detta netto har inneburit en väsentlig avvikelse. 

Summan av Öhrlings uträkning har varit att differensen uppgått till ca 1 milj. kr. Den-

na summa har inte bedömts utgöra en materiell avvikelse. 

 

Magnus Götenfelt har även inför mötet gått igenom det dokument som behandlade 

Öhrlings planering/ansvarsfördelning inför revisionen av årsbokslutet, bl.a. i syfte att 

kontrollera så att de olika granskningsmomenten som anges i detta dokument hade 

utförts. Av handlingen framgår att de olika granskningsmomenten har bockats av. 

 

Det möte som har genomförts den 23 februari 1998 har varit ett formaliserat möte. Det 

har dock inte varit så att Nils Brehmer först vid denna tidpunkt har blivit involverad i 

arbetet, utan han hade involverats i samtal om stort och smått allt eftersom revisionen 

gått framåt. Avstämningar har skett via ”fikarumsöverläggningar” under hand. Nils 

Brehmer hade exempelvis tagit ställning i frågan om någon saldoförfrågan skulle till-

ställas HTU.  

 

Syftet med mötet den 23 februari 1998 har varit att gå igenom revisionsresultaten på 

ett mer sammanhållet sätt. Det har rört sig om en muntlig föredragning för Nils Breh-

mer och det han informerats om var väsentliga frågor, dvs. frågor av beskaffenhet att 

föreläggas honom. Mötet har dokumenterats av såväl Magnus Götenfelt som Philippa 

Holländer, genom handanteckningar i varsitt arbetspapper.  

 

Beträffande Magnus Götenfelts anteckningar vill Öhrlings lyfta fram två saker. Mag-

nus Götenfelt har antecknat ”Uppställning saldisar – resp. bolag” – man har gått ige-

nom de overheadpresentationer med uppställningar över resultatet av saldoförfråg-

ningarna som skulle gås igenom på slutrevisionsmötet nästkommande dag. Vidare har 

Magnus Götenfelt antecknat ”Asien NECTEC – valutor – RISKER Regress – Prosolvia 
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om Bangkok ej betalar (IVS).” Denna anteckning återkommer i Philippa Holländers 

mötesanteckningar. 

 

Anteckningarna visar att Öhrlings velat ha en legal opinion av Bob Lee avseende tvis-

ter samt anger ”Underlag/bedömning från Morgan. Philippa följer upp under kvällen. 

Genomgång med Morgan 24/2 (slutrevisionen)”. Detta har syftat på de sammanhållna 

redogörelser Morgan Herou skulle komma att göra under slutrevisionsmötet. 

 

I Philippa Holländers anteckningar från mötet den 23 februari 1998 anges bl.a. ”Sam-

manst. frågor saldo kuf vs erhållna svar”. Detta avser samma sak som den ”Uppställ-

ning saldisar” Magnus Götenfelt har berört i sina anteckningar.  

 

Vidare anges ”Reserv avs flytt VRC Asien (pga USD kurs förvårar bet lease)” och ”Be-

träffande 2 VRC Bangkok. Ej bet sedan Q2 Regress”. Öhrlings påstår att det av dessa 

anteckningar framgår att revisorerna vid denna tidpunkt har känt till den s.k. flytten 

mellan Bangkok och InKina. Det var beslutat inom Clarus att IFEC-centret i Bangkok 

skulle stängas och att det skulle flyttas till InKina. Anteckningarna berör denna fråga. I 

andra arbetspapper finns beträffande Bangkok antecknat ”Problem”. Nu hade Clarus – 

givetvis i samråd med IVS – beslutat att stänga IFEC-centret i Bangkok och överflytta 

leasen till InKina. Det har rört sig om ett byte av leasetagare för samma affär.  

 

Av Philippa Holländers anteckningar framgår även att hon – på samma sätt som Mag-

nus Götenfelt – har behandlat ”Förteckning tvister. Risk/presum utfall. Begärs från 

Bob Lee”.  

 

Ett antal arbetspapper med anteckningar från Philippa Holländer anger bl.a.”Stig Hög-

ström” och ”Enköping” samt differensen i fakturorna beträffande centret i Arvika. Öhr-

lings påstår att Philippa Holländer har talat med Högström. Även HTU-affären berörs 

enligt följande: 

”Hans Gustavsson – Konsult kring ATC 

Fått från Jan Olsson 2 ga fakturorna Offerten IDC 01 
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Hans Gustavsson bekräftar att överens om offerten därigenom ej sagt att accepterar 

fakturorna.  

Hans säger att han ej sett fakturor eller ej. 

Hans skriver på fakturorna 

Systemet 

Offerten omarbetad 

Möte idag 23/12 

Per Albråten”.  

 

Vad gäller Sven Bertil Ryman har Philippa Holländer antecknat hans namn, telefon-

nummer, att han varit verksam på Ernst&Young samt följande: ”Enl revisorn finns ej 

fordran på IDC. Check adress reskontra o adress fakturor” och i övrigt beträffande 

Arvika följande:  

”Lån V. Värmlands sparbank 10 mkr.  

Säkerhet i fastighet där bolaget ägd av ek. för. bedriver sin verksamhet.  

V V Sparbank Kommunen   

Intäkter = statliga medel utbildning Int= amort 

År 1-2 är 80% finansierat”. 

 

Detta har avsett IDC:s lånelöfte från Västra Värmlands Sparbank, mot säkerhet i den 

fastighet som benämnts ”Tobaken”. Det ovanstående utgör uppgifter som har lämnats 

av antingen Hans Gustafsson eller Sven-Bertil Ryman.  

 

Anteckningarna har Philippa Holländer upprättat under telefonsamtal och de är inte 

strukturerade på något sätt, men de visar att en uppföljning skett den 22 februari, ge-

nom bl.a. samtal med Stig Högström och med företrädare – i olika formell bemärkelse 

– för IDC i form av Sven-Bertil Ryman och Hans Gustafsson, vilka varit lämpliga in-

formationslämnare för ändamålet. 
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Slutrevisionsmötet den 24 februari 1998  

 

Inför slutrevisionsmötet hade Öhrlings förberett sammanställningar över saldoutskick, 

vilka skulle gås igenom under slutrevisionsmötet. Närvarande under mötet har varit 

Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Holländer från Öhrlings samt Dan Le-

jerskär, Morgan Herou, Magnus Svernlöv och Olof Palmlund från Prosolvia. 

 

Vad gäller Systems hade Morgan Herou avkrävts en muntlig redogörelse för ett antal 

affärer. Någon motsvarande redogörelse hade inte avkrävts Dan Lejerskär, men saldo-

beskeden rörande Clarus affärer har varit föremål för genomgång. 

 

Magnus Götenfelt har fört handanteckningar under mötet. Anteckningarna berör egent-

ligen inte redovisningen, utan behandlar företagsledningens presentation av situationen 

i februari 1998. För en revisor är det viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad rö-

rande revisionsklientens verksamhet. Anteckningarna visar att frågan om likviditeten 

berörts, liksom ”legal letter” involverande Bob Lee m.fl. 

 

Till Magnus Götenfelts anteckningar återfinns utdrag ur IAS 18 rörande intäkter, ut-

drag som Magnus Götenfelt haft med sig till mötet. 

 

Öhrlings hade upprättat en PowerPoint-presentation och åhörarkopior delades ut. Det 

följande är hämtat från Magnus Götenfelts åhörarkopia.  

 

Beträffande Prosolvia Inc. har i presentationen angetts att ”Merparten av intäkten hän-

förlig till sålda VR-centra” och att ”Bolaget erhåller 40% provision av Prosolvia Cla-

rus vid försäljning i USA vilket stadgas av återförsäljaravtal (Transfer Pricing)”. Det-

ta förklarar varför Prosolvia Inc. bara har fakturerats en viss del av sålda VR-center.  

 

En av de saker som Öhrlings har lyft fram i presentationen angående Clarus var ”15 

nya VR centra 1997 till ett försäljningsvärde om ca 220 mkr”. Vidare har angetts ”I 

övrigt inga väsentliga noteringar från revisionen”. Det innebar inte att revisionsarbetet 
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varit stängt och att något mer inte kunnat hända, men som det såg ut vid denna tid-

punkt har bolaget och Öhrlings varit överens om bolagets omsättning och resultat. 

 

Vad gäller Systems anges i presentationen bl.a. ”COE Arvika, Enköping och Örebro 

till ett försäljningsvärde om 31,5 mkr” och ”Garantiåtaganden 3,5 mkr” – där har 

Magnus Götenfelt antecknat ”underlag?”. Magnus Götenfelt har gjort handanteck-

ningar om de olika centren: ”Arvika – ”lärt oss mycket””, ” Arvika - + 1 mkr of-

fert/slutligt. Resultat utv. långsiktigt”, ” Enköping – försvarsmakten, koppling ABB 

Uppsala Unv” och ”Örebro Högskolan – Volvo – Ericsson utbildning.” Det har rört 

sig om korta anteckningar som rimligen knutit an till Morgan Herous föredragning.   

 

Vad beträffar koncernen angav presentationen bl.a. ”Kundfordringar 221 mkr. reserv 

osäkra fordringar ca 15 mkr. Analys”. Öhrlings har velat framföra att 221 milj. kr. 

varit en stor summa pengar att binda upp i kundfordringar. Magnus Götenfelt har här 

antecknat ”Indrivningsverksamhet Kravrutiner Inkasso Säkerheter Bankgarantier”. 

Dessa frågor har Öhrlings betonat muntligen för bolaget.  

 

Även redovisningsprinciperna har berörts i presentationen: ”Årsbokslutet är upprättat i 

enlighet med fastställda, koncerngemensamma principer” och ”Internvinst avseende 

försäljning till IVS. Avgår ca 50 mkr från omsättningen”.  

 

Beträffande koncernen har slutligen noterats i presentationen att ”VR centra Asien. 

Regressrätt/stand alone vid betalningsinställelse”. Under rubriken ”Inför 1998” har 

angetts bl.a. ”Licens och supportintäkter” – Öhrlings har känt till att samarbetet med 

ABB skulle komma att sätta fart på Systems massförsäljning av mjukvara och då har 

det gällt att tillse att bolaget haft system för hantering av installation och support m.m 

 

Philippa Holländers åhörarkopia är identisk såvitt avser presentationen, men innehåller 

givetvis andra handanteckningar. Under Clarus har Philippa Holländer bl.a. antecknat 

”Rutin fakt/periodis support” – en anteckning som knutit an till den väntade massför-

säljningen av licenser. 
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Vad gäller både Magnus Götenfelts och Philippa Holländers respektive anteckningar, 

är det viktigt att komma ihåg att de har utförts när revisionen ännu inte varit avslutad. 

 

Under mötet har Öhrlings även visat overheadbilder för företagsledningen, rörande 

saldoutskicken och de saldobesked revisorerna hade erhållit. Overheadbilden har lagts 

upp, varefter posterna och värderingen av dessa har diskuterats med Dan Lejerskär, 

Morgan Herou, Magnus Svernlöv och Olof Palmlund. Detta har varit en del av det 

underlag Öhrlings haft när det gällt att bedöma redovisningen av kundfordringarna.   

 

Om det hade varit så att Roger Cederberg under sina resor runt om i världen hade träf-

fat mängder av uppretade lokala parter som hade fått grundlösa fakturor och detta hade 

rapporterats till IVS styrelse, exempelvis genom Roger Cederbergs redogörelse den 20 

februari, då hade ju inte Magnus Svernlöv förtigit detta under mötet. Tvärtom har 

Magnus Svernlöv under slutrevisionen bekräftat kundfordringarnas värde, att han trott 

på fordringarna. Han har då känt till den information som Roger Cederberg hade in-

hämtat runtom i världen.  

 

Hur har förskjutningen beträffande installationen av mjukvara i Örebro bort förstås – 

har detta inneburit att det inte förelegat någon fordran? I så fall hade Morgan Herou, 

Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv eller Olof Palmlund kunnat säga att fordran borde ha 

skrivits ned. Ingen av dem har dock yppat detta.  

 

Avrapportering till styrelsen den 27 februari 1998 

 

Ett antal punkter har tagits upp vid Öhrlings avrapportering till Prosolvias styrelse den 

27 februari 1998.  

 

De punkter Nils Brehmer har tagit upp med styrelsen hade antecknats på första sidan 

av Magnus Götenfelts åhörarkopia av den PowerPoint-presentation som Öhrlings lagt 

fram inför företagsledningen under slutrevisionsmötet. Anteckningen anger följande  
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”221 mkr – 15 mkr osäkra 

- kapitalbindning 

- cashflow 

- indrivningsverksamhet  

- CoE 

- säkerheter bankgarantier 

- terminssäkring 

-  provisioner”. 

 

Det ovanstående var de frågor Nils Brehmer tagit upp med styrelsen den 27 februari 

1998.  

 

Avslutande åtgärder 

 

Även sedan bokslutet hade färdigställts har arbete i form av upprättande av årsredovis-

ningen kvarstått. Clarus och Systems respektive årsredovisningar har varit färdiga un-

der slutet av mars 1998 och koncernredovisningen har färdigställts den 3 april 1998.  

 

Magnus Götenfelt och Philippa Holländer har granskat så att de siffror som skulle flyta 

in i Clarus och Systems respektive årsredovisningar överensstämt med revisorernas 

iakttagelser under granskningen. Så kallade ”prickex” av årsredovisningen har använts 

under denna granskning.  

 

Magnus Götenfelt har även stämt av Clarus verksamhet gentemot vad som hade angi-

vits i börsprospektet. Magnus Götenfelts anteckningar från denna granskning rör bl.a. 

målet att starta 15 VR-center, varvid Magnus Götenfelt har antecknat ”Ok”. Detta har 

utgjort en granskning av bolagets förmåga att uppnå dess föresatser. 
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23.2.7 Centerspecifik genomgång 

 

Allmänt 

 

Öhrlings vill framhålla att en center-för-center genomgång aldrig kan bli rättvisande ur 

ett revisionsperspektiv – tillbörlig hänsyn tas inte till helhetsbedömningar, den infor-

mation revisorerna hade med sig från förvaltningsrevisionen och bolagets historik. 

Axplock av handlingar ur akten ger inte hela granskningsbilden av redovisningen och 

riskerar att leda tanken fel. Detta gäller särskilt frågan om betalning kunde anses ha 

varit sannolik. Vid denna bedömning har Öhrlings beaktat affärsmodellen och dess 

införsäljningsfas, bolagets historik såvitt avser osäkra kundfordringar och dess track-

record vad avser förmågan att få betalt. De bedömningar Öhrlings har gjort beträffande 

kundfordringar och intäkter etc. har således inte vilat endast på de omständigheter som 

redovisas i detta avsnitt, utan även det som har angetts ovan bör beaktas.  

 

VRC Bangkok  

 

Avtal 

Avtal som inneburit förvärv av centerutrustning inklusive licenser har förelegat. Detta 

avtal har Öhrlings granskat hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett 

”Se i övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar. I ett 

annat arbetspapper där motparterna till de olika VR-center affärerna – däribland Bang-

kok – listats, har Magnus Götenfelt antecknat ”Granskat huruvida avtal avser 97 eller 

98”. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av att affären är ”av-

stämd mot avtal”. Slutsatsen blir att Magnus Götenfelt har fångat upp avtalet inom 

ramen för bokslutsgranskningen.  

 

Leasingavtalet har endast haft betydelse som ett finansieringsalternativ bland många. 

Det har inte varit där intäkten legat. Därför menar Öhrlings att en revisor mer eller 
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mindre har kunnat bortse från detta avtal vid en prövning av intäkten mot avtalskriteri-

et. 

 

Bangkok-centret har varit ett IVS-center och Magnus Götenfelt har därför följt upp så 

att eliminering skett med ett korrekt belopp. Detta framgår av ett arbetspapper i revi-

sionsakten.  

 

Leverans 

Leverans har skett motsvarande vad som redovisats som intäkt. Av ett arbetspapper 

från granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet 1997 framgår reserven för 

centret samt att samtal har förts med Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv. Magnus 

Götenfelt har även tagit del av en leveransförteckning upprättad av Josefin Nilsson, en 

person som Öhrlings menar hade kunskap om vad som hade levererats respektive vad 

som inte hade levererats till de olika centren. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt 

beträffande NECTEC antecknat ”levererat mjukvara”. 

 

Inom ramen för granskningen av årsbokslutet har Magnus Götenfelt i ett arbetspapper 

skrivit att ”Genomgång skall ske med Josefin avseende levererade/ej levererade pro-

dukter – se flik 26 avseende lev/ej lev”. Den flik 26 i revisionsakten som Magnus Gö-

tenfelt har hänvisat till innehåller ett arbetspapper vari bl.a. anges att ”Posten är hän-

förlig till 8 st. VR centers till vilka hårdvaran ännu ej är levererad. Jag har följt upp 

posten med Josefin och även erhållit sammanställning av levererade produkter enligt 

equipment list”. Dessa sammanställningar återfinns i revisionsakten.  

 

Leveransfrågan har således stämts av under granskningen av delårsrapporten för andra 

kvartalet 1997 och har följts upp inom ramen för granskningen av årsredovisningen.  

 

Priset bestämt 

Priset har varit bestämt enligt Equipment List – Öhrlings har känt till att Equipment 

Lists funnits avseende varje center. 
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Vad gäller kopplingen mellan NECTEC och IFEC, så har den varit känd för samtliga 

inblandade vid den här tiden och även för Öhrlings. Ett brev från Handelsbanken Fi-

nans till IFEC anger bl.a. att ”due to a misunderstanding Appendix 1 to the Leasing 

Agreement has become incorrect and not in accordance with the agreement between 

NECTEC and Prosolvia Clarus AB”. Här har således Handelsbanken Finans skrivit till 

IFEC och då hänfört sig till NECTECs Equipment List. NECTEC-IFEC-kopplingen 

har inte utgjort en fråga för någon vid tidpunkten, inte heller för Öhrlings. Det har varit 

känt för samtliga inblandade att det varit fråga om samma utrustning. 

 

Betalning sannolik 

Betalning hade ostridigt skett – det har därför inte funnits någon kundfordran att be-

döma. Betalning för affärens ena del – det s.k. IFEC-benet – har kvarstått på ett spärrat 

bankkonto som tillhört Clarus. 

 

Vad gäller den delen av affären som involverat IVS – Prosolvia Far East – så hade af-

fären omstöpts till ett IVS Sverige-avtal och när det hade skett så hade Handelsbanken 

Finans släppt spärren avseende det s.k. IVS-benet.  

 

Handelsbanken Finans har inte bedömt frågan om kopplade leasingavtal som särskilt 

viktig vid den här tiden. Handelsbanken Finans har släppt spärren vad avser IVS-benet, 

men behållit spärren beträffande IFEC-benet. Detta agerande kan inte ses som konse-

kvent med ett synsätt som lägger vikt vid kopplade leasingavtal eller beställningar.  

 

Flytten till Beijing/InKina 

Öhrlings har fått kännedom om flytten av Bangkok-centret till InKina i Beijing i vart 

fall den 23 februari 1998, när Magnus Götenfelt har berört frågan i ett arbetspapper 

daterat detta datum.  

 

IVS hade noterat att det förelåg en finansieringsmöjlighet. Även om IFEC inte kunnat 

erhålla den legal opinion som utgjort en förutsättning för att spärren skulle släppas, så 

har IFECs leasingutrymme kunnat användas av annan lokal part.   
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Roger Cederberg har ansett att två center i Bangkok varit ett för mycket, en åsikt som 

delats av IVS styrelse. InKina har varit lösningen. Roger Cederberg har kommunicerat 

detta med Handelsbanken Finans och av denna anledning har Handelsbanken Finans 

låtit avtalet där banken fakturerat leasingavgifter ligga kvar.  

 

Kopplingen mellan Bangkok och InKina har visat sig i bokföringen. Det har – precis 

som Konkursboet påstått – inte funnits någon intäkt rörande InKina i bokslutet. Det har 

varit känt att Clarus inte skulle fakturera InKina, utan att detta bolag istället skulle kli-

va in som ny leasetagare gentemot Handelsbanken Finans. Det har funnits ett avtal 

med InKina och leverans hade skett, vilket har gjort genomförandet av byte av leaseta-

gare att framstå som sannolikt. 

 

Om IFEC-affären inte hade kunnat genomföras, hade det förelegat ett reserveringsbe-

hov för Clarus del. Clarus hade å andra sidan en affär med InKina, en affär som stått på 

egna ben. Frågan har varit varför Clarus skulle behöva reservera när en ny leasetagare 

hade kommit in i IFECs ställe. Relationen gentemot Handelsbanken Finans har ju varit 

densamma – Clarus har inte behövt fakturera om Handelsbanken Finans endast av det 

skälet att Handelsbanken Finans hade bytt ut leasetagaren. Det har fortfarande varit 

Handelsbanken Finans som varit rätt mottagare av Clarus faktura. Handelsbanken Fi-

nans omdisponeringar vad gäller leasetagarna har inte påverkat Clarus redovisning. 

Eftersom Clarus har känt till att bytet av leasetagare skulle komma att äga rum, har 

någon reservering inte behövt ske – prognosen har varit att InKina skulle kliva in som 

ny leasetagare i IFECs ställe. Netto har totalintäkten för 1997 varit oförändrad. Brutto 

har det varit fråga om en ny intäkt som mötts av en nedskrivning av en gammal intäkt. 

 

Leasingavtalen har varit gällande – Handelsbanken Finans har fakturerat leasingavgif-

ter och det har banken inte kunnat göra om avtalen varit ogiltiga. Beträffande det ena 

leasingavtalet hade spärren släppts. I januari 1998 har det inte stått klart att Handels-

banken Finans skulle återfå några medel – tvärtom. I ett brev daterat den 28 januari 

1998 har Stéphane Chavanne skrivit till Roger Cederberg att ”I samtal med Dig har 
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jag förstått att Ni av andra skäl håller på att avsluta Ert samarbete med IFEC och att 

utrustningen inom snar framtid kommer att flyttas till annan samarbetspart. Jag före-

slår därför att vi meddelar EKN ovanstående och att vi inväntar tills utrustningen flyt-

tats (om detta inte dröjer alltför länge) innan vi gör en slutlig avräkning mellan Pro-

solvia Clarus, Er och oss”. Vid denna tidpunkt har Handelsbanken Finans inte velat 

stänga någonting.   

 

Handelsbanken Finans har fortsatt att fakturera leasingavgifter till september 1998.  

 

 

VRC Singapore 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

Business & Technology i Singapore återfinns i den förteckning över lokala parter som 

upprättades av Öhrlings. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av 

att affären är ”avstämd mot avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos bolaget. 

 

Även här var fråga om ett leasingavtal. Leasingavtalet hade dock endast betydelse för 

finansieringsfrågan, det var inte där affären låg, utan den låg i VRC-avtalet och fram-

för allt i Equipment List.  

 

IVS hade tagit över detta center i september 1997 och därför skulle eliminering ske. 

Av ett arbetspapper framgår att Öhrlings har granskat elimineringsfrågan. Clarus var 

av uppfattningen att IVS hade tagit över centret. Det hade varit meningslöst att elimi-

nera om man inte hade varit av uppfattningen att IVS var involverat. 

 

 



  Sid 935 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Leverans 

Leverans hade skett, motsvarande vad som redovisades som intäkt. Inom ramen för 

granskningen av delårsrapporten för tredje kvartalet 1997 följde Öhrlings upp vad som 

var restnoterat och vad som var levererat. Även underlaget för reserven var föremål för 

genomgång. Verifikatet – vars siffror baserades på en utrustningslista med restnoterade 

produkter – återfinns i granskningsdokumentationen. 

 

I ett arbetspapper som upprättades inom ramen för bokslutsgranskningen angavs att 

”Genomgång skall ske med Josefin avseende levererade/ej levererade produkter – se 

flik 26 avseende lev/ej lev”. Den flik 26 i revisionsakten som Magnus Götenfelt hänvi-

sade till innehåller ett arbetspapper vari bl.a. anges att ”Posten är hänförlig till 8 st. VR 

centers till vilka hårdvaran ännu ej är levererad. Jag har följt upp posten med Josefin 

och även erhållit sammanställning av levererade produkter enligt equipment list”. Ett 

arbetspapper visar att Singapore var en av de poster som följdes upp med Josefin Nils-

son.  

 

Granskningen av vad som hade levererats var adekvat. Öhrlings inställning är att kon-

troller av att DHL-kvitton stämmer mot avtal vad avser rätt part och tid för leverans 

har skett stickprovsvis. Vidare har Öhrlings granskat bolagets egen rutin för uppfölj-

ning av leveranser. 

 

Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center.  

 

Betalning sannolik 

Betalning hade inte skett, men fordringarna avseende båda benen av affären – det vill 

säga såväl IVS del som den lokala partens del – bedömdes balansgilla. Betalning för 

fordringarna bedömdes som sannolik.  
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Av materialet i revisionsakten framgår att Öhrlings har gått igenom de olika fakture-

ringar som skett beträffande Singapore-affären. Det skedde en omfakturering direkt till 

Business & Technology vid årsskiftet.  

 

I Clarus redogörelse över säkra respektive osäkra kundfordringar har Magnus Göten-

felt antecknat ”OK-saldobesked” samt – vad avser IVS del – ”säker enligt DL”. I den 

sammanfattande bedömningen av huruvida ytterligare reserveringsbehov förelåg angav 

Magnus Götenfelt att det inte förelåg ytterligare reserveringsbehov utöver vad som 

hade reserverats.  

 

I den sammanställning som Thomas Bengtsson upprättade efter slutrevisionsmötet 

angavs ”Bekräftelse från motparten. Motparten har ställt KUSD 500 som säkerhet för 

Handelsbanken Finans engagemang i ett leasing avtal. Avtalen undertecknas inom 

kort”. Detta var det besked beträffande fordran på Business & Technology som Öhr-

lings erhöll under slutrevisionsmötet.  

 

Omfaktureringen från Handelsbanken Finans till Business & Technology fångades upp 

av Öhrlings. Revisorerna bedömde vidare att fordringarna gentemot Handelsbanken 

Finans – en fordran som var säker enligt Dan Lejerskär – och Business & Technology 

var balansgilla. 

 

Öhrlings vitsordar att revisorerna vid granskningen kände till att fakturan såvitt avser 

lokal part hade krediterats gentemot Handelsbanken Finans och hade ställts ut direkt 

till den lokala parten.  

 

Konkursboet återkommer vid upprepade tillfällen till dokumentationskravet. Öhrlings 

vill framhålla att det inte förelåg något krav att alla dokument skulle kopieras till revi-

sionsakten. Exempelvis framgår det av arbetspapper att Öhrlings har granskat utrust-

ningslistan för B&T i Singapore avseende kvarstående reserv, verifikat 701184, men 

verifikatet har inte kopierats till akten. Det var inget självändamål att kopiera avtal som 

redan fanns hos bolaget – det rörde sig om räkenskapsmaterial som skulle bevaras där.  
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En annan punkt Konkursboet uppehåller sig vid rör anteckningarna i revisionsakten. 

Öhrlings menar att det inte förelåg något krav på att det av en anteckning ska framgå 

vem som har lämnat en viss uppgift, när uppgiften lämnades och till vem. Anteckning-

ar ska begränsas till väsentligheter – se Revisionsprocessen (1997) avsnitt 1.7. I det 

allra största antalet fall framgår det av omständigheterna varifrån en viss uppgift kom-

mer, t.ex. från slutrevisionsmötet. I målet är det inte tvistigt vem av Magnus Götenfelt 

eller Philippa Holländer som har upprättat en viss anteckning.  

 

Innebörden av Business & Technology´s svar på Öhrlings saldoförfrågan är en fråga 

som är tvistig i målet. Öhrlings menar att avtalet inte var villkorat av något låneavtal. 

Anmärkningen på saldoförfrågan är därför felaktig och irrelevant. Av svaret kan vidare 

konstateras att Business & Technology inte reklamerade mot fakturan, anmärkte att 

leverans inte hade skett, anmärkte att delleverans inte accepterades eller att bolaget inte 

skulle vara betalningsskyldigt. Anmärkningen på saldoförfrågan utgjorde inte något 

bestridande. Ordvalet ”this deal” tyder väl närmast på att det rörde sig om en affär och 

inte om en icke-affär – hela förutsättningen för påståendet var ju att det förelåg en af-

fär.  

 

Öhrlings vitsordar att VRC Singapore var en av de affärer som Öhrlings hade beslutat 

skulle bli föremål för särskild uppföljning under första kvartalet 1998. Det rörde sig 

om en gammal fordran som hade sitt ursprung i tredje kvartalet 1997. Att en fordran är 

gammal kan – men behöver inte vara – ett skäl för nedskrivning. Öhrlings var inte 

ouppmärksamma på detta förhållande. I årsbokslutet bedömdes fordran dock som ba-

lansgill.  

 

I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att Roger Cederberg den 20 februari 

1998 angav att VRC Singapore var ett center som skulle installeras i mars-maj 1998. 

Affären var således inte död för Roger Cederberg vid denna tidpunkt.   
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VRC Kuala Lumpur 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar. Rosara i Ma-

laysia återfinns i det förteckning över lokala parter som upprättades av Öhrlings. I yt-

terligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av att affären är ”avstämd mot 

avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos bolaget. 

 

Den affärsmodell Prosolvia tillämpade för centeraffärerna etablerades redan 1996, ge-

nom bl.a. etableringen i Dubai. Då var det lokal part som förvärvade utrustningen, av 

det enkla skälet att det var där betalningsförmågan fanns. Detta var känt för Öhrlings år 

1996.  

 

I juni 1997 fick Öhrlings information om det då nya affärsupplägget med IVS som 

part. I september 1997 hade Öhrlings ett sammanträde med Prosolvia och det framgick 

då att IVS och lokal part skulle förvärva var sin del av centerutrustningen, inklusive 

licenser till Clarus programvara. Det var så bolaget beskrev affärsmodellen. I sin pro-

memoria av den 24 april 1998 angav Magnus Svernlöv att ”Prosolvias fakturering går 

från dotterbolaget Clarus till den lokala intressenten och IVS – i lika delar men för 

olika produkter i totalleveransen – i samband med leverans av mjukvara, som oftast 

fysiskt sker till den lokale intressenten eftersom denne oftast står för lokaler och andra 

praktiska frågor”. Så skrev Magnus Svernlöv i april 1998. Mot bakgrund av bl.a. den-

na information angav Staffan Landén vid Ernst&Young att hans byrå visserligen hade 

en annan uppfattning, men att han inte kunde säga att Öhrlings uppfattning var felak-

tig.  

 

I Öhrlings promemoria av den 27 oktober 1997, upprättad i samband med avrapporte-

ringen av det särskilda uppdraget att utreda hur man skulle se på försäljning till IVS 

genom leasing via Handelsbanken Finans, anges att ”försäljningen till IVS via Han-
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delsbanken Finans kan tolkas som en extern försäljning”. Det viktiga här är ”försälj-

ningen till IVS”. En sådan beskrivning skulle ju ha varit helt meningslös om utgångs-

punkten var att försäljningen skulle ske till ett centerbolag, såsom Konkursboet har 

påstått i målet. Clarus har i sin redovisning redovisat affärerna som försäljning till IVS 

respektive till lokal part. Saldoförfrågningarna bekräftade denna affärsmodell. De ak-

tuella avtalen motsade inte att lokal part och IVS skulle förvärva centerutrustningen. 

Det kan tilläggas att inte heller IVS ansåg att centerbolaget skulle förvärva något – IVS 

har ju beställt halva centerutrustningen. Det var vidare ekonomiskt rationellt att knyta 

betalningsskyldigheten till den eller de motparter som har bäst betalningsförmåga. 

 

Sammanfattningsvis framkom det ingenting under Öhrlings granskning som talade 

emot att det var IVS och den lokala parten som skulle förvärva centerutrustningen. 

Ingenting förhindrade i och för sig att en överflyttning av centerutrustningen till cen-

terbolaget skulle komma att äga  rum, om parterna så önskade. 

 

Även beträffande denna affär förekom ett leasingavtal såvitt avsåg IVS del. Leasingav-

talet utgjorde en finansieringsfråga, det var inte där affären låg, utan affären låg i 

VRC-avtalet samt Equipment List. IVS kunde betala i och för sig. 

 

Centret var, i enlighet med affärsplanen, ett s.k. IVS-center. Av styrelseprotokoll 

framgår att IVS hade beslutat att gå in i centret. Av ett arbetspapper framgår att Öhr-

lings granskade att eliminering hade skett med rätt belopp. Eliminering skedde efter-

som Magnus Svernlöv ansåg att det rörde sig om ett IVS-center, han hade heller inte 

hört något annat från Roger Cederberg. Hade det rört sig om en icke-affär gentemot 

IVS, så hade eliminering givetvis inte ha varit nödvändig.   

 

Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som redovisades som intäkt. Av ett arbetspapper 

framgår att Öhrlings granskade leveransfrågan inom ramen för granskningen av delårs-

rapporten för tredje kvartalet 1997. I ett annat arbetspapper har Magnus Götenfelt an-

tecknat att han har tagit del av underlag för reserven beträffande affären.  
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I ett arbetspapper som upprättades inom ramen för bokslutsgranskningen angavs att 

”Genomgång skall ske med Josefin avseende levererade/ej levererade produkter – se 

flik 26 avseende lev/ej lev”. Den flik 26 i revisionsakten som Magnus Götenfelt hänvi-

sade till innehåller ett arbetspapper vari bl.a. anges att ”Posten är hänförlig till 8 st. VR 

centers till vilka hårdvaran ännu ej är levererad. Jag har följt upp posten med Josefin 

och även erhållit sammanställning av levererade produkter enligt equipment list”. Yt-

terligare ett arbetspapper visar att Kuala Lumpur var en av de poster som följdes upp 

med Josefin Nilsson.  

 

Granskningen av leveransstatus var adekvat. Vad gäller Konkursboets invändning att 

Öhrlings inte skulle ha granskat fraktsedlar avseende t.ex. mjukvara är Öhrlings in-

ställning att kontroller av att DHL-kvitton stämmer mot avtal vad avser rätt part och tid 

för leverans har skett stickprovsvis. Vidare har Öhrlings granskat bolagets egen rutin 

för uppföljning av leveranser. 

 

Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center.  

 

Betalning sannolik 

Betalning hade inte skett, men båda benen av affären bedömdes balansgilla, dvs. att 

betalning var sannolik beträffande fordringarna.  Öhrlings hade inte bankgarantin i sin 

akt förrän i maj 1998, men revisorerna hade vid tidpunkten för revisionen kännedom 

om dess existens.  

 

I Clarus redogörelse över säkra respektive osäkra kundfordringar har Magnus Göten-

felt vad avser IVS del antecknat ”säker enligt DL”. I den sammanfattande bedömning-

en av huruvida ytterligare reserveringsbehov förelåg angav Magnus Götenfelt att det 

inte förelåg ytterligare reserveringsbehov utöver vad som hade reserverats. I ett annat 
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arbetspapper anges att Magnus Götenfelt bedömde posten som säker, men att det var 

”Väsentligt med rutin för indrivning”. 

 

Razif Abdullah återfinns i den sammanställning som upprättades av Thomas Bengts-

son. Detta var en av de affärer som behandlades under slutrevisionsmötet och Öhrlings 

har därvid antecknat ”Center ej igång. Affären säkerställd med bankgaranti”.   

 

Öhrlings ifrågasatte inte omfaktureringen till Razif Abdullah, utan fann det mycket 

tillfredställande att en lokal part hade ställt ut en bankgaranti om 100 procent av sitt 

åtagande. Detta ledde till att betalningsprognosen blev mycket god.  

 

Om Öhrlings hade utfört en djuplodande analys av bankgarantin, så hade de väl kom-

mit fram till ungefär motsvarande slutsats som Bob Lee. Dennes slutsats sammanfatta-

des i en promemoria från Bob Lee till Dan Lejerskär daterad den 21 november 1997. 

Analysen är visserligen utförd före det att bankgarantin ställdes ut, men Öhrlings på-

står att om revisorerna hade frågat Bob Lee om bankgarantin var godtagbar, så hade 

han svarat att så var fallet. 

 

Vad gäller Konkursboets påståenden om dateringar och källor, hänvisas till avsnittet 

rörande VRC Singapore ovan.  

 

Öhrlings vitsordar att VRC Kuala Lumpur var en av de affärer som Öhrlings hade be-

slutat skulle bli föremål för särskild uppföljning under första kvartalet 1998. Det rörde 

sig om en gammal fordran som hade sitt ursprung i tredje kvartalet 1997. Att en ford-

ran är gammal kan – men behöver inte vara – ett skäl för nedskrivning. Öhrlings var 

inte ouppmärksamma på detta förhållande. I årsbokslutet bedömdes fordran dock som 

balansgill. I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att Roger Cederberg den 

20 februari 1998 angav att VRC Kuala Lumpur var ett center som skulle installeras i 

mars-maj 1998.  
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VRC Yokohama 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

3D Inc. i Yokohama återfinns i det förteckning över lokala parter som upprättades av 

Öhrlings. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av att affären är 

”avstämd mot avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos bolaget. 

 

Statusen beträffande IVS beställning har blivit en fråga i målet. Öhrlings vill framhålla 

att vid årsskiftet 1997/98 ifrågasatte IVS inte att villkoren för deras beställningar skulle 

ha varit uppfyllda. Öhrlings hade vid sin granskning tillgång till IVS huvudbok. IVS 

hade bokfört fakturorna från Prosolvia som skuld i sitt årsbokslut – så hade inte skett 

om det inte hade förelegat några bindande beställningar.  

 

En annan fråga är om det var nödvändigt för Öhrlings att ta kontakt med Bob Lee och 

Roger Cederberg för att förstå avtalens rätta innebörd. Öhrlings bestrider att så har 

varit fallet. Bob Lee kan inte ha haft bättre kunskap i fråga om avtalen än Dan Lejers-

kär, en person Öhrlings talade med bl.a. i samband med slutrevisionsmötet. Hade nå-

gon fråga ställts till Roger Cederberg, är det rimligt att anta att han vid tidpunkten 

skulle ha uppgett samma sak som han den 20 februari 1998 meddelade IVS styrelse, 

nämligen att: ”De stora posterna i balansomslutningen är aktiekapital, lån, leasingut-

rustning och en faktura från Prosolvia Clarus på 5 center som är under leverans”. IVS 

hade skuldfört hela fakturan avseende VRC Yokohama och Roger Cederberg beskriver 

centret som varande under leverans. 

 

VRC Yokohama var ett IVS-center och eliminering skulle ske. Magnus Götenfelt följ-

de upp så att eliminering skedde med rätt belopp. Eliminering skulle ske eftersom 

Magnus Svernlöv ansåg att det fanns en affär med IVS. Magnus Svernlöv hade sitt 
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kontor ett par rum bort från den som ska ha reklamerat denna affär. Om det nu inte 

fanns något avtal fanns det givetvis inte heller anledning att eliminera en affär. Magnus 

Svernlöv var på goda grunder av uppfattningen att även IVS ansåg att det fanns en 

affär som skulle behöva elimineras. 

 

Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som redovisades som intäkt. I ett arbetspapper 

som upprättades inom ramen för bokslutsgranskningen angavs att ”Genomgång skall 

ske med Josefin avseende levererade/ej levererade produkter – se flik 26 avseende 

lev/ej lev”. Den flik 26 i revisionsakten som Magnus Götenfelt hänvisade till innehåller 

ett arbetspapper vari bl.a. anges att ”Posten är hänförlig till 8 st. VR centers till vilka 

hårdvaran ännu ej är levererad. Jag har följt upp posten med Josefin och även erhållit 

sammanställning av levererade produkter enligt equipment list”. Ytterligare ett arbets-

papper visar att Yokohama var en av de poster som följdes upp med Josefin Nilsson. 

Magnus Götenfelt stämde av leveransstatus med den som hade bäst kännedom om 

denna fråga. 

 

Granskningen av leveransstatus var adekvat. Vad gäller Konkursboets invändning att 

Öhrlings inte skulle ha granskat fraktsedlar avseende t.ex. mjukvara är Öhrlings in-

ställning att kontroller av att DHL-kvitton stämmer mot avtal vad avser rätt part och tid 

för leverans har skett stickprovsvis. Vidare har Öhrlings granskat bolagets egen rutin 

för uppföljning av leveranser. 

 

Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center. Vad gäller Konkursboets påstående rörande skillnader i oli-

ka utrustningslistor, menar Öhrlings att det i och för sig är riktigt att det förelåg skill-

nader, men att dessa var oväsentliga. Den typen av små skillnader som fanns hade inte 

på något sätt påverkat bolagets redovisning. 
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Betalning säker 

Betalning hade inte skett, men fordringarna avseende båda benen av affären – det vill 

säga såväl IVS del som den lokala partens del – bedömdes balansgilla. Betalning för 

fordringarna bedömdes som sannolik. I den sammanfattande bedömningen av huruvida 

ytterligare reserveringsbehov förelåg angav Magnus Götenfelt att det inte förelåg ytter-

ligare reserveringsbehov utöver vad som hade reserverats. 

 

3D Inc. i Yokohama återfinns i den sammanställning som upprättades av Thomas 

Bengtsson. Öhrlings har därvid angett ”Saldoförfrågan OK”.  

 

Konkursboet har rätt i att svaret på saldoförfrågan inte inkom förrän den 27 februari 

1998 och detta svar kan därför inte ha behandlats under slutrevisionsmötet tre dagar 

tidigare. Bolaget hade en professionell ekonomifunktion. Olika typer av information 

kom från olika källor. Sedermera kom en ren saldobekräftelse och en remburs och 

centret kom sedermera att startas. Hela bolaget utstrålade att detta var en affär man 

trodde på och att kunden skulle komma att göra rätt för sig, vilket senare även kom att 

ske. Fordran diskuterades under slutrevisionsmötet och Öhrlings erhöll då samstämmi-

ga uppgifter från framför allt Magnus Svernlöv och Dan Lejerskär, att fordran var ba-

lansgill även om något saldobesked vid denna tidpunkt ej hade inkommit. 

 

Öhrlings menar att Yimeng Lu inte ljög när hon undertecknade saldobeskedet och vad 

gäller frågan om hennes behörighet att teckna firman är det förvisso riktigt att Öhrlings 

inte har suttit med ett saldobesked i ena handen och ett registreringsbevis i andra han-

den och granskat så att behöriga firmatecknare har undertecknat samtliga saldobesked. 

Det finns emellertid inget krav att så skulle ske. Ingen av kunderna har heller invänt att 

saldobeskeden skulle ha varit felaktiga. 

Vad gäller Konkursboets påståenden om dateringar och källor hänvisas till framställ-

ningen rörande VRC Singapore ovan. 
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I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att Roger Cederberg den 20 februari 

1998 angav att VRC Yokohama var ett center som skulle installeras i mars-maj 1998.  

 

VRC Taiwan   

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

CDC i Taipei återfinns i den förteckning över lokala parter som upprättades av Öhr-

lings. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av att affären är ”av-

stämd mot avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos bolaget. 

 

Statusen beträffande IVS beställning har blivit en fråga i målet. Öhrlings vill framhålla 

att vid årsskiftet 1997/98 ifrågasatte IVS inte att villkoren för deras beställningar inte 

skulle ha varit uppfyllda. Öhrlings hade vid sin granskning tillgång till IVS huvudbok. 

IVS hade bokfört fakturorna från Prosolvia som skuld i sitt årsbokslut – så hade inte 

skett om det inte hade förelegat några bindande beställningar.  

 

Vad gäller Konkursboets påstående om att Öhrlings vid en vederbörlig granskning 

skulle ha funnit att verksamheten skulle drivas i ett särskilt bolag, vill Öhrlings hänvisa 

till avsnittet rörande VRC Kuala Lumpur ovan. 

 

Konkursboet har vidare påstått att Öhrlings borde ha kontrollerat att styrelsegodkän-

nande hade lämnats. Svaret på saldoförfrågan gav emellertid inte Öhrlings skäl att tro 

att Clarus till grund för intäkten hade lagt ett icke-bindande avtal. Varför skulle CDC i 

så fall ha bekräftat affären? 

 

En annan fråga är om det var nödvändigt för Öhrlings att ta kontakt med Bob Lee och 

Roger Cederberg för att förstå avtalens rätta innebörd. Öhrlings bestrider att så har 
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varit fallet och hänvisar till vad som anförts under motsvarande avsnittet i fråga om 

VRC Yokohama.  

VRC Taiwan var ett IVS-center och eliminering skulle ske. Arbetspapper visar att 

Magnus Götenfelt följde upp så att eliminering skedde med rätt belopp.  

 

Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som redovisades som intäkt. Öhrlings hänvisar i 

övrigt till vad som anförts under motsvarande rubrik i avsnittet om Yokohama och 

menar att motsvarande gäller för VRC Taiwan.  

 

Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center.  

 

Vad gäller Konkursboets påstående rörande skillnader i olika utrustningslistor, menar 

Öhrlings att det i och för sig är riktigt att det förelåg skillnader, men att dessa var ovä-

sentliga. Den typen av små skillnader som fanns hade inte på något sätt påverkat bola-

gets redovisning. 

 

Betalning säker 

Betalning hade inte skett, men fordringarna avseende båda benen av affären – det vill 

säga såväl IVS del som den lokala partens del – bedömdes balansgilla. Betalning för 

fordringarna bedömdes som sannolik. I den sammanfattande bedömningen av huruvida 

ytterligare reserveringsbehov förelåg angav Magnus Götenfelt att det inte förelåg ytter-

ligare reserveringsbehov utöver vad som hade reserverats. 

 

CDC i Taipei återfinns i den sammanställning som upprättades av Thomas Bengtsson. 

Öhrlings har därvid antecknat ”Kvarstår registrering av juridisk person till vilket lea-

singavtalet skall överföras. VD anställd och jobbar i centret. Erhåller lön från CDC”. 

Öhrlings påstår inte att denna anteckning fanns den 24 februari 1998. 
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Vid tidpunkten för slutrevisionsmötet hade Öhrlings emellertid erhållit saldobeskedet, 

vilket diskuterades under mötet. Saldoförfrågan angav att ”This invoice will be trans-

ferred to the (CDC-Prosolvia) Joint Venture Company (Taiwan) during the second 

quarter of 1998”. Denna information lämnades dock under rubriken “Possible com-

ments/information”. Först har CDC undertecknat saldobeskedet under rubriken ”The 

balance shown above is confirmed”. Konkursboets tolkning av svaret på saldoförfrå-

gan bestrids. Öhrlings menar att CDC först har bekräftat skulden. Att annan betalare 

har anvisats innebar inte att fordran inte var balansgill. Krediteringen den 4 mars 1998 

och faktureringen till CDC Finance & Lease Corp. skedde i enlighet med anvisningar 

från CDC. Denna lösning förstärkte fordringens balansgillhet.  

 

I detta sammanhang kan poängteras att Roger Cederberg den 20 februari 1998 angav 

att VRC Taiwan var ett center som skulle installeras i mars-maj 1998.  

 

VRC Pretoria 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

CSIR i Pretoria återfinns i den förteckning över lokala parter som upprättades av Öhr-

lings. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av att affären är ”av-

stämd mot avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos bolaget. 

 

Vad gäller status rörande IVS beställning vill Öhrlings framhålla att vid årsskiftet 

1997/98 ifrågasatte IVS inte att villkoren för deras beställningar inte skulle ha varit 

uppfyllda. Öhrlings hade vid sin granskning tillgång till IVS huvudbok. IVS hade bok-

fört fakturorna från Prosolvia som skuld i sitt årsbokslut – så hade inte skett om det 

inte hade förelegat några bindande beställningar.  
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Konkursboet har vidare lyft fram att Prosolvia har ställt ut en borgensförbindelse för 

IVS åtaganden, något som enligt Konkursboet skulle medföra att samtliga risker och 

förmåner inte hade övergått till IVS, utan att de fanns kvar hos Prosolvia. Öhrlings 

menar att detta utgör en alltför schablonartad analys. En prognos måste ställas, huruvi-

da det förelåg någon reell risk att IVS inte kunde fullfölja sina åtaganden. I februari 

1998 var det kristallklart att IVS kunde fullfölja sina åtaganden rörande VRC Pretoria.  

 

En annan fråga är om det var nödvändigt för Öhrlings att ta kontakt med Bob Lee för 

att förstå avtalens rätta innebörd. Öhrlings bestrider att så har varit fallet. Bob Lee hade 

visserligen varit med och tagit fram det aktuella VRC-avtalet, men även Dan Lejerskär 

hade god kännedom om avtalet.  

 

Hade någon fråga ställts till Roger Cederberg, är det rimligt att anta att han vid tid-

punkten skulle ha uppgett samma sak som han den 20 februari 1998 meddelade IVS 

styrelse, nämligen att: ”De stora posterna i balansomslutningen är aktiekapital, lån, 

leasingutrustning och en faktura från Prosolvia Clarus på 5 center som är under leve-

rans”. Roger Cederberg var inte med under slutrevisionsmötet, men det var både Dan 

Lejerskär och Magnus Svernlöv. Om Roger Cederberg hade förmedlat en annan bild – 

exempelvis att fakturor hade reklamerats på grund av uteblivna leveranser och att IVS 

därför inte avsåg att bokföra fakturorna – då hade både Dan Lejerskär och Magnus 

Svernlöv haft kännedom om detta. I så fall hade de upplyst revisorerna om dessa för-

hållanden. Någon sådan information fanns dock inte – tvärtom fanns det ingenting som 

tydde på att det förelåg någon tvist mellan IVS och Clarus vid den här tidpunkten. I 

annat fall hade Magnus Svernlöv rimligen inte ansett att elimineringar skulle ske. 

 

VRC Pretoria var ett IVS-center och eliminering skulle ske. Arbetspapper visar att 

Magnus Götenfelt följde upp så att eliminering skedde med rätt belopp.  
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Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som redovisades som intäkt. . Öhrlings hänvisar 

i övrigt till vad som anförts under motsvarande rubrik i avsnittet om Yokohama och 

menar att motsvarande gällde beträffande VRC Pretoria.  

 

Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center.  

 

Vad gäller Konkursboets påstående rörande skillnader i olika utrustningslistor, menar 

Öhrlings att det i och för sig är riktigt att det förelåg skillnader, men att dessa var ovä-

sentliga. Den typen av små skillnader som fanns hade inte på något sätt påverkat bola-

gets redovisning. 

 

Betalning säker 

Betalning hade inte skett, men fordringarna avseende båda benen av affären – det vill 

säga såväl IVS del som den lokala partens del – bedömdes balansgilla. Betalning för 

fordringarna bedömdes som sannolik. I den sammanfattande bedömningen av huruvida 

ytterligare reserveringsbehov förelåg angav Magnus Götenfelt att det inte förelåg ytter-

ligare reserveringsbehov utöver vad som hade reserverats. 

 

CSIR i Pretoria återfinns i den sammanställning som upprättades av Thomas Bengts-

son och som gicks igenom under slutrevisionsmötet. Öhrlings har inte gjort några sär-

skilda anteckningar, utöver att det har noterats att saldoförfrågan hade bekräftats utan 

anmärkning. Det rena saldobeskedet tolkade Öhrlings som att det fanns bindande avtal 

och att leverans hade skett. 

 

Konkursboet har kommenterat att det i ett av Öhrlings arbetspapper finns antecknat att 

”den finansiella lösningen inte är klar”. I detta sammanhang ska poängteras att en viss 

finansiell lösning inte måste vara klar för att betalning ska vara sannolik. I det aktuella 

fallet hade CSIR betalningsförmåga och det hade ställts ut en bankgaranti. Att bankga-
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rantin hade andra betalningsterminer än fakturan samt att bankgarantin var utställd på 

ett högre belopp än fakturabeloppet talade inte emot att betalning skulle vara sannolik 

– tvärtom.    

 

Roger Cederberg angav den 20 februari 1998 att VRC Pretoria var ett center som skul-

le installeras i mars-maj 1998.  

 

VRC Irvine 

 

Detta center sköttes av Prosolvia, Inc., ett bolag som hade egna revisorer. Öhrlings 

erhöll följande besked från dessa revisorer den 4 februari 1998: ”Based on our limited 

review procedures, we are not aware of any material modifications that should be 

made to the financial statements referred to above, other than indicated on the accom-

panying summary of unadjusted differences, in order for them to be in conformity with 

generally accepted accounting principles in Sweden as determined in paragraph 2.3.1 

of your instructions”. Den nämnda “summary of unadjusted differences” avser inte 

centret i Irvine. 

 

Det amerikanska dotterbolagets revisorer hade ingenting att anmärka på – ett sådant 

besked beträffande den drivande delen i affären var en trygghet för Öhrlings. Affären 

involverade dock även Clarus, dels gentemot IVS och dels gentemot Prosolvia Inc., så 

Öhrlings nöjde sin inte med beskedet från de amerikanska revisorerna, utan ytterligare 

granskningsåtgärder vidtogs. 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

University of California (UCI) i Irvine återfinns i den förteckning över lokala parter 

som upprättades av Öhrlings. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bock-
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at av att affären är ”avstämd mot avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos 

bolaget. 

 

Vad gäller status rörande IVS beställning vill Öhrlings framhålla att vid årsskiftet 

1997/98 ifrågasatte IVS inte att villkoren för deras beställningar inte skulle ha varit 

uppfyllda. Öhrlings hade vid sin granskning tillgång till IVS huvudbok. IVS hade bok-

fört fakturorna från Prosolvia som skuld i sitt årsbokslut – så hade inte skett om det 

inte hade förelegat några bindande beställningar.  

 

Huruvida det var nödvändigt för Öhrlings att ta kontakt med Bob Lee och Roger Ce-

derberg för att förstå avtalens rätta innebörd, bestrider Öhrlings att så var fallet och 

hänvisar till vad som anförts under motsvarande rubrik i avsnittet om VRC Yokohama.  

 

VRC Irvine var ett IVS-center och eliminering skulle ske. Arbetspapper visar att Mag-

nus Götenfelt följde upp så att eliminering skedde med rätt belopp.  

 

Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som redovisades som intäkt. I ett arbetspapper 

som upprättades inom ramen för bokslutsgranskningen angavs att ”Genomgång ska ske 

med Josefin avseende levererade/ej levererade produkter – se flik 26 avseende lev/ej 

lev”.  

 

Även om hårdvaran skulle levereras till UCI från Prosolvia Inc, rapporterades leve-

ransstatus till Josefin Nilsson. Detta framgår av e-postkorrespondens. 

 

Den flik 26 i revisionsakten som Magnus Götenfelt hänvisade till innehåller ett arbets-

papper vari bl.a. anges att ”Posten är hänförlig till 8 st. VR centers till vilka hårdvaran 

ännu ej är levererad. Jag har följt upp posten med Josefin och även erhållit samman-

ställning av levererade produkter enligt equipment list”.  
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Någon reservering hänförlig till centret i Irvine fanns inte med i den förteckning över 

fakturerade men ej fullt levererade affärer. Detta berodde på att leverans hade skett 

fullt ut – det fanns inte någonting att reservera för.  

 

Ytterligare ett arbetspapper visar att VRC Irvine var en av de poster som följdes upp 

med Josefin Nilsson. Magnus Götenfelt stämde av leveransstatus med den som hade 

bäst kännedom om denna fråga. 

 

Granskningen av leveransstatus var adekvat. Vad gäller Konkursboets invändning att 

Öhrlings inte skulle ha granskat fraktsedlar avseende t.ex. mjukvara är Öhrlings in-

ställning att kontroller av att DHL-kvitton stämmer mot avtal vad avser rätt part och tid 

för leverans har skett stickprovsvis. Vidare har Öhrlings granskat bolagets egen rutin 

för uppföljning av leveranser. 

 

Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center.  

 

Betalning säker 

Betalning hade inte skett, men fordringarna avseende båda benen av affären – det vill 

säga såväl IVS del som den lokala partens del – bedömdes balansgilla. Betalning för 

fordringarna bedömdes som sannolik. UCI hade betalningsförmåga.  

 

Öhrlings vitsordar att någon saldoförfrågan inte skickades till UCI, detta eftersom Cla-

rus inte hade fakturerat denna kund, utan faktureringen sköttes av Prosolvia Inc. 

 

Såvitt avser fakturan från Clarus till Prosolvia Inc., var frågan snarare den att elimine-

ringen behövde fångas upp eftersom Prosolvia Inc. var ett systerbolag till Clarus. Hu-

ruvida eliminering har skett med korrekt belopp är inte en fråga i detta mål. 
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Vad avser frågan om betalning var sannolik hade givetvis beskedet från revisorerna i 

USA betydelse. UCI hade betalningsförmåga och det hade även IVS. 

 

Roger Cederberg angav den 20 februari 1998 att VRC Pretoria var ett center som skul-

le installeras i mars-maj 1998.  

 

En viktig omständighet är att den fordran Konkursboet menar var felaktig, Clarus ford-

ran mot Prosolvia Inc., var helt eliminerad i koncernredovisningen. Denna fordran på-

verkade således inte i sig koncernens omsättning eller resultat, något som dock var 

fallet beträffande det amerikanska dotterbolagets fordran mot UCI.  

 

VRC Madrid 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

Memondo i Madrid återfinns i det förteckning över lokala parter som upprättades av 

Öhrlings. I ytterligare ett arbetspapper har Magnus Götenfelt bockat av att affären är 

”avstämd mot avtal”. Öhrlings hade således granskat avtalet hos bolaget. 

 

Man kan fråga sig varför denna affär återfinns i arbetspapper som behandlar elimine-

ringsfrågan – VRC Madrid var ju inte något IVS-center. Förklaringen är att Clarus var 

så övertygade om att centret skulle bli ett IVS-center, så att man redan i årsbokslutet 

behandlade det som ett IVS-center. Detta var en försiktig hållning eftersom detta förfa-

rande medförde att totalintäkten sattes ned med 25 procent. 

 

Leverans hade skett. Konkursboet har gjort gällande att om Öhrlings hade granskat 

avtalen och implementationsplanerna, så hade de funnit att det inte fanns något som 

angav att mjukvaran skulle levereras före den övriga utrustningen samt att någon tid-
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punkt för leverans inte var angiven. Revisorerna kunde konstatera att leverans hade 

skett och det framkom ingenting under granskningen som tydde på att det förelåg tvist 

rörande utförd leverans, såsom reklamationer eller liknande. Tvärtom erhöll Öhrlings 

en ren saldobekräftelse. Skäl att ifrågasätta den genomförda leveransen saknades för 

Öhrlings, utan frågan för revisorerna var hur den utförda leveransen skulle redovisas.   

 

Beträffande frågan om VRC-avtalet utgjorde en licensupplåtelse, är det riktigt att Öhr-

lings inte har tolkat avtalet på samma sätt som Konkursboet. Öhrlings hade granskat 

bolagets leveranskontrollrutiner och hade därför fog att utgå från att kunden erhöll det 

som angavs i Equipment List, nämligen licens. Att någon licens inte skulle ha erhållits 

har inte heller påståtts, vare sig av Prosolvia eller av lokal part. Flera center kom att 

startas, varvid programmen nyttjades utan att några särskilda licensavtal träffades. 

Konkursboets tolkning av VRC-avtalet är felaktig och kan inte läggas till grund för 

något hypotetiskt granskningskrav.  

 

Uppgiften om garanti från ”local government”– till skillnad från den statliga garanti 

som bl.a. Roger Cederberg utgått från i sitt e-postmeddelande den 20 mars 1998 – 

kommer från Clarus, som bl.a. hade tillgång till ett besked i frågan från Memondo. 

Följande angavs i ett e-post meddelande från Luis del Pino hos Memondo till Rasmus 

Hammar hos Prosolvia den 18 december 1997:”We have finally been able to spoke 

with the local government. They have confirmed that they will be giving the 1,25 M$ 

!!! :-) ”. Med “local government” avsågs kommunen. Det besked Clarus gav Öhrlings 

var således grundat. 

 

Konkursboets påstående att det särskilda villkoret rörande finansiering hade bort 

granskats genom erhållande av kopia på bidragsbeslutet bestrids. Inom ramen för bok-

slutsgranskningen per den 24 februari 1998 hade Öhrlings en ren saldobekräftelse – 

detta indikerade att villkoret var uppfyllt.  
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Vad gäller Konkursboets påstående om att Öhrlings vid en vederbörlig granskning 

skulle ha funnit att verksamheten skulle drivas i ett särskilt bolag, vill Öhrlings hänvisa 

till avsnittet rörande VRC Kuala Lumpur ovan.  

 

Vad avser Konkursboets påstående om att det var nödvändigt för Öhrlings att ta kon-

takt med Bob Lee och Roger Cederberg under bokslutsgranskningen för att förstå avta-

lens rätta innebörd, bestrids detta av Öhrlings. Bob Lee var inte involverad i avtalets 

tillkomst och kan därför inte ha haft bättre kunskap om dess innehåll än Dan Lejerskär. 

Roger Cederberg var överhuvudtaget inte inblandad eftersom det inte var fråga om 

något IVS-center. 

 

Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som hade redovisats som intäkt. Öhrlings gör 

motsvarande invändningar i fråga om leverans skett som man gjort under VRC Yoko-

hama.  

 

Priset bestämt 

Priset har varit bestämt enligt Equipment List. Öhrlings har känt till att det funnits en 

Equipment List för varje center. 

  

Konkursboets påstående att Equipment List inte fanns bilagd till avtalet bestrids. Avta-

let har hänvisat till en Appendix A, varmed har avsetts Equipment List. Öhrlings har 

känt till att innehållet i Equipment List var det affären handlat om ur ett utrustnings-

perspektiv. 

 

Betalning säker 

Betalning hade inte skett, men fordringen har bedömts balansgill, det vill säga att be-

talning av fordringen har bedömts vara sannolik. I den sammanfattande bedömningen 

av huruvida ytterligare reserveringsbehov förelåg har Magnus Götenfelt angivit att det 

inte förelåg ytterligare reserveringsbehov utöver vad som hade reserverats. 
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Luis Del Pino har undertecknat Öhrlings saldoförfrågan – ”the balance shown above is 

confirmed” – för Memondos räkning utan några anmärkningar. Memondo i Madrid 

återfinns i den sammanställning som upprättades av Thomas Bengtsson. Öhrlings har 

därvid antecknat ”Enligt saldoförfrågan OK”. VRC Madrid ingick även i den samman-

ställning över saldoförfrågningar som Öhrlings förevisade under slutrevisionsmötet. 

 

Konkursboet har gjort gällande att Memondo bekräftat saldot efter påtryckningar från 

Clarus. Öhrlings bestrider för det första att det har varit fråga om påtryckningar. För 

det andra vill Öhrlings framhålla att revisorerna inte kände till korrespondensen mellan 

Clarus och Memondo och att denna korrespondens – även för det fall den skulle anses 

ha utgjort en påtryckning – därför saknar betydelse för bedömningen av revisionen.  

 

Konkursboet har lyft fram att ägarandelarna i JV-bolaget skulle ha haft betydelse för 

intäktstagningen. Öhrlings bestrider detta påstående – det saknade betydelse för in-

täktstagningen hur JV-bolaget skulle ägas. Det var inte där affären låg, utan det var den 

lokala parten som var köpare – det rörde sig om en extern försäljning. 

 

Öhrlings konstaterar att Roger Cederberg den 20 februari 1998 angav att VRC Madrid 

var ett center som skulle installeras i mars-maj 1998. Roger Cederberg bedömde såle-

des att centret hade en framtid.  

 

VRC Ottawa 

 

Den tvistiga frågan rörande detta center är huruvida kundfordran mot lokal part var 

balansgill, eller om det förelåg ett nedskrivningsbehov. Konkursboet har gjort gällande 

att Öhrlings borde ha upptäckt faktureringarna och krediteringarna avseende VRC Ot-

tawa, att Nygem inte skulle köpa eller licensiera något utan att, som det får förstås, 

detta skulle göras av ett särskilt JV-bolag samt att Öhrlings borde ha undersökt huruvi-

da finansieringsfrågan var löst. 
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Den 18 december 1997 meddelade Magnus Svernlöv i ett fax till Stéphane Chavanne 

att den lokala parten hade ordnat finansiering i Kanada: ”Vad gäller NYGEM så är 

finansiering löst direkt av den lokala parten. Utrustningen är dock levererad i sin hel-

het och RC har varit på plats och besiktigat densamma. ”Certificate of Delivery and 

Acceptance” bifogas. HB förväntas nu före den 31/12 betala ut medel gällande IVS 

lease och att dessa inte går in på spärrkonto utan släpps omedelbart”.   

 

Clarus bild av finansieringsfrågan var således att Handelsbanken Finans inte längre 

skulle handha finansieringen, utan att denna skulle lösas lokalt. Bolaget ville dock ha 

betalat för IVS del av affären och önskade därför släppa kopplingen, något som Han-

delsbanken Finans gick med på. 

 

Den 5 februari 1998 uppmärksammade Clarus för egen del att faktureringen hade gått 

till fel lokal part – till Nuvision istället för till Nygem. Mats Johansson hos Prosolvia, 

Inc. skrev detta datum ett e-postmeddelande till Martin Wengblad och Magnus Svern-

löv angående denna fråga. Mot bakgrund av att frågan aktualiserades den 5 februari 

1998, fångades någon omfakturering inte upp vid genomgångarna den 3 och 4 februari 

1998. Den avtalsgenomgång Magnus Götenfelt höll med Magnus Svernlöv dessa da-

tum fångade av samma anledning inte heller upp frågan. Detta resulterade i att Nygem 

inte nämns i de arbetspapper som upprättades av Öhrlings i anslutning till dessa 

genomgångar. 

 

Öhrlings hade erhållit en kundreskontra per den 31 december 1997 från Clarus, där 

fakturan till Nuvision fanns med. Eftersom frågan om fakturering till Nygem uppmärk-

sammades först den 5 februari återfanns Nygem inte i kundreskontran.  

 

Öhrlings skickade en saldoförfrågan, om än till Nuvision, en förfrågan som kom Ny-

gem tillhanda. På faxkvittot från sändningen av saldoförfrågan anges som anslutande 

namn ”NYGEM / NUVISION”.  Det kom inte något svar på saldoförfrågan.  
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Det pågick en omfakturering hos Clarus, något som ännu inte hade satt några avtryck i 

revisionen. Det hade skickats en saldoförfrågan, men Öhrlings hade inte erhållit något 

svar. Roger Cederberg gav en förhållandevis positiv bild av centret i sin promemoria 

den 20 februari 1998. Det framgick att centret var igång.  

 

En kundfordran mot Nuvision återfanns på den overheadbild Öhrlings visade företags-

ledningen under slutrevisionsmötet den 24 februari 1998. När kundfordringen diskute-

rades på slutrevisionsmötet hade Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv kännedom om 

den positiva redogörelsen i Roger Cederbergs promemoria. Magnus Svernlöv hade 

även kännedom om att finansieringen skulle lösas lokalt samt att omfakturering skulle 

ske.  

 

Under slutrevisionsmötet fick Öhrlings information om kundfordringen, varvid det 

antecknades att ”Centret är igång. Fordran bedömdes korrekt värderad”, en anteck-

ning som baserades på informationen från företagsledningen. 

       

Öhrlings vitsordar att VRC Ottawa var ett av de center som skulle följas upp under 

första kvartalet 1998. Det rörde sig om en gammal fordran, något som kan – men inte 

behöver – utgöra ett skäl för nedskrivning. Såvitt avser bokslutet gjordes bedömningen 

att det inte förelåg något nedskrivningsbehov.  

 

Först den 24 april 1998 – i samband med den fördjupade granskningen – fick Öhrlings 

reda på problemen i centret i form av förskingring från Bill Motalas sida. Om Roger 

Cederberg hade känt till detta i februari 1998, hade han väl rimligen tagit upp det i sin 

promemoria av den 20 februari 1998. Varken IVS eller Clarus kände till att det före-

kom oegentligheter i februari 1998. 

 

VRC Maricopa 

 

Beträffande detta center har Öhrlings vitsordat att intäkten såvitt avser IVS inte skulle 

ha tagits med i bokslutet. Det var Clarus som, inom ramen för bolagets bokslutsarbete, 



  Sid 959 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
funnit att något avtal inte förelåg. Clarus har därför beslutat att intäkten skulle flyttas 

till 1998, ett beslut som har kommunicerats med Öhrlings. Detta visar på att bolaget 

har bedrivit ett aktsamt bokslutsarbete.  

 

Beslutet att intäkten skulle flyttas har gett olika avtryck i revisionsdokumentationen. I 

kundreskontran har Magnus Götenfelt antecknat ”avbokas” beträffande Chandler Gil-

bert Community College. I samband med leveransuppföljningen med Josefin Nilsson, 

har Magnus Götenfelt rörande VRC Maricopa antecknat ”Flyttad till Q1 1998”.    

 

I ett dokument som har upprättats senare, en förteckning över fakturerade, ej fullt leve-

rerade affärer daterad den 13 februari 1998, stod Maricopa inte med. Detta var natur-

ligt – eftersom det inte fanns någon affär, skulle någon reservering inte ske. Maricopa-

affären har inte heller funnits med i elimineringsarket, men Magnus Götenfelt har gjort 

en särskild notering rörande affären: ”Överflyttad till 1998 – kvar i redovisningen.”  

 

Av ett arbetspapper daterat den 17 februari 1998 framgår att Öhrlings i vart fall detta 

datum har fått kännedom om att intäkten beträffande VRC Maricopa skulle flyttas. 

Arbetspappret utgör anteckningar från ett möte där Magnus Svernlöv, Olof Palmlund, 

Christel Sjöholm, Philippa Holländer och Magnus Götenfelt deltog och anger bl.a. 

”Clarus Maricopa”.  

 

I ett arbetspapper som förtecknar kundfordringar anges bl.a. ”Justering av det ovanstå-

ende 98-02-17. Fakt. till Chandler, fa 710450, har överförts till 1998 då affären för 

deras del var betingad av ett styrelsebeslut hos kunden, vilket fattades 27 jan 1998”. 

Detta har inneburit en justering av kundfordringssaldot. 

 

I det arbetspapper som har utgjort förlagan till den overheadbild som visats under slut-

revisionsmötet, har fordran mot Chandler Gilbert Community College strukits över 

och för hand har antecknats ”utgår flyttad 1998”. Samma sak framgår av en uppställ-

ning som har upprättats av Thomas Bengtsson. 
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Baserat på den information som Öhrlings erhållit från Clarus, har revisorerna dragit 

slutsatsen att affären i sin helhet var bortbokad. Öhrlings har haft rätt att utgå från att 

den noggranne Magnus Svernlöv haft denna fråga under kontroll. I efterhand har det 

visat sig att intäkten mot IVS låg kvar utan reservering, vilket var ett misstag. När det-

ta uppmärksammades, senare under våren 1998, så var VRC Maricopa ett bra VR-

center och då såg man inget skäl att riva upp årsbokslutet. 

 

VRC Falköping 

 

Avtal 

Avtal som innebar förvärv av centerutrustning, inklusive licenser till mjukvara, fanns 

och hade granskats hos Clarus. I ett arbetspapper har Magnus Götenfelt angett ”Se i 

övrigt VRC avtal i sep. pärm” – en hänvisning till bolagets avtalspärmar.  

 

Falköping till 1000 AB återfinns i det förteckning över lokala parter som upprättades 

av Öhrlings och som användes vid avtalsgenomgången med Magnus Svernlöv. VRC 

Falköping återfinns däremot inte i Öhrlings förteckning över IVS-center – det var ju 

inte fråga om ett sådant center. 

 

Vad gäller Konkursboets påstående om att Öhrlings vid en vederbörlig granskning 

skulle ha funnit att verksamheten skulle drivas i ett särskilt bolag, vill Öhrlings hänvisa 

till avsnittet rörande VRC Kuala Lumpur ovan.  

 

Öhrlings bestrider att det var nödvändigt att ta kontakt med Bob Lee och Roger Ceder-

berg för att förstå avtalets rätta innebörd.  

 

Leverans 

Leverans hade skett motsvarande vad som redovisades som intäkt. Öhrlings hänvisar i 

övrigt till vad som anförts i motsvarande avsnitt under VRC Yokohama.  
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Priset bestämt 

Priset var bestämt enligt Equipment List. Öhrlings kände till att det fanns en Equip-

ment List för varje center.  

 

Betalning sannolik 

Betalning hade inte skett, men fordringen bedömdes vara balansgill, det vill säga att 

betalning för fordringen var sannolik. Pengar fanns avsatta för ändamålet. I den sam-

manfattande bedömningen av huruvida ytterligare reserveringsbehov förelåg angav 

Magnus Götenfelt att det inte förelåg ytterligare reserveringsbehov utöver vad som 

hade reserverats.  

 

Fordran avseende VRC Falköping var en av de kundfordringar som var föremål för 

genomgång under slutrevisionsmötet den 24 februari 1998. Oavsett om någon saldo-

förfrågan hade skickats eller ej, var fordran med på den overheadbild över saldoför-

frågningar som Öhrlings då presenterade för företagsledningen. Det inkom aldrig något 

svar på saldoförfrågan. 

 

I den sammanställning som Thomas Bengtsson upprättade efter slutrevisionsmötet 

angavs ”Slutlig finansiering genom Nordbanken nära förestående”. Detta var informa-

tion som inte fanns den 24 februari 1998, utan den har tillkommit senare. 

 

CoE Arvika 

 

Samtliga moment i Öhrlings bedömning har beskrivits i Philippa Holländers samman-

ställning, vilken har refererats under avsnitt 23.2.5, ”Philippa Holländers sammanfatt-

ningar av granskningen”, ovan.  

 

Öhrlings bestrider att saldoförfrågan har varit odaterad. Det är uppenbart att den har 

avsett saldo per den 31 december 1997.  
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Öhrlings bestrider att Philippa Holländers anteckning om att Sven-Bertil Ryman har 

bekräftat ”att leverans av div hårdvara skett” skulle stå i motsatsförhållande till att all 

mjuk- och hårdvara har levererats. Anteckningen betyder endast att Sven-Bertil Ryman 

inte har kunnat uttala sig mer specifikt om de levererade produkterna – han har inte 

utfört någon inventering eller liknande åtgärd. 

 

Öhrlings bestrider att Philippa Holländers anteckningar från samtalet med Hans Gus-

tavsson skulle visa att Hans Gustafsson inte har accepterat fakturorna.  

 

Öhrlings vitsordar att revisorerna inte har känt till de olika offerter som har varit aktu-

ella beträffande centret i Arvika. Öhrlings bestrider dock att det skulle ha ålegat en 

revisor att granska samtliga offerter i en affär och att dessutom jämföra dessa inbördes. 

 

Öhrlings vitsordar att det har förelegat en skillnad mellan priset enligt offerten – 8,5 

milj. kr. – och det fakturerade beloppet om 9 milj. kr. Öhrlings har dock erhållit infor-

mation om att parterna till affären var ense om det högre beloppet, vilken har inneburit 

att frågan, ur revisorns perspektiv, har varit utredd.  

 

CoE Örebro 

 

Samtliga moment i Öhrlings bedömning har beskrivits i Philippa Holländers samman-

ställning, vilken har refererats under avsnitt 23.2.5, ”Philippa Holländers sammanfatt-

ningar av granskningen”, ovan. 

 

Öhrlings bestrider att det av den anteckning som Konkursboet har lyft fram – ”parter-

na starta intresseförening. AB bildas som står som mottagare för investeringen. Pro-

solvia ansvarar för att specificera, upphandla och ordna en finansiell lösning för inve-

steringen. Föreningen hyr utrustning av AB” – skulle följa att affären inte har varit klar 

år 1997 och att det skulle ha saknats rimliga kommersiella skäl för leverans före års-

skiftet 1997/1998. Om det nu har förhållit sig så som Konkursboet påstår, så skulle inte 
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den f.d. ekonomichefen Stig Högström ha bekräftat fordringens existens. Stig Hög-

ström har känt till vad detta handlade om. 

 

I anledning av Stig Högströms svar på saldoförfrågan, har Philippa Holländer eller 

Thomas Bengtsson ringt upp Stig Högström. Han har då bekräftat att en beställning 

gjorts muntligen. Denna uppgift återspeglas i Philippa Holländers sammanfattning av 

Örebro-affären: ”Skriftligt leveransavtal saknas pr 31/12 97, dock div protokoll om 

avsikten samt muntlig beställning/klarteckn, vilket bekräftas av Stig Högström”.  

 

Det har inte förelegat någon oklarhet rörande priset, utan detta har varit bestämt genom 

fakturabeloppet. Fakturan har bekräftats genom saldobeskedet. Den 19 april 1998 har 

Nils Brehmer ringt till Stig Högström, i anledning av skriverierna. Stig Högström har 

då bekräftat affären och angett att han stod för den. Stig Högström har vidare redogjort 

för sin privatekonomi, vilken var mycket god.   

 

HTU 

  

Samtliga moment i Öhrlings bedömning har beskrivits i Philippa Holländers samman-

ställning, vilken har refererats under avsnitt 23.2.5, ”Philippa Holländers sammanfatt-

ningar av granskningen”, ovan. 

 

Konkursboet har fokuserat på att Öhrlings inte har sänt någon saldoförfrågan till HTU 

och att Öhrlings har avstått från detta på Morgan Herous önskan. Det är riktigt att det 

inte har skickats någon saldoförfrågan. Öhrlings har i denna del efterkommit revi-

sionsklientens begäran. Det är normalt att revisorer vid överväganden rörande revi-

sionsåtgärder beaktar risken att störa en affärsrelation.  

 

Öhrlings har dock vidtagit andra revisionsåtgärder. Revisorerna har hört Roland Wes-

ter, Bo Karnemo, Rasmus Bergström och Stefan Säfsten, vilka samtliga har varit del-

aktiga i affären och i Systems leveranser till HTU. De har alla intygat att Systems full-

gjort sina åtaganden.  
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Den ”tvist” som Konkursboet uppehåller sig vid har bestått i att prefekten Svante Ny-

ström har velat driva på projektet, medan rektorn Olof Blomkvist har velat ta projektet 

i en lugnare takt. Det har således rört sig om en intern fråga inom HTU. Om någon 

tvist verkligen förelegat, så har Magnus Svernlöv känt till denna.  

 

Philippa Holländer har ringt Hans Clausen under mars 1998. Han har då bekräftat att 

Systems syn på vad som har levererats har varit korrekt. 

 

CoE Enköping 

 

Samtliga moment i Öhrlings bedömning har beskrivits i Philippa Holländers samman-

ställning, vilken har refererats under avsnitt 23.2.5, ”Philippa Holländers sammanfatt-

ningar av granskningen”, ovan. 

 

Öhrlings vitsordar att något konsortialavtal aldrig har undertecknats och att Uppsala 

Universitet kom att dra sig ur affären. 

 

Philippa Holländer har hänvisat till interimsavtalet, att verksamheten skulle startas 

redan den 1 januari 1998. Öhrlings har dock inte känt till uppsägningen från kommu-

nen. Den 19 april 1998 har Nils Brehmer ringt Anders Unander, kommundirektör i 

Enköpings Kommun. Anders Unander har då bekräftat att kommunen stod kvar vid 

affären med Systems. Öhrlings har således inte fått några indikationer på att Enköpings 

kommun skulle ha sagt upp avtalet. 
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24 ORSAKSSAMBAND OCH SKADA 

 

24.1 Konkursboet 

 

24.1.1 Inledning 

 

För att en skada ska vara ersättningsgill krävs att det föreligger ett orsakssamband 

(kausalitet) mellan den oaktsamma handlingen eller underlåtenheten och skadan samt 

att detta samband är av en viss närhet (adekvans). 

 

Den metod som enligt Konkursboet bör användas vid beräkningen av skadan är den 

s.k. differensläran som innebär att skadan utgörs av skillnaden mellan det händelseför-

lopp som faktiskt har inträffat och det händelseförlopp som hypotetiskt hade inträffat 

om den oaktsamma handlingen eller underlåtenheten inte hade förekommit. Skadan 

motsvaras av den negativa förändring som till följd av det skadegörande beteendet 

uppkommit på den skadelidandes ekonomiska ställning. Med skada avses således att 

det faktiska händelseförloppet på ett negativt sätt avvikit från vad som sannolikt hade 

inträffat om en viss omständighet (i det här fallet försumligheten) inte hade inträffat. 

Begreppet skada förutsätter alltså en jämförelse mellan två händelseförlopp; ett hypo-

tetiskt som bort inträffa och ett verkligt, som faktiskt inträffat. Skadan är skillnaden 

mellan det hypotetiska och det verkliga händelseförloppet. Skadeståndet är det pen-

ningbelopp som svarar mot skadan. Annorlunda uttryckt: Man jämför den ekonomiska 

ställning sådan den skulle ha varit om ingen skada inträffat med den situation som in-

trätt genom skadan och skillnaden är skadeståndet. 

 

Konkursboets redogörelse för orsakssamband och skada är disponerad enligt följande. 

Först redogörs för vad som faktiskt inträffade i Prosolvia under åren 1997 och 1998 – 

det faktiska händelseförloppet. Sedan föredras vad som enligt Konkursboets mening 

hade inträffat för Prosolvia om revisorerna inte hade varit oaktsamma – det hypotetiska 
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händelseförloppet. Därefter redogörs för skadan och beräkningarna av skadeståndet. 

Slutligen behandlas frågorna om adekvans och kausalitet. 

 

24.1.2 Det faktiska händelseförloppet 

 

Prosolvia under åren 1993-1996 

 

Dan Lejerskär och Morgan Herou startade 1988 Prosolvia Konsult AB. Prosolvia arbe-

tade inledningsvis som tekniska konsulter. Verksamheten startade i liten skala i Göte-

borg med Dan Lejerskär och Morgan Herou som enda anställda konsulter. Prosolvia 

var framgångsrikt och verksamheten expanderade kraftigt. Bolaget fick bl.a. uppdrag 

från flera av de största svenska industriföretagen såsom Volvo, Saab och Ericsson. 

Prosolvia etablerade sig som en ledande leverantör av konsulttjänster i Skandinavien. 

 

År 1992 började Prosolvia utveckla egna programvaror och konsultverksamheten 

kombinerades med försäljning av programvara. 1993 hade bolaget vuxit till 28 anställ-

da. Under 1994 startades dotterbolaget Clarus i samband med att de första egna pro-

gramvarorna introducerades på marknaden. Dessa var huvudsakligen inriktade på 

CAD-underlag och verktyg för interaktiv visuell simulering inom produktutveckling.  

 

Under 1995 utökades programutvecklingen till att även omfatta tillverkningssimule-

ring och affärsområdet interaktiv visuell simulering blev dominerande. Olika produkter 

för fordons- och tillverkningssimulering lanserades och man startade utvecklingen av 

den första produkten för PC marknaden. 

 

Prosolvias internationella kundbas växte kraftigt under 1995 och kontor etablerades i 

Detroit och Oslo.  

 

Under åren 1993 – 96 hade Systems verksamhet bestått i återförsäljning av program 

för tillverkningssimulering. Utvecklingen av egna program startade under första kvar-
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talet 1996 och verksamheten lades in i ett separat dotterbolag. I och med etableringen 

av Systems koncentrerades programutvecklingen i koncernen till Clarus och Systems 

och konsulttjänsterna till PRT.  

 

Under 1996 expanderade Prosolviakoncernen ytterligare internationellt och kontor 

startades i Helsingfors, München, Salt Lake City och San Diego. Dotterbolag startades 

i USA, Tyskland, Storbritannien, Norge och Finland.  

 

Verksamheten var framgångsrik och omsättning, vinst och antal anställda steg kraftigt 

under räkenskapsåren 1993/94-1996. 

 

 1993/94 1994/95 1995 (8 mån) 1996 

Omsättning 22 89 91 215 

Vinst (e skatt) 1,6 13,3 11,8 20 

Anställda 28 100 133 192 

 

Satsningen på att utveckla programvaror inom VR-teknik var mycket kapitalkrävande. 

Förutom till programutveckling behövdes kapital för en fortsatt utbyggnad av organi-

sationen internationellt, främst i Västeuropa, Nordamerika och Asien. Kapitalbehovet 

var avsevärt större än det kapital som genererades i rörelsen. Beslut togs därför under 

1996 om att skaffa kapital på aktiemarknaden genom att börsnotera Prosolvia-aktien. 

 

Börsintroduktionen 

 

Skälen för att introducera aktien på börsen var att få tillgång till kapitalmarknaden för 

att säkerställa fortsatt organisk tillväxt och strategiska förvärv, att möjliggöra en snab-

bare expansion på viktiga marknader och att tillförsäkra bolaget medel för fortsatt pro-

duktutveckling.  

 

Under de tio år som gått sedan starten hade Prosolvia utvecklats från ett litet källarbo-

lag med ett fåtal anställda till ett av de ledande företagen i världen inom Virtual reality-
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området. Genom börsnoteringen av aktien tog bolaget steget från att vara ett fåmansbo-

lag med två huvudägare och tillika grundare som kontrollerade verksamheten, till att 

bli ett publikt bolag med många aktieägare, varav flera institutioner. En notering ställ-

de stora krav på att det fanns en effektiv intern kontroll och att rättvisande information 

lämnades löpande till marknaden. Genom noteringen blev Prosolvia med automatik 

föremål för en kritisk granskning av aktieägare, analytiker, media, affärspress och bör-

sens revisorer. Detta var en mycket väsentlig förändring för Prosolvia och dess före-

tagsledning och ägare. Risken för att eventuella fel i den ekonomiska rapporteringen 

skulle upptäckas och få negativa konsekvenser för bolaget ökade dramatiskt.  

 

Budgeten för 1997 

 

Prosolvia hade haft en mycket stark tillväxt under åren fram till introduktionen. För 

1997 planerade styrelsen med en fortsatt kraftig tillväxt. Omsättningen 1996 hade varit 

215 milj. kr och vinsten 28 milj. kr före skatt. För 1997 budgeterades en omsättning på 

420 milj. kr och en vinst före skatt på 48 milj. kr. 

 

Värderingen av Prosolvia inför noteringen 

 

Inför börsintroduktionen anlitade Prosolvia Carnegie för att biträda med värdering och 

rådgivning samt spridning av aktien. Carnegie och styrelsen värderade Prosolvia till 

1 200 milj. kr. Omsättningen för 1997 beräknades till ca 430 milj. kr. Vinsten efter 

skatt beräknades till 46 milj. kr med följande fördelning på de rörelsedrivande bolagen: 

Clarus 34 milj. kr, Systems 9 milj. kr, och R&T 3 milj. kr. I förhållande till 1996 räk-

nades med en omsättningsökning i koncernen på 100 procent (215 milj. kr x 200 pro-

cent = 430 milj. kr) och en vinstökning på 130 procent. Baserat på den beräknade 

vinsten efter skatt motsvarade värderingen ett s.k. p/e-tal på 26 (p/e är en förkortning 

för price/earnings eller pris/vinsten). 

 

Uppgifterna om omsättning och vinst i budgeten för 1997 och Carnegies och styrelsens 

värdering kommunicerades inte till aktiemarknaden. I börsprospektet sades att målet 
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var en tillväxt på 50 procent per år under de tre närmaste åren och att för 1997 förut-

sågs en tillväxt som väsentligen skulle överstiga målet. I delårsrapporten för första 

kvartalet 1997, som ingick i prospektet, var omsättningen 62 milj. kr, vilket motsvara-

de en tillväxt på 62 procent. Rörelsemarginalen under 1996 var 13 procent. I börspro-

spektet uppgavs att rörelsemarginalen ”bedöms förbättras” under året. 

 

Mot bakgrund av uppgifterna i börsprospektet är det rimligt att anta att aktiemarknaden 

vid börsintroduktionen förväntade sig att Prosolvia för räkenskapsåret 1997 skulle 

uppnå  

(i) en omsättningsökning (tillväxt) på mellan 60 och 70 procent, 

(ii) en rörelsemarginal på ca 15 procent, 

(iii) en omsättning på 340-355 milj. kr, samt 

(iv) en vinst (efter skatt) på 38-41 milj. kr. 

 

Aktiekursen vid noteringen på börsen i juni 1997 blev 115 kr, vilket motsvarade ett 

totalt värde på Prosolvia på 1 414 milj. kr. 

 

Baserat på den av aktiemarknaden sannolikt förväntade vinsten efter skatt på 38-41 

milj. kr för 1997 motsvarade kursen på Prosolviaaktien vid noteringen ett p/e-tal på 34-

37, att jämföra med Carnegies värdering om 26. 

 

Börskursen steg sedan snabbt under hösten 1997 i takt med att Prosolvia överträffade 

marknadens förväntningar. 

 

Omsättning och resultat under 1997 

 

För perioden januari-juni 1997 var den redovisade omsättningsökningen i Prosolvia-

koncernen 102 procent jämfört med samma period året innan. Under andra kvartalet 

1997 var den redovisade omsättningsökningen 135 procent jämfört med andra kvarta-

let 1996. 
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Den redovisade vinsten (före skatt) under andra kvartalet 1997 var 22 milj. kr. För pe-

rioden januari-juni 1997 var den redovisade vinsten före skatt 32 milj. kr. 

 

Under tredje kvartalet 1997 var den redovisade omsättningsökningen 125 procent jäm-

fört med tredje kvartalet 1996. Den redovisade vinsten (före skatt) under tredje kvarta-

let 1997 var 26 milj. kr. För perioden januari–september 1997 var den redovisade 

vinsten före skatt 58 milj. kr. 

 

För perioden januari-september 1997 var den redovisade omsättningsökningen 110 

procent. Under fjärde kvartalet 1997 var den redovisade omsättningsökningen 90 pro-

cent jämfört med fjärde kvartalet 1996. 

 

Den redovisade vinsten (före skatt) under fjärde kvartalet 1997 var 22 milj. kr. 

 

I bokslutskommunikén för räkenskapsåret 1997 som lämnades den 27 februari 1998 

rapporterades en omsättning för 1997 på 435 milj. kr (+102 procent), en vinst efter 

finansnetto på 83 milj. kr (+163 procent) och en vinst efter skatt på 61 milj. kr (+27 

procent). I tiden mellan bokslutet och årsredovisningen ökades reserveringarna med 3 

milj. kr, varför vinsten i koncernen blev 80 milj. kr efter finansnetto och 60 milj. kr 

efter skatt. 

 

Börskursens utveckling 

 

Bokslutskommunikén mottogs mycket positivt av aktiemarknaden och börskursen steg 

till toppnoteringen 388 kr den 9 mars 1998. Kursen hade då gått upp med 237 procent 

från introduktionen i juni 1997. Generalindex på Stockholmsbörsen hade under samma 

period endast gått upp marginellt, dvs. Prosolvia hade haft en utveckling som väsentli-

gen avvek från den allmänna aktiemarknaden. 

 

Toppkursen på aktien motsvarade ett totalt börsvärde på Prosolvia på 4,8 miljarder kr. 

Baserat på den redovisade vinsten (efter skatt) för 1997 på 61 milj. kr i bokslutskom-
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munikén innebar det att aktiemarknaden i mars 1998 värderade Prosolvia till ett p/e-tal 

på 78 jämfört med 34-37 vid introduktionen dvs. mer än en fördubbling (för att beräk-

na p/e-talet divideras börsvärdet med den redovisade vinsten efter skatt; 4 800 milj. kr / 

61 milj. kr = 78). 

 

Den stora uppvärderingen av Prosolviaaktien på börsen berodde främst på följande 

faktorer: 

- Aktiemarknadens förväntningar överträffades och bolaget redovisade en mycket 

snabb tillväxt av omsättning och vinst. I prospektet beräknades omsättningsök-

ningen väsentligt överstiga 50 procent, vilket torde motsvara 60-70 procent men ut-

fallet blev över 100 procent. Baserat på uppgifterna i prospektet räknade markna-

den med en vinst efter skatt på 37–41 milj. kr. Vinsten blev 61 milj. kr. 

- I bokslutskommunikén för 1997 bedömde styrelsen att för 1998 skulle intäktsök-

ningen överstiga 50 procent, dvs. omsättningen för 1998 skulle uppgå till mer än 

650 milj. kr. Rörelsemarginalen skulle förbättras. Den redovisade rörelsemargina-

len i bokslutskommunikén var 16,7 procent för 1997. 

- Affärskonceptet och produkterna var attraktiva. 

- Kundlistan var imponerande. 

 

Målen uppfylldes för 1997 

 

Prosolvia gick ut ur 1997 med ett fantastiskt resultat och en börskurs på topp. De fi-

nansiella målen för året såsom de hade presenterats till marknaden i börsprospektet 

hade överträffats. Den rapporterade tillväxten var över 100 procent och rörelsemargi-

nalen hade ökat från 13,7 till 16,7 procent. 

 

Beträffande produktutveckling hade målet under 1997 varit att framgångsrikt utveckla, 

marknadsföra och lansera tre nya produktfamiljer. Även detta mål hade uppfyllts. Un-

der våren lanserades Oxygen - ett generellt simuleringsprogram för produktutveckling 

– och i slutet av året PS Engine – ett generellt program för tillverkningssimulering. 

EON - ett generellt simuleringsprogram för PC-, Internet- och intranetapplikationer 
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introducerades redan under 1996. Lanseringarna blev mycket framgångsrika och ledde 

till att ca 500 licenser såldes. Inom medicinområdet utvecklades dessutom en ny pro-

duktfamilj för träning av titthålskirurgi. I denna ingick bl. a. Procedicus VA – en trä-

ningsapplikation för kirurgiska ingrepp i axelpartier. 

 

Omsättningen 1997 fördelades på de olika affärsområdena enligt följande:  

Clarus   63 procent 

Systems   18 procent 

PRT   18 procent 

Interactive   1 procent 

 

Fördelningen på de olika produkterna och tjänsterna var 1997 följande: 

Egna programvaror   37 procent 

Simulatorer    24 procent  

Konsultverksamhet   20 procent 

Tredjeparts programvaror  7 procent 

Tredjeparts maskinvaror  11 procent 

Utbildning   1 procent 
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Budget och affärsplaner för 1998 

 

För 1998 planerades för en fortsatt mycket stark tillväxt. Budgeten för 1998 antogs av 

styrelsen i december 1997. Omsättningen i koncernen budgeterades till 811 milj. kr 

och rörelseresultatet till 153 milj. kr, med följande fördelning på de olika bolagen: 

 

 Omsättning Tillväxt % Rörelseresultat Marginal % 

Clarus 455   79 106 23 

Systems 201 114   49 24 

Interactive   50 -     7 14 

PRT 105   35    11 10 

Moderbolaget     0 -  -19 - 

Koncernen 811   89  153 19 

 

Företagsledningen hade upprättat en mer detaljerad budget med en affärsplan för re-

spektive bolag. Av affärsplanen för Systems framgår att efter att ha utvecklat program-

plattformen PS Engine och de första modulerna under 1997 skulle man under 1998 

lansera sex nya moduler eller applikationer till PS Engine. 

 

Det övergripande målet för Systems 1998 var att etablera bolaget som en erkänd ledare 

internationellt inom Digital Plant Technology. Relationerna med bolagets strategiska 

partners som ABB, HP och Volvo skulle fortsätta att utvecklas. 

 

För Clarus var målet för 1998 att bli det ledande Virtual Reality-företaget i världen 

inom vissa angivna nischer. 

 

Omsättningen på 455 milj. kr i Clarus var fördelad på industri 100 milj. kr, konsument 

50 milj. kr, CDR (Competence Development & Research) 135 milj. kr, Simulatorer 

154 milj. kr och ”Funding” 15 milj. kr. I omsättningen för CDR ingick sex VR-center. 
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Ytterligare simulatorprodukter och moduler inom Oxygen och EON skulle lanseras 

under året. Nya strategiska allianser skulle byggas med företag som HP, IBM, Digital 

och Sun, nära samarbete skulle utvecklas med ledande universitet och relationerna med 

strategiska kunder som Volvo skulle stärkas. 

 

En organisation för direktförsäljning skulle byggas upp med 90 s.k. ”account mana-

gers” (ungefärlig översättning: kundansvariga) vid slutet av 1998. 

 

VR-centerförsäljningen 1997 och planerna för 1998   

 

Under 1997 hade Clarus försäljning till VR-center och lokala parter uppgått till 201 

milj. kr, varav 110 milj. kr till IVS (direkt och via Handelsbanken Finans) och till loka-

la parter 91 milj. kr. Efter eliminering av 50 procent av försäljningen till IVS redovisa-

des i koncernen intäkter på totalt 146 milj. kr från VR-centeraffärer. 

 

När Magnus Svernlöv intervjuades av Arthur Andersen år 1999 uppgav han att i bud-

geten för 1998 låg 12 nya VR-center. Prosolvia räknade med att befintliga VR-center 

och de VR-center som skulle slutföras under 1998 skulle generera relativt stor direkt-

försäljning under 1998. Om inte direktförsäljningen skulle utvecklas som tänkt under 

1998 hade Prosolvia en reservplan att starta 30 nya VR-center. 

 

Ulf Gometz noterade i sin ettårsuppföljning i maj 1998 att budgeterad försäljning för 

leveranser till nya VR-centers 1998 uppgick till 120-130 milj. kr och att den budgete-

rade bruttovinsten på dessa var ca 90 milj. kr. 

 

Samarbetet med IVS kom att ändras under 1998 eftersom finansieringen blev ett pro-

blem. Istället för att faktureras i samband med avtalstecknande fakturerades IVS istäl-

let först när centret var etablerat. 
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Bokslutskommunikén 1997 - prognos och mål för 1998 

 

Prosolvias planer på en fortsatt kraftig expansion under 1998 kommunicerades till 

marknaden genom bokslutskommunikén för 1997 i slutet av februari 1998. Enligt 

kommunikén kännetecknades marknaden för Prosolvias produkter av snabb tillväxt, 

för närvarande 50-60 procent per år och det var styrelsens bedömning att marknadstill-

växten skulle fortsätta i samma takt under de kommande tre åren. 

 

Intäktsökningen bedömdes under 1998 komma att överstiga 50 procent, vilket var kon-

cernens mål avseende genomsnittlig intäktstillväxt för de närmaste åren. Rörelsemar-

ginalen beräknades stiga under året och målet från börsintroduktionen att på sikt nå 

över 20 procent kvarstod. 

 

Styrelsen bedömde att mönstret med säsongsvariationer skulle likna det för 1997, med 

undantag för att första kvartalet 1998 relativt sett torde bli svagare resultatmässigt på 

grund av höga kostnader för rekrytering och integrering av säljorganisationen. Det ska 

alltså noteras att styrelsen i februari 1998 varnade för att resultatet under första kvarta-

let skulle bli svagt. 

 

Den övergripande målsättningen för 1998 var enligt kommunikén att säkerställa en 

världsledande position för Prosolvias simuleringsprogramvaror. 

 

Årsredovisningen 1997 

 

I årsredovisningen för 1997 som offentliggjordes efter det första kvartalet den 3 april 

1998 var tonen fortsatt mycket positiv och optimistisk. 

 

Det angavs att den övergripande målsättningen för produkterna var att genom nya pro-

dukter säkerställa bolagets världsledande ställning inom tillverknings- och processin-

dustrin, medicin och service. Målet för 1998 var att dubblera antalet programmoduler 

inom de tre programfamiljerna Oxygen, EON och PS Engine. Vidare skulle bolaget 
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fortsätta att öka sina forsknings- och utvecklingsinsatser, dels genom Prosolvia Institu-

te of Science, ett forum med ett trettiotal professorer, teknologie doktorer och licentia-

ter, dels genom ytterligare samarbetsavtal med världsledande universitet och högskolor 

utöver de tiotal som redan hade träffats. 

 

Målet beträffande marknaden var att stärka den globala närvaron genom att expandera 

organisationen för direktförsäljning. Vidare skulle man etablera ytterligare ett antal 

strategiska partnerskap. 

 

Det uppgavs att marknaden kännetecknades av en snabb tillväxt, motsvarande 50-60 

procent per år enligt externa bedömare. Skälen för detta var tre; efterfrågan på simule-

ringsbaserad teknologi som en naturlig del i tillverkningsprocessen hade ökat kraftigt, 

användandet av programmen hade underlättats av att den snabba prestandaförbättring-

en på datorerna, samt den explosionsartade tillväxten av Internet och intranet hade 

öppnat nya vägar för distribution och användning av simuleringsbaserade applikatio-

ner. 

 

För 1998 avsåg man att fortsätta den internationella expansionen med särskilt fokus på 

Nordamerika och Europa. Intäktsökningen bedömdes komma att överstiga 50 procent 

och strävan var att rörelsemarginalen skulle överstiga 20 procent ”över tiden”. 

 

I årsredovisningen uttalades ett tack till aktieägare, kunder och affärspartners världen 

över för visat förtroende för Prosolvia och dess produkter. Detta förtroende skulle dock 

snabbt komma att förbytas i djup misstro. Samma dag som årsredovisningen offentlig-

gjordes publicerade Dagens Industri sin starkt kritiska artikel och den blev inledningen 

på en mediastorm av sällan skådat slag. 

 

Ifrågasättandet av affärer, redovisning och informationsgivning 

 

Under senhösten 1997 och första halvåret 1998 utsattes Prosolvias affärer, redovisning 

och informationsgivning för en kritisk granskning av ett flertal olika intressenter. 
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- Problem uppkom i flera Competence Center-affärer och deras finansiering under 

senhösten och vintern 1997-1998, 

- Intäktsredovisningen och elimineringen av centeraffärerna med IVS ifrågasattes av 

Enskilda Securities fr.o.m. februari 1998,  

- Faktureringen, intäktsredovisningen och elimineringen av centeraffärerna i Clarus 

och Systems ifrågasattes av media under april-maj 1998, 

- Börsens s.k. ettårsuppföljning av Prosolvias informationsgivning flyttades fram till 

mars/april 1998 och den fördjupades i förhållande till vad som var normalt. 

 

Competence Center-affärer ifrågasattes av kunder, samarbetspartners och Handels-

banken Finans 

 

Enligt Samarbetsavtalen var avsikten att alla etableringar av nya VR-center efter juni 

1997 skulle ske genom det med Industrifonden delägda IVS. Så blev det emellertid 

inte i verkligheten. Affärerna genomfördes inte enligt den överenskomna avtalsstruktu-

ren. Med något enstaka undantag ingicks inte VRC- och JV-avtalen av IVS utan av 

Prosolvia eller Clarus som senare överlät sina rättigheter och skyldigheter i avtalen till 

IVS. Genom att fakturera hela beloppet för all utrustning redan vid delleverans av pro-

gramvarorna EON och Oxygen avvek Clarus från Leverans- och underhållsavtalet. 

Delleveranser var inte avtalade. Betalning skulle enligt avtalet ske i olika steg vid be-

ställning, leverans och installation. 

 

VRC- och JV-avtalen innehöll inga bestämmelser om fakturering och betalning i för-

skott eller om delleveranser.  

 

IVS reagerade negativt på den tidiga faktureringen och även flera andra motparter i 

centeraffärerna tyckte att det gick för snabbt med faktureringen. Som exempel kan 

nämnas Kuala Lumpur, Irvine, Taiwan, Pretoria, Trollhättan/Uddevalla och Örebro 

 

I affärsidén med VR-centren ingick att försäljningen av utrustningen till centren skulle 

leasingfinansieras. Ett samarbete inleddes tidigt 1997 med Handelsbanken Finans som 
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träffade villkorade leasingavtal avseende VR-centren i Bangkok (ABAC mars och 

IFEC juni 1997), Singapore (september 1997), Ottawa (september 1997) och Kuala 

Lumpur (september 1997). 

 

Under hösten/vintern 1997 blev Handelsbanken Finans tveksamma till samarbetet. 

Problem hade uppkommit i samtliga de center som Handelsbanken Finans hade finan-

sierat eller avsåg att finansiera; i Bangkok (IFEC), Singapore och Kuala Lumpur blev 

leasingavtalen aldrig gällande som det var tänkt och i Ottawa uppkom senare under 

vintern 1998 problem med den lokala parten. I ABAC-centret fick inte Handelsbanken 

Finans betalt för leasingfakturorna och krävde därför EKN som i sin tur krävde Pro-

solvia. 

 

Handelsbanken Finans bedömde att med den valda affärsstrukturen med leveranser till 

leasetagare utomlands var säkerheten i leasingobjekten inte tillräcklig och de krävde 

därför i september eller oktober 1997 att Prosolvia skulle deponera ett belopp motsva-

rande vad finansbolaget skulle finansiera genom leasen. Detta krav på full säkerhet i 

form av spärrmedel på bank gjorde att leasingfinansieringen genom Handelsbanken 

Finans blev helt ointressant för Prosolvia eftersom den inte skulle ge något likviditets-

tillskott. Samarbetet med Handelsbanken Finans kom därför i realiteten att upphöra när 

det gällde ytterligare finansiering.  

 

Prosolvia tog då upp diskussioner med andra finansiärer, bl. a. GE Capital, Finans 

Skandic och ABN Amro. Även EKN var som sagt med och finansierade de utländska 

VR-center-affärerna. Relationen med EKN hade dock förändrats p.g.a. de oklara affä-

rerna med centren i Bangkok. 

 

Efter tidningsskriverierna i april gick det emellertid inte att hitta någon renodlad kre-

ditgivare som var beredd att finansiera verksamheten. 

 

Den aggressiva faktureringen och intäktsredovisningen samt den negativa uppmärk-

samheten i media ledde även till att många befintliga och potentiella kunder samt af-
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färs- och samarbetspartners fick en negativ och ifrågasättande syn på Prosolvia. Ett 

flertal kunder och samarbetspartnerns inom det strategiskt viktiga området Competen-

ce Centers var offentliga myndigheter och organisationer eller bolag ägda av sådana, 

vilka var mycket känsliga för att bli associerade med affärspartners som hade tvek-

samma och ifrågasatta affärer. 

 

Även viktiga strategiska partners som ABB och Volvo blev avvaktande till Prosolvia. 

 

Kritiska aktieanalyser av Enskilda Securities 

 

Aktieanalytikern Göran Ivemark på Enskilda Securities i London utförde under februa-

ri-maj 1998 tre olika analyser av Prosolvia. Göran Ivemark ansvarade för Enskilda 

Securities bevakning av nordiska mindre och medelstora bolag. Vid den första analy-

sen talade Göran Ivemark bland annat med kunder och konkurrenter till Prosolvia samt 

med Prosolvias informationschef Birgitta Plyhm och ekonomichefen Magnus Svern-

löv. Göran Ivemarks slutsats var att Prosolviaaktien var övervärderad. Eftersom Pro-

solvia endast hade lämnat ett begränsat sifferunderlag valde Enskilda att endast distri-

buera sin rapport internt inom Enskilda. 

 

I rapporten, som är daterad den 13 februari 1998, ifrågasatte Enskilda Prosolvias redo-

visning och lämnande av information till marknaden. Enskilda bedömde bl.a. att ris-

kerna var väsentligen undervärderade. Prosolvia hade redovisat starka omsättnings- 

och vinstsiffror och kursen hade gått upp med mer än 200 procent till ett p/e-tal på 46 

baserat på beräknad vinst 1998. Enskilda bedömde värdet till högst 265 kr, vilket mot-

svarade p/e 35. Börskursen var runt 350 kr när rapporten skrevs. Enskildas värdering 

motsvarade ett totalt börsvärde på Prosolvia på 3 miljarder kr. Värderingen hade base-

rats på en jämförelse med andra bolag i branschen. 

 

Enskildas främsta anledning till oro var sammanfattningsvis: 

- Kvaliteten i företagets försäljningsutveckling; en väsentlig del kom från bolag som 

kontrollerades av Prosolvia, men inte hade konsoliderats. 
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- Kvaliteten på intäkterna; en stor del uppskattades komma från maskinvaruförsälj-

ning- varav en del som återförsäljare - tredjeparts programvaror och konsultverk-

samhet. 

- Marknaden hade vid sin värdering av bolaget diskonterat en fortsatt mycket kraftig 

försäljningsökning som inte säkert skulle kunna upprätthållas. 

- Lanseringen av nya produkter för 1998 kunde bli framgångsrik men var riskfylld. 

- Ledningen hade sålt aktier. 

 

Kvaliteten i företagets försäljningsutveckling ifrågasattes eftersom en stor del av för-

säljningen ansågs komma från IVS som inte hade konsoliderats trots att det kontrolle-

rades av Prosolvia. Prosolvia hade inte tydligt meddelat hur stor del av bolagets för-

säljning som härrörde från försäljning till VR-center. Enskilda bedömde själva att an-

delen var betydande och uppskattade den till mellan 30 och 45 procent. I verkligheten 

var andelen efter eliminering 34 procent (146 milj. kr/430 milj. kr = 34 procent). 

 

Vidare hade VR-centra köpt kompletta programvarupaket oberoende av vad som be-

hövdes för det specifika projektet. 

 

I omedelbar anslutning till att den interna rapporten distribuerades till Enskildas olika 

kontor, den 13 februari 1998, föll kursen i Prosolviaaktien från 345 kr till 295 kr under 

onormalt hög omsättning. Även om rapporten var avsedd för internt bruk inom Enskil-

da så är det sannolikt att den kom att spridas till ett antal av de professionella aktörerna 

på finansmarknaden. 

 

Aktiekursen på Prosolviaaktien stabiliserades sedan runt 300 kr för att så småningom 

åter stiga. Efter de mycket positiva uppgifterna i börskommunikén den 27 februari 

1997 nåddes ”All time high” för aktien den 6 mars med 388 kr. 

 

I mars inledde Göran Ivemark arbetet med en mer fördjupad analys av Prosolviaaktien. 

Prosolvias företagsledning gavs möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till rap-

porten. 
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Under tiden som Enskilda arbetade med den andra analysen kom media fr.o.m. början 

av april 1998 att rapportera om fel och oklarheter i Prosolvias bokslut och årsredovis-

ning för 1997. 

 

Enskildas andra analys av Prosolvia offentliggjordes den 17 april 1998 och den distri-

buerades till finansmarknaden och media.  

 

Precis som i den första analysen ifrågasatte Enskilda kvalitén på Prosolvias omsättning 

och vinst: ”A considerable share of Prosolvia’s sales and earnings are generated by 

sales to VRCs, in which Prosolvia has substantial ownership and strong influence. A 

large part of group revenues are attributable to non-recurring items. We deem these 

revenues and earnings to be of low quality.” Slutsatsen var att Prosolviaaktien fortfa-

rande var övervärderad och rekommendationen var att minska innehavet. 

 

I analysen angavs att Prosolvia den senast tiden hade erhållit negativ publicitet, att 

Prosolviaaktien därför hade utvecklats 25 procent sämre än marknaden och att det allt-

jämt, trots ledningens ansträngningar att klargöra Prosolvias redovisningsprinciper och 

finansiella rapporter, kvarstod oklarheter rörande varifrån bolagets vinster kom. 

 

Vid framtagandet av den andra rapporten hade Göran Ivemark tillgång till ett mycket 

mer omfattande siffermaterial. Detta var hämtat främst från Prosolvias årsredovisning 

för 1997 som hade offentliggjorts den 3 april. Jämfört med den första interna rapporten 

var den andra rapporten mer fördjupad. Enskilda ansåg som sagt att en stor del av för-

säljningen kom från affärer med VR-Center som Prosolvia hade ett väsentligt ägarin-

tresse och ett avgörande inflytande över. 

 

När det gäller IVS framhölls att Prosolvia kontrollerade IVS information och know-

how, att Industrifonden hade en säljoption att sälja hela innehavet i IVS till Dan Le-

jerskär personligen, att Dan Lejerskär under 1997 hade lagt 30 procent av sin arbetstid 

på att arbeta för IVS och att han under 1998 och 1999 skulle fortsätta att arbeta för IVS 
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och etablera nya VR-centra. Enskildas bedömning var att Prosolvia av oklara skäl för-

sökte undgå att behöva konsolidera IVS som ett dotterbolag. De negativa effekterna på 

Prosolvias resultat bedömdes bli dramatiska om IVS skulle konsolideras. Med tillämp-

ning av andra redovisningsprinciper ansåg Enskilda att koncernens vinst (före skatt) 

för 1997 skulle minska från 80 till 37 milj. kr. 

 

Enskilda bedömde att den starka försäljningsökningen kom från intäkter som inte var 

bärkraftiga och att COE-strategin var riskfylld. Enskilda konstaterade även att den ne-

gativa publiciteten hade medfört en avsevärd nedgång av Prosolviaaktiens värde. En-

skilda ifrågasatte varför Prosolvia inte från början hade publicerat en detaljerad 

genomgång av bolagets försäljning och intäkter vilket skulle ha medfört en rimligare 

värdering av bolaget. 

 

Enskilda gjorde även en tredje uppföljande analys av Prosolvia som offentliggjordes 

den 21 maj 1998.  

 

I denna konstaterades att marknaden uppenbarligen hade förlorat förtroendet för Pro-

solvias ledning samt att de kritiska tidningsartiklarna, osäkerheten om försäljning och 

intäkter samt den svaga och försenade delårsrapporten för kvartal 1 för 1998 hade 

medverkat till nedgången i aktiekursen. Få nya VR-center hade sålts och det fanns en 

uppenbar risk att Prosolvias kunder skulle komma att oroas av osäkerheterna kring 

bolaget och att detta kunde medföra en nedgång i försäljningstillväxten. Enskilda re-

kommenderade åter igen investerarna att undvika aktien och att minska eventuella in-

nehav. 

 

Som sagt är det sannolikt att uppgifterna i Enskildas rapporter spreds till andra aktie-

analytiker. Sannolikt kom de även att spridas till vissa delar av media och bidrog till 

den mycket kritiska granskning som Prosolvia utsattes för i media i april och maj 

1998. 
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Kritisk mediarapportering 

 

Prosolvia blev redan under hösten 1997 mycket uppmärksammat i media då bolaget 

utsågs till årets tjänsteföretag i Sverige. Priset delades ut av dåvarande statsministern 

Göran Persson. 

 

Den fantastiska kursuppgången under hösten och vintern uppmärksammades också 

självklart i media. I februari 1998 skrev Dagens Industri på första sidan att Dan Lejers-

kär och Morgan Herou tillhörde de nya börsmiljardärerna i Sverige. 

 

Den positiva bilden av Prosolvia skulle dock snabbt komma att förändras. Samma dag 

som Prosolvias årsredovisning för 1997 offentliggjordes, den 3 april 1998, publicerade 

Dagens Industri med rubriker på första sidan en artikel som riktade mycket allvarlig 

kritik mot Prosolvia. Rubriken på artikeln var ”Fel och oklarheter i Prosolvias bok-

slut”. 

 

Bokslutet påstods innehålla felaktig information rörande IVS och försäljningen till 

VR-centers. Vidare uppgavs att Prosolvias bokslut för 1997 innehöll flera allvarliga fel 

och oklarheter, att ledningen genom justeringar i bokslutet hade blåst upp resultatet 

från 5 milj. kr till 83 milj. kr, att kundfakturornas liggtid ökat till i genomsnitt 170 da-

gar under 1997, att bolagets likviditet hade försämrats med 91 milj. kr under sista kvar-

talet 1997, att kassaflödet var negativt under sista kvartalet 1997 och under första kvar-

talet 1998, att Prosolvia kontrollerade IVS och att två tredjedelar av bolagets vinst 

skulle ha utraderats om IVS hade konsoliderats, att IVS beskrevs i kommunikén som 

ett intressebolag i vilket Prosolvia har en långsiktig ägarandel om 49,5 procent, att 

Prosolvia förtigit i bokslutskommunikén att bolaget ägde 50,5 procent i IVS och att av 

Prosolvias intäkter på 434 milj. kr kom ca 165 milj. kr från bolag som Prosolvia är 

delägare i. I artikeln framfördes också viss tveksamhet till kundfordringarnas värde 

eftersom betalningstiderna ökat kraftigt och en stor del av kundfordringarna fortfaran-

de var obetalda flera månader efter påstådd leverans. 
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Magnus Svernlöv kommenterade att ”Vi har fullt stöd för redovisningen från vår revi-

sor (Öhrlings Coopers & Lybrand)”. 

 

Under april 1998 publicerade sedan de ledande dags- och affärstidningarna Dagens 

Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten mer än 25 starkt 

kritiska artiklar om Prosolvia. Eftersom parterna inte har samma uppfattning om vad 

som behandlades i artiklarna är det nödvändigt att föredra en sammanfattning av artik-

larna. 

 

I Göteborgs-Posten den 4 april 1998 uppgavs att artikeln i Dagens Industri dagen innan 

hade orsakat ett kursras på Prosolvia-aktien om 14 procent, att ägandet och redovis-

ningen av IVS skulle granskas, att Prosolvia och Industrifonden ägde 49,5 procent var-

dera av IVS, att resterande 1 procent skulle överföras till ledande befattningshavare i 

VR-centren, men att aktierna alltjämt ägdes av Prosolvia trots att snart ett år gått sedan 

IVS bildades, att IVS var att betrakta som ett dotterbolag till Prosolvia om det bolaget 

var majoritetsägare och att Prosolvias vinst skulle minskas med 51 milj. kr om IVS 

bokslut skulle bakas in i Prosolvias.  

 

I Göteborgs-Posten den 7 april 1998 uppgavs att börsens revisorer inlett en granskning 

av revisionen i Prosolvia, av oklarheterna i bokslutet samt om informationen uppfyllde 

aktiemarknadens krav, att Prosolvias revisor Magnus Götenfelt uppgivit att det inte 

fanns några oklarheter i bokslutet och att gällande redovisningsprinciper hade följts, att 

informationschefen Birgitta Plyhm uppgivit att någon förändring av bokslutet inte var 

aktuell samt att Prosolvia under gårdagen lämnat förtydligande till delar av tidigare 

lämnad information om övriga intäkter, om försäljning av programvaror och tjänster, 

om kredittiden för kundfordringar samt om likviditeten. 

 

I Dagens Industri den 8 april 1998 uppgavs att Prosolviaaktien fallit kraftigt på grund 

av oklarheter kring Prosolvias bokslutskommuniké för 1998, att Prosolvias ledning 

kallat till kapitalmarknadsinformation för att rädda kursen, att Stockholms Fondbörs 

revisorer skulle granska bolagets redovisning av IVS samt att Morgan Herou var miss-
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tänkt för insiderbrott eftersom han underlåtit att anmäla sitt innehav av Prosolviaaktier 

inom fjorton dagar från börsintroduktionen. 

 

I Dagens Nyheter den 9 april 1998 uppgavs att Prosolvias försäljningssiffror ifrågasat-

tes på grund av att en omfattande del av programvaruförsäljningen skett till det delägda 

bolaget IVS som sedan sålt den vidare till ett antal VR-center, att Prosolvia under 

presskonferensen inte lyckats förklara den senaste tidens kursras, samt att tvivlen om 

företagets trovärdighet kvarstod. 

 

I Dagens Industri den 9 april 1998 uppgavs att handeln med Prosolviaaktien på Stock-

holmsbörsen stoppats samtidigt som presskonferensen den 8 april 1998 inletts, att Pro-

solvias ledning förklarat att de ansåg det utgöra en rimlig riskfördelning att Prosolvia 

ägde 49,5 procent av IVS, att någon ny information utöver vad som tidigare fram-

kommit inte förmedlats under mötet och att Prosolvias ledning inte lyckats återvinna 

marknadens förtroende. 

 

I Svenska Dagbladet den 9 april 1998 meddelades att handeln med Prosolvias aktie 

stoppats inför det informationsmöte i börshuset i Stockholm som bolagets ledning kal-

lat till, att ledningen under mötet redogjorde för bl.a. bolagets redovisningsprinciper, 

att Prosolvias redovisning av IVS som intressebolag istället för dotterbolag ifrågasatts 

under mötet, att ledningen under mötet uppgivit att bolagets långsiktiga avsikt var att 

äga IVS till 49 procent, att många misstänkte att det bakomliggande skälet till Prosol-

vias val av försäljningsorganisation var att bibehålla den exceptionella försäljningsut-

vecklingen, samt att en stor del av bolagets försäljning föreföll ha skett till egna intres-

sebolag och att någon försäljning till externa slutkunder inte ägt rum.  

 

I Svenska Dagbladet den 9 april 1998 uppgavs att försäljningsorganisationen med IVS 

kontrollerades av Prosolvia men att IVS ändå inte konsoliderats, att kostnaderna för 

investeringarna i nya VR-centra av denna anledning inte belastade Prosolvias vinst, att 

Prosolvias försäljning till IVS bidrog till den kraftiga försäljningsökningen i bolaget 
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trots att den kunde betraktas som bolagsintern och programvarorna inte betalades samt 

att bokföringen hade fått kritik på aktiemarknaden. 

 

I Göteborg-Posten den 9 april 1998 meddelades att revisorer från Stockholms fondbörs 

skulle granska Prosolvias redovisning och att huvudkritiken gick ut på att IVS, som 

Prosolvia ägde till 50,5 procent, inte ingick i räkenskaperna. 

 

I Dagens Nyheter den 11 april 1998 uppgavs att misstro uppstått på marknaden i och 

med att Prosolvias försäljning för 1997 till stor del skett till IVS och till lokala part-

ners, att det uppstått en förtroendeklyfta mellan Prosolvia och kapitalmarknaden på 

grund av att Prosolvia underlät att förvärva bolaget, att Prosolvia inte velat konsolidera 

IVS i sina räkenskaper eftersom det skulle ändra nyckeltalen för mycket samt att Pro-

solvia måste redovisa mer ”riktig” försäljning, dvs. försäljning till externa bolag för att 

marknadens förtroende för bolaget skulle återställas. 

 

I Dagens Industri den 18 april 1998 meddelades att det förekom rykten bland analyti-

ker att Prosolvia blåst upp omsättning och vinst, att en del av Prosolvias utestående 

fakturor saknade verkliga köpare och att ca 30 Milj. kr av Systems omsättning skapats 

med luftfakturor, att Systems under de sista dagarna i december 1997 fakturerat ut sto-

ra belopp på projekt som var del av bolagets försäljningsprognos för 1998, att det skul-

le påverka bolagets resultat om de fakturerade försäljningarna inte genomfördes under 

1998 samt att den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar hade ökat väsentligt 

under det senaste året.  

 

I Dagens Industri den 21 april 1998 uppgavs att Prosolviaaktien fallit dramatiskt under 

stor handel under gårdagen, att Prosolvias börsvärde minskat med 630 milj. kr, att ak-

tien slutat på 216 kr, att Enskilda Securities i en analys uppgivit att aktien var övervär-

derad, satt en ny riktkurs på 195 kr och varnat för fortsatt kursfall samt att Prosolvias 

revisorer fått i uppdrag att granska alla större affärer i Systems. 
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I Göteborgs-Posten den 21 april 1998 uppgavs att bolagets börsvärde sedan början av 

mars sjunkit 1,9 miljarder kr, samt att Stockholmsbörsens revisorer krävde ytterligare 

svar om Prosolvias redovisning, framförallt rörande redovisningen av IVS som ett in-

tressebolag, hur de 15 VR-centren ska behandlas redovisningsmässigt och huruvida 

försäljningarna till IVS och VR-centren var verkliga eller interna. 

 

I Affärsvärlden den 22 april 1998 uppgavs att Prosolvia trixade med redovisningen och 

att alla rykten skulle komma att drabba bolaget negativt. Ledningen kritiserades för att 

de inte varit tillräckligt tydliga med informationen kring IVS. Det hävdades att minsta 

tveksamhet om ledningens trovärdighet skulle få stor effekt på börskursen. 

 

I Göteborgs-Posten den 22 april 1998 uppgavs att analytikerna var eniga om att pres-

sen på Prosolvias aktie skulle fortsätta ett tag till, att Nordiska Fondkommission sagt 

att mediastormen lett till att förtroendet för bolaget fått ett avbräck, att Enskilda Secu-

rities i sin analys sänkt riktkursen på aktien på grund av frågetecknen för kvaliteten i 

vinst - och försäljningssiffrorna samt att Swedbank inte delade Enskilda Securities 

kritiska syn på Prosolvia. 

 

I Göteborgs-Posten den 24 april 1998 uttalade Morgan Herou och Dan Lejerskär att de 

kände sig missförstådda och var oroliga över att den negativa uppmärksamheten skulle 

skada bolaget samt att Prosolvia nu insett att det behövdes mer detaljer och mer öppen 

information i ett noterat bolag. 

 

I Svenska Dagbladet den 27 april 1998 meddelades att Enskilda Securities i en analys 

av Prosolvia visat på att bolagets månadskostnader var mycket höga och att kostnader-

na riskerade att öka ytterligare samtidigt som bolagets inkomster kunde ifrågasättas, att 

Prosolvias försäljning till VR-center enligt Enskilda Securities analys borde betraktas 

som internförsäljning samt att flera VR-centra inte har erlagt betalning till Prosolvia. 
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I Dagens Industri den 27 april 1998 redogjordes för tidigare artiklar som rapporterat 

om att Prosolvia blåst upp omsättningen under 1997 genom att fakturera kunder i för-

tid och genom att ställa ut fakturor som saknade köpare. 

 

I Göteborgs-Posten den 27 april 1998 meddelades att Prosolvias styrelse och ledning 

beslutat att genomföra en revision av årets första kvartal. 

 

I Dagens Industri den 28 april 1998 meddelades att Dan Lejerskär vid bolagsstämma 

uppgivit att Prosolvia gått med förlust det första kvartalet 1998, att kvartalsrapporten 

skulle flyttas fram två veckor, att Stockholmsbörsen placerat Prosolvia-aktien på ob-

servationslistan, att aktien föll 23 procent till 168 kr samt att kvartalsrapporten för 

andra kvartalet 1998 skjutits upp eftersom bolaget hamnat i en akut likviditetskris. 

 

I Svenska Dagbladet den 28 april 1998 meddelades att Prosolvia-aktien flyttats till 

Stockholmsbörsens observationslista, att kursnedgången förklarats med att det uppstått 

osäkerhet på marknaden till följd av ryktena om att Prosolvias vinst- och försäljnings-

siffror skulle vara uppblåsta samt att Prosolvia sänkt sin vinstprognos från 20 till 10-15 

procent av omsättningen utan att redogöra för orsaken. 

 

I Dagens Nyheter den 28 april 1998 meddelades att Prosolviaaktien placerats på bör-

sens observationslista, att aktiekursen fallit med 34 kr, att Prosolvias försäljning till 

IVS utgjorde en stor del av Prosolvias soliditet, att det förelåg misstankar om att faktu-

ror skickades fram och tillbaka mellan företagen och inte genererade några egentliga 

inkomster, samt att IVS borde redovisas som ett dotterbolag och inte, såsom skett, som 

ett intressebolag. 

 

I Göteborgs-Posten den 28 april 1998 meddelades att Prosolvia, på grund av turbulen-

sen kring bolaget och på grund av att bolaget inte lämnade in sin kvartalsrapport i tid, 

flyttats till Stockholmsbörsens observationslista, att företaget gått med förlust under 

årets första tre månader, att förlustbeskedet medförde att aktien sjönk dramatiskt, att 

Dan Lejerskär förklarat förlusten med att flera stora affärer inte hade avslutats förrän i 
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kvartal två men att kostnaderna ändå tagits med i kvartal ett samt att bolagsstämman i 

Prosolvia egentligen skulle ha beslutat om en split av aktien, en fondemission samt om 

en riktad nyemission till personalen men att förslaget drogs tillbaka av styrelsen efter 

att det stod klart att förslaget inte skulle kunna drivas igenom. 

 

Sammanfattningsvis skrev media om följande förhållanden: 

- Prosolvias redovisning och rapportering av försäljningen till IVS och lokala part-

ners i VR-centra och CoE ifrågasattes och påstods vara felaktig och missvisande. 

- IVS borde redovisas som ett dotterbolag och inte som ett intressebolag. 

- Bolagen hade använt sig av luftfakturering och s.k. fakturalådor. 

- Bokslutet för 1997 innehöll allvarliga fel och brister. 

- Resultatet var uppblåst. 

- Kundfakturornas liggtid hade ökat kraftigt. Den genomsnittliga kredittiden för 

kundfordringarna hade ökat väsentligt under senaste året. En stor del av kundford-

ringarna var fortfarande obetalda flera månader efterpåstådd leverans. 

- Likviditeten hade försämrats under sista kvartalet 1997. 

- Kassaflödet var negativt under sista kvartalet 1997 och under första kvartalet 1998. 

- Prosolvia hade i bokslutskommunikén förtigit att de ägde 50,5 procent i IVS. 

- Börsens revisorer hade inlett en granskning av revisionen i Prosolvia och oklarhe-

terna i bokslutet. 

- Börsens revisorer skulle granska om informationen uppfyller aktiemarknadens krav 

på utökad och detaljerad information. 

- Misstro hade uppstått på marknaden i och med att Prosolvias försäljning för 1997 

till stor del skett till IVS och till lokala partners. 

- Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringarna hade ökat väsentligt under det 

senaste året. 

- En stor del av kundfordringarna var fortfarande obetalda flera månader efter på-

stådd leverans. 

- Det hade uppstått en förtroendeklyfta mellan Prosolvia och kapitalmarknaden på 

grund av att Prosolvia underlåtit att förvärva och inte heller planerade att köpa IVS. 
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- Nordiska Fondkommission ansåg att mediastormen lett till att förtroendet för bola-

get fått ett avbräck vilket är allvarligt för aktien och möjligheten att locka till sig 

nya kunder. 

- Enskilda Securities hade i sin analys sänkt riktkursen på aktien på grund av fråge-

tecknen för kvaliteten i vinst- och försäljningssiffrorna. 

- En del av Prosolvias utestående fakturor saknade reella köpare. 

- Systems hade de sista dagarna i december 1997 fakturerat ut stora belopp på pro-

jekt som är del av bolagets försäljningsprognos eller potential för 1998. Det kom-

mer att slå direkt mot bolagets resultat om de fakturerade försäljningarna inte 

genomförs under 1998. Ca 30 milj. kr av Systems omsättning har skapats med luft-

fakturor. 

- Prosolvia kan ha hamnat i en akut likviditetskris. 

- Detta medför ett behov av att tillföra bolaget nytt kapital. I Enskilda Securities ana-

lys pekas bland annat på att huvuddelen av Prosolvias försäljning gått till VR-

centra, vilket bör betraktas som internförsäljning. Flera VR-centra har inte erlagt 

betalning till Prosolvia. 

- Prosolvias resultat hade blåsts upp genom för tidig fakturering och i vissa fall fak-

turering av köpare som inte existerar. 

- Prosolviaaktien hade flyttats till Stockholms Fondbörs observationslista. 

- Nya kritiska tidningsartiklar och en överflyttning av bolaget till börsens observa-

tionslista fick Prosolvias aktiekurs att falla fritt. 

- Prosolvias försäljning till IVS är ett av de ben som företaget byggt sin soliditet på, 

men det finns också misstankar om att fakturor fram och tillbaka mellan företagen 

inte genererar några egentliga inkomster utan mer tjänar till att öka omsättningen. 

- Bolaget måste dra i nödbromsen för att klara kostnaderna. 

 

Börsens granskning och flyttning av aktien till OBS-listan 

 

Även Stockholms Fondbörs reagerade på bokslutet och den massmediala uppmärk-

samheten och beslutade att tidigarelägga den uppföljning av nyintroducerade bolag 

som normalt sker efter ett år. Uppdraget att göra uppföljningen lämnades till auktorise-
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rade revisorn Ulf Gometz. I rapporterna från uppföljningen riktade Ulf Gometz stark 

kritik mot Prosolvia på grund av bristande information till aktiemarknaden rörande 

redovisningen av fordringar, informationen om IVS och innehållet i delårsrapporten 

per den 31 mars 1998. Enligt Ulf Gometz hade Prosolvia brutit mot noteringsavtalet. 

 

Den 27 april 1998 beslutade Stockholms Fondbörs att flytta noteringen av Prosolviaak-

tien från O-listan till den s.k. OBS-listan till dess att ettårsuppföljningen var klar. Pro-

solvia-aktien återfördes till O-listan den 9 juni 1998. 

 

Fondbörsens disciplinnämnd delade Ulf Gometz bedömning att Prosolvias information 

hade brutit mot noteringsavtalet och beslutade i december 1998 att Prosolvia skulle 

betala 452 580 kr i böter. 

 

Styrelsens, företagsledningens och ägarnas åtgärder i anledning av kritiken mot Pro-

solvia och för att rädda bolaget 

 

Kompletterande information till aktiemarknaden 

Redan på förmiddagen den 3 april 1998, då den kritiska artikeln i Dagens Industri pub-

licerades, lämnade Prosolvia en presskommuniké. 

 

I rubriken sades att ”Prosolvia förtydligar innehållet i bokslutskommunikén med an-

ledning av artikel i Dagens Industri. I dagens utgåva av tidningen Dagens Industri 

(1998-04-03) granskas innehållet i Prosolvias bokslutskommuniké på ett antal punkter. 

För att undvika att en felaktig uppfattning om företaget skapas är det angeläget att 

göra tre viktiga förtydliganden.” 

 

Den första punkten behandlade Öhrlings revision. Bokslutet hade granskats av Öhr-

lings som hade funnit att det var upprättat i enlighet med gällande redovisningsregler 

och att redovisningen var i god ordning samt att det inte fanns något att anmärka på. 
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Den andra punkten behandlade ägandet av IVS och elimineringen av affärerna med 

IVS. ”Prosolvia är tillsammans med Industrifonden ägare till Interactive Visual Simu-

lation International Gothenburg AB (IVS), som i sin tur äger andelar i ett antal sk VR-

Center tillsammans med lokala intressenter. Prosolvia och Industrifonden äger varde-

ra 49,5% av aktierna i IVS och den återstående ägarandelen (1%) har reserverats åt 

Virtual Reality Association (VRA), en förening bestående av ledande befattningshava-

re i de olika VR-Centren. Vid tidpunkten för Prosolvias bokslut var den formella över-

låtelsen av aktieinnehavet till VRA ännu inte realiserad, vilket medförde att Prosolvia 

innehade 50,5% av aktierna. Det enprocentiga innehavet är tillfälligt, varför IVS en-

ligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 1 skall redovisas som ett intressebo-

lag i Prosolvias koncernredovisning, och följdaktligen ej konsolideras. Överlåtelsen 

till VRA kommer att äga rum under våren”. 

 

Den tredje punkten behandlade s.k. engångsintäkter. 

 

Informationen i pressmeddelandet den 3 april var emellertid inte tillräcklig för att un-

danröja spekulationerna och frågetecknen i marknaden utan Prosolvia tvingades att 

”ytterligare förtydliga sin infomationsgivning”. Detta skedde dels genom ett press-

meddelande den 6 april 1998, dels genom ett möte med kapitalmarknaden i Stockholm 

den 8 april. 

 

I pressmeddelandet sades följande: 

”Prosolvia förtydligar och kompletterar tidigare lämnad information 

Mot bakgrund av de frågeställningar rörande bl a Prosolvias bokslut som har behand-

lats i media under de senaste dagarna finner bolaget det angeläget att ytterligare för-

tydliga sin informationsgivning. Detta sker dels genom nedanstående kompletterande 

skriftliga information, dels vid en kapitalmarknadsinformation i Stockholm på onsdag, 

den 8:e april. Trots ansträngningar från vår sida de senaste dagarna, att både skrift-

ligt och muntligt föra ut information finns det uppenbarligen ett antal kvarstående frå-

getecken och spekulationer i marknaden. Vi är självfallet mycket angelägna att reda ut 
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dessa, och samtidigt vill vi få tillfälle att lämna kompletterande information på de om-

råden där sådan efterfrågas", säger Dan Lejerskär, VD och Koncernchef i Prosolvia”. 

 

I meddelandet lämnades så information om bakgrunden och motivet till VR-center 

etableringarna samt bakgrunden och motivet till ägandet av IVS. Under denna punkt 

angavs: 

”Prosolvia har valt att bygga upp VR-centren genom företaget IVS AB, ett med den 

statliga Industrifonden samägt bolag. Under juni 1997 tecknade Prosolvia och Indu-

strifonden ett avtal om att äga vardera 49,5 procent av aktierna i IVS. International 

VR Center Association, en samarbetsorganisation för de olika VR-centren, har reser-

verats den återstående procenten av aktierna. Överlåtelsen av denna aktiepost kommer 

nu att realiseras då alla VR-centren är etablerade, IVS är ett självständigt arbetande 

aktiebolag med fast anställd personal och med en egen styrelse bestående av ledamö-

ter fristående från Prosolvia”. 

 

Vidare lämnades information om försäljningen till VR-centren: ”Den totala försälj-

ningen från Prosolvia till IVS uppgick under 1997 till 110 MSEK, varav 55 MSEK har 

eliminerats i Prosolvias bokslut. Därmed redovisar koncernen en försäljning på 55 

MSEK till IVS under 1997”.  

 

Det lämnades även information om övriga intäkter och kundfordringar och likviditet.  

 

Under ”Aktuell framtidsbedömning” upprepades bedömningen från bokslutskommu-

nikén att intäktsökningen under 1998 skulle komma att överstiga 50 procent och att 

rörelsemarginalen beräknades stiga samt att resultatet för första kvartalet skulle bli 

svagare än historiskt på grund av höga kostnader för rekrytering och integrering av den 

mycket snabbt växande säljorganisationen. 

 

Slutligen angavs de ämnesområden som skulle behandlas vid det kommande mötet 

med affärspress och analytiker. Bland dessa fanns bl. a. ”Intressebolaget IVS och dess 

redovisningsmässiga inverkan på Prosolvia” och ”Prosolvias redovisningsprinciper”. 
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Den 8 april 1998 höll Prosolvias företagsledning ett möte med representanter för pres-

sen och analytiker i Fondbörsens lokaler i Stockholm för att lämna kompletterande 

information och besvara frågor.  

 

Vid mötet delades ett informationsblad ut med rubriken ”Kommentar kring ekonomi 

och redovisning”  

 

Under rubriken ”Redovisning av försäljning till intressebolaget IVS” lämnades först en 

utförlig bakgrund till bildandet av IVS: ”Interactive Visual Simulation International 

Gothenburg AB (IVS) startades tillsammans med Industrifonden i juni 1997 i syfte att 

dra nytta av det stora intresse som finns för VR-teknik (interaktiv visuell simulering) 

och till marknaden erbjuda utbildning samt kundanpassade projekt genom etablering 

av s k VR-Center, på viktiga marknader.” 

 

Därefter redogjordes för hur centren var organiserade. 

 

”VR-Centren startas alltid tillsammans med en lokal partner. Denna partner står för 

lokala kontakter med universitet och industri samt ofta för kompetens inom någon 

nisch för VR-tillämpningar. Centren ägs i allmänhet till lika delar av IVS och den lo-

kala partnern. VR-Centren kommer även i det längre perspektivet att ta fram nya pro-

dukter som kan säljas via Prosolvias distributionskanaler.” 

 

Vidare om leveranser, försäljning, eliminering och vinst. ”Prosolvia Clarus AB (Cla-

rus) fungerar som totalleverantör för programvara, datorer och pereferiutrustning till 

centret. Clarus levererar utrustning direkt till centret, men den köps och ägs alterna-

tivt leasas direkt av den lokala partnern och IVS till hälften var, för att slippa kapitali-

sera centret med ett alltför stort eget kapital. Försäljning och internvinst har elimine-

rats till den del Prosolvia äger IVS. Total försäljning från Clarus till IVS uppgår till 

110 Mkr varav 55 Mkr kronor elimineras, varför koncernen redovisar 55 Mkr i för-

säljning till IVS. Internvinsten utgörs av täckningsbidraget på levererad utrustning 
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från Prosolviabolaget Clarus och uppgår till 102 Mkr från försäljning till IVS, varav 

51 Mkr elimineras i koncernens redovisade rörelseresultat. Den eliminerade vinsten 

redovisas som förutbetalda intäkter, vilka återförs i takt med att kostnaderna belastar 

intressebolaget.” 

 

Och om ägandet av IVS: ”IVS ägs långsiktigt till lika delar 49,5 % av båda parterna. 

Därutöver hade Prosolvia per 971231 en procentenhet ytterligare av aktierna, avsed-

da enligt avtal mellan parterna att överlåtas till en extern part. Parten är en intresse-

förening, Virtual Reality Center Association bestående av personer som driver VR-

centren världen över. Föreningen som haft möten sedan 1996 och sedan 1997 admini-

streras av IVS, syftar till ett erfarenhets- och informationsutbyte mellan medlemmar-

na.” 

 

Om finansiering, styrelse och personal: ”IVS har en stark balansräkning som förutom 

ett insatt eget kapital om 50 Mkr har villkorslån samt lån, lånelöften och garantier 

solidariskt från ägarna om ytterligare totalt 80 Mkr. Styrelsen består av två personer 

utsedda av Industrifonden och två personer utsedda av Prosolvia. Enligt avtal utser 

Industrifonden ordföranden i styrelsen. Bolaget har två anställda, VD och ekonomi-

chef, men använder sig i övrigt av inhyrd personal.”  

 

Om intressebolagsredovisningen av IVS: ”Redovisningen av IVS som intressebolag 

görs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:96, punkt 6, eftersom 

innehavet av 50,5 % kommer att reduceras till 49,5 % inom ett år från anskaffnings-

dagen.” 

 

Om intervinsten på försäljningen till IVS: ”Prosolvia har under en följd av år utveck-

lat programvara, know-how och utbildningsmaterial anpassade för att kommersiellt 

driva VR-Center. Det ligger stora av utvecklings- och försäljningskostnader nedlagda 

i denna verksamhet, som för Prosolvia har en strategiskt central funktion för att bryta 

in som programvaruföretag på en världsmarknad för VR-programvaror som växer 

med en mycket snabb takt. Internvinst som uppstår vid leveranser till centren, genom 
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försäljning till IVS, har en ovanligt hög marginal eftersom utvecklingskostnader kost-

nadsförs direkt av Prosolvia. Det är en felaktig slutsats att den eliminerade intern-

vinsten har något samband med vilken totalvinst VR-centeraffärerna har inneburit för 

Prosolvia eftersom kostnader som belastar internvinsten endast utgörs av Prosolvias 

direkta anskaffningskostnader av mjuk- och hårdvara från tredje part.” 

 

Om konsekvensen av att eliminera IVS som ett intressebolag istället för som dotterbo-

lag: ”Om IVS hade konsoliderats som dotterbolag till Prosolvia hade det stora värde 

som tillförts bolaget genom leveranser av VR-centerutrustning först kunnat realiseras 

som reavinst vid en eventuell försäljning av Prosolvias innehav i IVS. Prosolvias ex-

pansion har under 1997 varit målmedveten och betydande. Industrifondens medverkan 

och riskdelning i IVS har skapat en möjlighet för Prosolvia att utveckla både produk-

ter och marknader samt anställa personal i en snabbare takt än vad som vore möjligt 

annars, under bibehållen lönsamhet. Bolagets framtida intjäningsförmåga har utan 

tvekan stärkts av denna affär. Under 1998 förväntas internvinstelimineringen mot IVS 

avsevärt understiga den som redovisats för 1997”. 

 

Slutligen lämnades även information om Prosolvias kundfordringar och likviditet och 

om summeringsfel i bokslutet. 

 

Efter kapitalmarknadsmötet med finansanalytiker och media i Stockholm lämnades 

sedan ytterligare information till aktieägarna i en handling med rubriken ”Kapital-

marknadsinformation per 1998-04-09 gällande intressebolaget IVS”. 

 

I denna sades att ”Informationen har publicerats tidigare, men bifogas även årsredovis-

ningen för tydlighets skull”. 

 

Framförallt behandlades avtalen om IVS och redovisningen av försäljningen till VR-

centren. 

”Prosolvia är tillsammans med Industrifonden ägare till Interactive Visual Simulation 

International Gothenburg AB (IVS), som i sin tur äger andelar i ett antal s k VR-
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Center, tillsammans med lokala intressenter. IVS redovisas i Prosolvias koncernredo-

visning som intressebolag. För att ge marknaden en så fullständig bild som möjligt 

kring IVS-samarbetet; informerar Prosolvia nedan om det huvudsakliga innehållet i 

avtalspaketet med Industrifonden”. 

 

Om styrelsen i IVS: ”Ledamöterna i IVS styrelse består av två representanter utsedda 

av Prosolvia och två representanter utsedda av Industrifonden. Prosolvia har inte be-

stämmande inflytande i styrelsen. Samägandet är en reell riskdelning. Nuvarande sty-

relse innehåller två personer som också ingår i Prosolvias styrelse.” 

 

Om optioner och att köpa och sälja aktier i IVS: ”Det finns två klausuler som behand-

lar överlåtelse av Industrifondens andel i IVS. För det första har Prosolvia rätt att före 

2000-07-01 förvärva Industrifondens aktier till anskaffningsvärdet 25 Mkr med en 40-

procentig årlig uppräkning. För det andra har Industrifonden from 2000-07-01 rätt att 

påkalla försäljning av sina aktier till anskaffningsvärdet 25 Mkr, till Prosolvias verk-

ställande direktör Dan Lejerskär. Dan Lejerskär har som säkerhet för detta åtagande 

lämnat 217.391 aktier i Prosolvia i pant till Industrifonden.” 

 

Om Dan Lejerskärs arbetsinsatser för IVS. ”Prosolvia ska också mot självkostnad stäl-

la Dan Lejerskär till IVS förfogande 52 timmar per kalendermånad av egen arbetsin-

sats för etablering och uppbyggnad av VR-Center 1997. För 1998 och 1999 är mot-

svarande åtagande 39 resp 26 timmar. Det är ett vanligt förfarande att Industrifonden 

avtalsvägen säkerställer att en entreprenör är långsiktigt motiverad av att den gemen-

samma satsningen blir framgångsrik. IVS-samarbetet utgör inget undantag.” 

 

Om köpvillkoren mellan IVS och Clarus: ”Om IVS anser sig kunna köpa hela eller 

delar av utrustningen av annan än Prosolvia till bättre villkor, är IVS oförhindrad att 

anlita sådan leverantör istället för Prosolvia.” 

”IVS, liksom lokala intressenter, har rabatter på Prosolviaprogramvara som uppgår 

till ca 60 procent.” 

 



  Sid 998 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Om ägandet av aktierna i IVS: ”IVS ägs långsiktigt till lika delar 49,5 % av båda par-

terna. Därutöver hade Prosolvia per 971231 en procentenhet ytterligare av aktierna, 

avsedda enligt avtal mellan parterna att överlåtas till en extern part. Parten är en in-

tresseförening, Virtual Reality Center Association bestående av personer som driver 

VR-centren världen över. Föreningen syftar till ett erfarenhets- och informationutbyte 

mellan medlemmarna.” 

 

Om försäljning och eliminering: ”Försäljning från Prosolviabolag till IVS uppgick till 

110 Mkr 1997 och till lokala intressenter 91 Mkr. I Prosolvias koncernredovisning har 

eliminerats 55 Mkr från försäljning till IVS varför totalt 146 Mkr av koncernens för-

säljning härrörde från försäljning till IVS och lokala intressenter.” 

 

Om intervinsten på försäljningen till IVS - brutto och netto: ”Bruttovinst från Prosol-

viabolag till IVS uppgick till 102 Mkr för 1997 varav 51 Mkr har eliminerats, varför 

51 Mkr av koncernens bruttovinst härrörde från försäljning till IVS. Nettovinsten, där 

utvecklingskostnader, framtagning av utbildningsmaterial, marknadsbearbetning med 

mera är inräknade, var väsentligt lägre. Ett femtiotal medarbetare har under 1997 

varit direkt involverade i verksamhet relaterad till VR-Center. Vidare har ett stort an-

tal anställda arbetat med utveckling av den programvara som finns i centren.” 

 

Om kapitaliseringen och finansieringen av IVS: ”IVS har kapitaliserats med 50 Mkr i 

eget kapital, 50 Mkr i lån eller låne-garantier samt borgensåtagande om ytterligare 30 

Mkr. Prosolvia och Industrifonden har därvid bidragit med lika stora belopp. Prosol-

vias investering per 1997-12-31 var 25 Mkr i eget kapital, 5 Mkr i lån samt 35 Mkr i 

utestående korta fordringar, totalt 65 Mkr.” 

 

Om IVS resultat: ”IVS nettoresultat för 1997 uppgår till en förlust om 10,7 Mkr varav 

Prosolvia tagit sin del. IVS balansomsultning per 1997-12-31 uppgår till ca 160 Mkr 

med en soliditet på 25 %.” 
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Om fordringarna på IVS och lokala parter: ”Fordringar utestående mot lokala intres-

senter i VR-Center uppgår till 65 Mkr. Fordringarna bedöms inte vara osäkra. Prosol-

vias totala kapitalbindning relaterad till VR-Centerverksamheten uppgår därmed per 

1997-12-31 till IVS-investeringen om 65 Mkr plus 65 Mkr i kundfordringar mot lokala 

intressenter, totalt 130 Mkr. Successivt kommer denna kapitalbindning att minska.” 

 

Om konsekvensen på vinsten i Prosolvia om IVS hade varit ett dotterbolag: ”Om IVS 

hade varit ett del- eller helägt dotterbolag, skulle Prosolvias årsvinst före skatt 1997 

minskat med ca 47-49 Mkr. Det stora värde som tillförts bolaget genom leveranser av 

VR-Centerutrustning hade i ett sådant fall kunnat realiseras först som reavinst vid en 

eventuell försäljning av Prosolvias innehav i IVS”. 

 

Det fanns även med en schematisk ägarbild av ett VR-center. 

 

Det informerades även om att den tidigare lämnade prognosen för 1998 om en omsätt-

ningsökning över 50 procent låg fast. 

 

Inom en vecka efter det att årsredovisningen hade offentliggjorts (3-9 april) lämnade 

således Prosolvia information till aktiemarknaden och andra intressenter i totalt fyra 

olika dokument. Ett av dessa lades med som en bilaga till årsredovisningen sex dagar 

efter det att den hade offentliggjorts, vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Dessutom 

hölls ett informationsmöte med aktieanalytiker och journalister. Totalt var den skriftli-

ga informationen som lämnades på mer än sju sidor och den handlade till helt övervä-

gande del om ägandet och redovisningen av affärerna med IVS. Nya uppgifter lämna-

des om bl.a. optionsavtal, Dan Lejerskärs omfattande arbetsinsats för IVS, beräkningar 

av brutto- och nettovinst, effekten på vinsten i Prosolvia av att inte behandla IVS som 

ett dotterbolag. 

 

Enligt Konkursboet visar den stora mängden information inom kort tid att den tidigare 

lämnade informationen i pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké och 

årsredovisning inte hade varit tillräcklig för att uppfylla kraven på fullständig och rätt-
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visande information enligt noteringsavtalet och enligt god redovisningssed. Om den 

varit det hade frågetecknen inte uppkommit och den kompletterande informationen 

hade inte behövt lämnas. Som framgått av genomgången av artiklarna i media och En-

skildas analyser var den lämnade informationen inte tillräcklig för att återvinna mark-

nadens förtroende. 

 

Som tidigare redogjorts för kom Ulf Gometz i sin ettårsuppföljning fram till att Pro-

solvia hade lämnat aktiemarknadsinformation som stred mot noteringsavtalet. I anled-

ning av Ulf Gometz rapport skrev Börsen till Prosolvia den 6 juli 1998 med ett antal 

s.k. anmärkningspåståenden. 

 

Prosolvia svarade den 17 augusti 1998 genom advokaten Ingemar Bernhult. Nils 

Brehmer och Magnus Götenfelt hade lämnat synpunkter på skrivelsen. 

 

Därefter lämnade börschefen Bengt Rydén i september 1998 in en anmälan till Börsens 

disciplinnämnd att pröva om Prosolvia brutit mot noteringsavtalet.  

 

Prövningen innehöll även ett muntligt förfarande. Den 30 september 1998 sammanträf-

fade chefen för informationsövervakningen på börsen Hans Edenhammar och börsens 

chefsjurist Ulf Lindgren med från Prosolvias sida advokaten Ingemar Bernhult, finans-

direktören Bo Kinnunen, Nils Brehmer och Magnus Götenfelt.  

 

En enig disciplinnämnd fann i sitt beslut den 1 december 1998 att Prosolvia hade brutit 

mot informationsreglerna i noteringsavtalet genom att lämna otillräcklig information 

till marknaden.  

 

Disciplinnämnden informerade om sitt beslut i ett pressmeddelande: ”Enligt disciplin-

nämnden har Prosolvia åsidosatt noteringsavtalet i följande avseenden: 

1. I pressmeddelande den 23 juni 1997 informerade Prosolvia om att man tillsammans 

med Industrifonden hade bildat ett bolag, IVS, ägt till 49,5% av Industrifonden och 

inledningsvis till 50,5% av Prosolvia. Inga upplysningar lämnades emellertid om att 
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Prosolvia hade en option att inom en viss tid förvärva Industrifondens aktier i IVS och 

att Industrifonden i sin tur hade en option att sälja sina aktier i IVS till Prosolvias då-

varande huvudaktieägare Dan Lejerskär. Denne hade lämnat aktier i Prosolvia som 

säkerhet för fullgörandet av Industrifondens option. Disciplinnämnden fann att, efter-

som dessa optionsavtal var av betydelse för bedömningen av riskfördelningen mellan 

parterna, bolaget hade brutit mot noteringsavtalet. 

2. I pressmeddelande den 6 april 1998 angav Prosolvia att IVS var ett självständigt 

arbetande aktiebolag med fast anställd personal och med en egen styrelse bestående 

av ledamöter fristående från Prosolvia. Disciplinnämnden konstaterade att informa-

tionen var felaktig och att den sammantaget gav en missvisande bild eftersom Prosol-

vias VD Dan Lejerskär enligt avtal skulle ägna stor del av sin tid till IVS samt att två 

ledamöter ur Prosolvias styrelse – Dan Lejerskär och styrelsens ordförande - ingick i 

IVS`styrelse. Prosolvia hade därmed även i detta avseende brutit mot noteringsavtalet. 

3. Prosolvia levererade under år 1997 hård- och mjukvara för 201 mkr till s.k. Virtual 

Reality Centers. Sådana VR-Centers byggdes upp runt om i världen av IVS och ägdes 

till cirka hälften av IVS och resten av ett antal lokala partners. IVS fakturerades med 

110 mkr och lokala partners med 91 mkr. Vid årsskiftet 1997/98 var 150 mkr i kund-

fordringar obetalda. Huvuddelen av dessa fordringar var förfallna. 

I bokslutskommunikén för 1997 angav Prosolvia att vinsten efter finansnetto uppgick 

till 83 mkr. Där angavs att den redovisade försäljningen till intressebolaget IVS upp-

gick till 55 mkr efter eliminering av koncernintressets andel (dvs cirka hälften). Där-

emot framgick inte hur stor vinsten var på försäljningen till IVS och lokala partners. 

Disciplinnämnden utgick i och för sig från att redovisningen var förenlig med god re-

dovisningssed men konstaterade att informationen i bokslutskommunikén var alltför 

lite upplysande för att kunna godtas som aktiemarknadsinformation från ett börsbolag. 

Förhållandet mellan Prosolvia å ena sidan och IVS och lokala partners å den andra 

var speciellt så till vida att IVS var ett intres-sebolag som låg nära gränsen till dotter-

bolag och som hade till uppgift att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift 

av de olika VR-Centren. Därför hade det ålegat Prosolvia att i kommunikén förmedla 

åtminstone en ungefärlig bild av hur stor del av vinsten som var hänförlig till transak-

tioner med IVS och VR-Centers samt av de utestående fordringarnas storlek och de 
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risker och problem som kunde föreligga med avseende på fordringarnas realiserande. 

Genom att underlåta detta hade Prosolvia åsidosatt även den delen i noteringsavta-

let.” 

 

Ledningsgruppen i Prosolvia delade uppfattningen att informationsgivningen i Prosol-

via hade varit för dålig, att Prosolvia för sent hade tydliggjort innebörden av VRC- 

affärerna, samt att Prosolvia i pressreleaser och delårsrapporter inte tillräckligt noga 

och detaljerat visat hur mycket som var sålt till VRC. 

 

Utredningar om redovisningen i Systems 

Som framgått hade media kritiserat och ifrågasatt redovisningen av affärerna i Sy-

stems. Bl.a. hade Dagens Industri den 18 april 1998 påstått att Systems de sista dagar-

na i december 1997 fakturerat ut stora belopp på projekt som var en del av bolagets 

försäljningsprognos eller potential för 1998 och att det skulle komma att slå direkt mot 

bolagets resultat om de fakturerade försäljningarna inte genomfördes under 1998. Det 

fanns även påståenden om att ca 30 Milj. kr av Systems omsättning hade skapats med 

luftfakturor. 

 

I anledning av dessa anklagelser hölls den 19 april 1998 ett extra styrelsemöte i Pro-

solvia. Vid mötet, som ägde rum per telefon, var även revisorerna Nils Brehmer och 

Magnus Götenfelt närvarande. 

 

Syftet med mötet var att utröna om det fanns någon grund i anklagelserna. Morgan 

Herou lämnade en muntlig och skriftlig rapport för Systems affärer i bl.a. Arvika, Öre-

bro och Enköping. I anslutning till redogörelsen av affärerna redogjorde Magnus Gö-

tenfelt för vilka kontrollåtgärder som hade vidtagits vid revisionen. Styrelsen uppdrog 

åt Öhrlings att genomföra en fördjupad granskning av redovisningen av affärerna. 

Denna slutfördes samma dag den 19 april då Öhrlings framlade en skriftlig rapport. 

 

I rapporten sägs under rubriken ”Vår bedömning”:”Vi har gått igenom den dokumen-

tation som fanns tillgänglig vid bokslutsrevisionen. Avseende fysiska leveranser har 
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dessa skett korrekt. Bekräftelse på fordringar har erhållits från köparna. Parterna 

synes sålunda vara civilrättsligt bundna per årsskiftet.” 

 

Inte heller frågeställningen om köparnas finansiella kapacitet ledde till att Öhrlings 

ifrågasatte att någon av intäkterna eller kundfordringarna borde ha tagits med i årsre-

dovisningen. 

 

Styrelsen fann sedan för sin del att Öhrlings rapport inte gav anledning att ändra värde-

ringen av kundfordringarna i bokslutet. Samtidigt fastställde styrelsen en pressrelease i 

vilken anklagelserna om felaktig redovisning tillbakavisades. 

 

På grund av diskussionerna om IVS och Prosolvias redovisning beslutade styrelsen 

den 24 april 1998 att skjuta upp publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 

till den 15 maj för att revisorerna skulle kunna utföra en renodlad revision av delårs-

rapporten istället för en översiktlig granskning. Delårsrapporten skulle enligt planen ha 

publicerats i samband med den ordinarie bolagsstämman den 27 april 1998. 

 

På grund av förseningen och den tidigarelagda ettårsuppföljningen beslutade Fondbör-

sen den 27 april 1998 att flytta noteringen av Prosolvia-aktien till den s.k. OBS-listan – 

en åtgärd som är mycket ovanlig och kom att inverka starkt negativt på aktiemarkna-

dens värdering av bolaget. 

 

Samma dag som styrelsen beslutade att revisorerna skulle revidera delårsrapporten för 

andra kvartalet, den 24 april 1998, upprättade Magnus Svernlöv den promemoria om 

de olika VR-centren som vi gick igenom under revisionen. 

 

Som ”Bakgrund” skrev Magnus Svernlöv: 

”Med anledning av den ökade uppmärksamhet Prosolvia har fått i media genom bl a 

Bernt Hermeles artiklar i Dagens Industri, har jag gått igenom Prosolvia Clarus fak-

turering under 1997, som ännu ej till fullo betalts till sitt intäktsförda belopp. Jag har 
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inledningsvis också beskrivit händelseförloppet med hur VR-Centeraffärerna intäkts-

förs och hur vi har sett på avtalspaketen, leveransavtal med mera.” 

 

Promemorian tillställdes samma dag, den 24 april, Magnus Götenfelt tillsammans med 

två pärmar med avtal och annan dokumentation från VR-center affärerna. 

 

Magnus Götenfelt sammanträffade samma dag, den 24 april, med Roger Cederberg för 

att gå igenom affärerna. Även Dan Lejerskär och Martin Wengblad deltog på del av 

mötet. Dagen efter, den 25 april, gjorde Magnus Götenfelt en grundlig genomgång av 

VR-centren som han sammanställde i ett femidigt PM. 

 

Inga ändringar gjordes i den framlagda årsredovisningen inför bolagsstämman i Pro-

solvia den 27 april 1998 när det gäller redovisning av intäkter och kundfordringar. 

 

Åtgärdsprogram och förändringar i ledningen 

Den kraftiga expansionen och kundförluster under slutet av 1997 och under inledning-

en av 1998 resulterade i att Prosolvia för första kvartalet 1998 redovisade en förlust. 

 

Trots att omsättningen under kvartalet ökade med 94 procent blev förlusten 45,8 milj. 

kr. Skälet var främst ökade personalkostnader och reserveringar på 17 milj. kr (i kon-

cernen) från VRC-affärerna i Bangkok och Singapore. 

 

Prosolvia hade under första kvartalet nettorekryterat 126 nya medarbetare och den 31 

mars var antalet anställda 586. Ökningen var främst hänförlig till en utbyggnad av 

marknads- och försäljningsorganisationen samt kundservice. 

 

Det negativa resultatet ledde till att ett åtgärdsprogram initierades. Omfattningen av 

programmet hade utökats de senaste veckorna då kundernas upplevda oro kring bola-

get hade resulterat i förskjutna order. Denna oro hade också resulterat i möjliga tvister 

med reserveringar av kundfordringar som följd. 
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Målet var att reducera kostnaderna och att säkra likviditeten. Verksamheten skulle fo-

kuseras på industrimarknaden och produkter för simuleringsbaserad träning och avsik-

ten var att hitta en långsiktig partner för att förstärka ledningen och finansieringen. 

Likviditeten stärktes kortsiktigt genom ett lån om 25 milj. kr från Morgan Herou och 

Dan Lejerskär. Som en del av åtgärdsprogrammet skulle kostnaderna minskas med 30-

40 milj. kr på årsbasis, bland annat genom att antalet anställda skulle minskas med ca 

100 personer. 

 

På grund av det omfattande åtgärdsprogrammet och kundernas osäkerhet kring bolaget 

var det ”i nuläget [är] svårt att lämna en prognos för 1998”. 

 

Senare i augusti utökades besparingsprogrammet och personalreduktionen så att den 

årliga kostnadsbesparingen skulle bli 50-70 milj. kr. 

 

Den allvarliga situationen ledde även till att omfattande omorganisationer vidtogs i maj 

1998. Åke Plyhm avgick från styrelsen den 20 maj. Den 25 maj utsågs Johan Ekener 

till ny verkställande direktör i Prosolvia. Magnus Svernlöv ersatte Morgan Herou som 

vice VD och vice koncernchef. Samtidigt lämnade Dan Lejerskär den operativa led-

ningen. Morgan Herou kvarstod dock som VD i Systems fram till konkursen i decem-

ber 1998. 

 

Industrifonden ny huvudägare och finansiär 

Eftersom Industrifonden tidigt visat intresse för Prosolvia och dess olika utvecklings-

projekt, och redan hade ett stort finansiellt engagemang i koncernen inriktades arbetet 

under sommaren 1998 på att finna en lösning med Industrifonden. 

 

Den 7 juli 1998 beslutade styrelsen att träffa avtal med Industrifonden om en riktad 

nyemission. 

 

I september blev Industrifonden huvudägare i Prosolvia. 
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Under tiden från 1995 fram till hösten 1998 hade Industrifonden investerat ca 75 milj. 

kr i Prosolviakoncernen i form av lån och aktiekapital i IVS. I september lämnade In-

dustrifonden ett kontant tillskott till Prosolvia om 15 milj. kr. Under september och 

oktober 1998 lämnades ytterligare lån på 40 milj. kr för att lösa det kortfristiga likvidi-

tetsbehovet. I november och december 1998 tillsköt Industrifonden ytterligare 15 milj. 

kr. Totalt satsade Industrifonden 145 milj. kr i Prosolviakoncernen. 

 

Utökat åtgärdsprogram och rekonstruktionsförsök 

I samband med att Industrifonden inträdde som huvudägare i Prosolvia i september 

1998 initierades det utökade åtgärdsprogrammet och en total genomgång av koncer-

nens verksamhet. 

 

För att genomföra en omstrukturering och säkerställa den kortfristiga likviditeten 

krävdes betydande kapitalskott. Genomgången resulterade i november i ett förlag till 

strukturförändring innebärande att 

1. fokusera och utveckla EON och Oxygen samt konsultverksamheten, 

2. säkerställa distributionen av tjänster och produkter genom att utveckla försälj-

ningskanalerna, 

3. sälja PS-Engine och innehavet av Digital Plan Technology AB till ABB, 

4. sälja simulatorverksamheten, 

5. utveckla de VR-center som bedömdes ha potential och avveckla övriga, 

6. personalminskning från 460 till 260 personer,  

7. kostnaderna för strukturåtgärder samt de resurser som krävs för offensiva sats-

ningar tillgodoses genom en nyemission med företrädesrätt för nuvarande ak-

tieägare. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 23 november 1998 beslutade styrelsen att 

föreslå en nyemission om högst 277 milj. kr. 

 

Som en del i rekonstruktionsförlaget ingick således att sälja av delar av koncernens 

verksamhet, däribland Systems. I november 1998 träffades en principöverenskommel-
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se om försäljning av det delägda DPT och delar av programvaran P.S. Engine till 

ABB. 

 

I december drog sig emellertid ABB ur affären. 

 

I det läget ansåg Industrifonden att förutsättningar saknades för att genomföra rekon-

struktionen, varför fonden beslutade att inte tillskjuta ytterligare kapital och att inte 

garantera sin andel av den planerade nyemissionen.  

 

Följden blev att styrelsen i Prosolvia drog tillbaka sitt förslag om nyemission och läm-

nade in konkursansökan den 28 december 1998. 

 

Allmänt om förtroendeförlusten  

 

Ifrågasättandet och avslöjandet av felaktigheter i redovisningen och informationsgiv-

ningen samt Fondbörsens utredning och flyttningen av aktierna till den s.k. OBS-listan 

medförde att kunder, samarbetspartners samt aktie- och finansmarknaden tappade för-

troendet för Prosolvia, dess verksamhet, ledning och huvudägare Morgan Herou och 

Dan Lejerskär. 

 

Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 5 maj 1998 informerade Birgitta Plyhm om att 

det fanns extremt många rykten i omlopp och att alla väntade på nästa avslöjande, samt 

att frågorna var många och framtiden oviss. 

 

I början av maj pågick ett antal utredningar och bedrevs lobbyverksamhet för att försö-

ka återställa förtroendet för Prosolvia. Förhandlingar fördes med Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet för att försöka få dem att visa en mer positiv sida av Prosolvia. 

Gunnar Ek på Aktiespararna bedrev lobbyverksamhet för Prosolvia. Ett möte var inbo-

kat med KREAB för att ta fram förtroendeskapande åtgärder. 
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Lars Thalén vid konsultföretaget Burson-Marsteller ansåg i maj 1998 att Prosolvia 

drabbats av en akut förtroende-, likviditets- och strategikris, att kunder och partners 

sviktade, samt att vissa självförvållade svårigheter hade förvärrats av en akut förtroen-

dekris skapad av delvis felaktiga rykten i främst Dagens Industri och förstärkt av Pro-

solvias placering på Fondbörsens observationslista. 

 

Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 30 juni 1998 beslutades att Birgitta Plyhm 

skulle upprätta en förtroendeplan samt att diverse andra åtgärder skulle vidtagas för att 

få igång försäljningen, återskapa förtroendet och förbättra resultatet. 

 

I september 1998 ansåg styrelseledamoten Jerry Lundqvist att Prosolvia borde övervä-

ga att byta firma eftersom firman fått så negativ klang. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 13 november 1998 konstaterades att bolagets 

image hade undergrävts. 

 

Dan Lejerskär ansåg i januari 1999 att de negativa artiklarna allvarligt skadat Prosol-

via. 

 

Förtroendeförlusten – Kunder och samarbetspartners 

 

Förtroendeförlusten hos kunderna resulterade i att ett antal affärer som förhandlades 

under slutet av 1997 och som under normala omständigheter skulle ha genomförts un-

der 1998 inte kunde slutföras eftersom kunderna efter avslöjandena var negativt in-

ställda till Prosolvia. Bland dessa fanns bland annat Competence Centren i Singapore, 

Beijing (Bangkok), Kuala Lumpur, Madrid, Enköping och Örebro. Vissa kunder och 

partners avbröt helt affärsrelationerna med Clarus och Systems. Flera pågående affärer 

avbokades eller sköts upp. Detta gällde såväl inom affärsområdet Competence Centers 

som inom övriga delar av verksamheten. Så beslutade ett antal större kunder, däribland 

Volvo, SAAB Automobile och Telia att inte lägga några nya beställningar hos Prosol-

via innan Börsens utredning var klar. Den planerade försäljningen till Competence 
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Centers och deras kunder påverkades också negativt. Etableringen av nya Competence 

Centers försvårades också avsevärt efter det att finansieringssamarbetet med Handels-

banken Finans avbrutits och det inte gick att hitta någon annan finansiering. 

 

I Prosolvias delårsrapport för första kvartalet 1998 konstaterades att omfattningen av 

det åtgärdsprogram som Prosolvia initierat utökats på grund av att kundernas upplevda 

oro kring bolaget resulterat i förskjutna order och i möjliga tvister med reservering av 

kundfordringar som följd. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 27 april 1998 konstaterades att fortsatta skri-

verier om Prosolvia kunde komma att innebära försämrade kundrelationer, försenade 

order och eventuellt också försenade betalningar. 

 

Lars Thalén vid konsultföretaget Burson-Marsteller ansåg i maj 1998 att Prosolvias 

kunder sviktade genom att kontakterna frystes, betalningarna försenades och avslut 

dröjde samt att partners började bli nervösa. 

 

Enskilda Securities ansåg i maj 1998 att den negativa känslan för Prosolvia medförde 

en risk att bolagets kunder avbeställde sina orders. 

 

Enskilda Securities ansåg i maj 1998 att det fanns en uppenbar risk att Prosolvias kun-

der skulle komma att oroas av osäkerheterna kring bolaget och att detta kunde medföra 

en nedgång i försäljningstillväxten. 

 

I artikel i Nerikes Allehanda den 26 maj 1998 meddelades att Prosolvia hamnat i en 

allvarlig förtroendekris sedan Dagens Industri rest frågetecken för bolagets bokslut, 

vinstprognoser och upphovsrättigheter. 

 

I artikeln meddelades vidare att planerna på en etablering av Prosolvia i Örebro av-

stannat och att förhandlingarna lagts på is i avvaktan på att problemen i Prosolvia skul-

le redas ut. 
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Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 28 maj 1998 rapporterades att Volvo, Ring-

hals, Telia, SwIT, Ericsson, Skanska, Mio Möbler, Värmdö kommun, Celsius Tech, 

Simulators, SAS, Saab Automobile, Saab Flygmotor, ESAB, IT Norrbotten samt ett 

antal småkunder var kritiska till Prosolvia. 

- att Volvo beslutat på koncernnivå att bolaget inte skulle ha med Prosolvia att göra 

- att Telia agerade avvaktande, 

- att kundrelationen med Ericsson Telecom eventuellt var ”död”, 

- att Värmdö kommun vacklade något, 

- att Celsius Tech uttryckligen sagt att man avvaktade noteringen på O-listan, 

- samt att Saab Automobile fryst alla order tills dess Prosolvia kom in på O-listan 

igen. 

 

I maj 1998 ansåg Claes Hammar, Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv att affärssitua-

tionen för Prosolvia började bli i det närmaste ohållbar och att det i första hand var 

kundrelationerna som var alarmerande. 

 

Vidare ansåg Claes Hammar, Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv 

- att nya order var mycket svåra att få till stånd på grund av att kunder ville ”vänta 

och se”, 

- att existerande order var svåra att implementera enlig plan då kunder avvaktade, 

samt 

- att kvaliteten i kundfordringarna försämrades när kunder (speciellt i utlandet) på 

grund av oron fann anledning att innehålla betalningar eller omförhandla överens-

kommelser, 

- att en del VR-center var avvaktande och uttryckte en stark oro för Prosolvias möj-

lighet att agera som en långsiktig affärspartner varför bolaget i kvartalsbokslutet 

för första kvartalet tvingats att göra en reservering avseende intäkter från två VR-

center, samt 

- att om en fortsatt utdragen osäkerhet tilläts råda skulle omfattande nedskärningar 

av strukturell karaktär komma att bli nödvändiga, vilket skulle få som konsekvens 
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ett kraftigt krympt Prosolvia samt en betydande risk för att bolaget skulle tappa sitt 

teknologiska försprång. 

 

Vid styrelsesammanträdet den 31 maj 1998 konstaterades att ett antal, framförallt 

svenska kunder (ex. Volvo, SAAB Automobile, Telia) meddelat att bolagen inte avsåg 

att lägga nya order så länge läget var oklart med Stockholmsbörsens inställning och 

revision. 

 

I e-mail till Philippa Holländer den 1 juni 1998 meddelade C-G Carlebom att CoE 

Örebro drabbats av förseningar avseende kommersiella projekt med bl. a. Örebro 

kommun och Högskolan i Örebro på grund av de skriverier som påverkat Prosolvia 

negativt, och att olika intressenter avvaktar med att förlägga projekt trots att de varit 

överenskomna. 

 

Vid styrelsesammanträde i IVS den 3 juni 1998 rapporterade Dan Lejerskär att relatio-

nen med den lokala parten i Kuala Lumpur hade försämrats efter skriverierna om Pro-

solvia. Vid sammanträdet rapporterades även att centret i Taiwan ännu ej kunnat star-

tas då den lokala parten CDC begärde omförhandling på grund av skriverierna om Pro-

solvia samt att CDC i samband med turbulensen runt Prosolvia helt ändrat inställning. 

 

I brev den 11 juni 1998 till ägarna i AB Ånsta och i Systems uppgav tillförordnade 

verkställande direktören i Systems, C-G Carlebom, att skriverierna runt Prosolvia hade 

påverkat CoE Örebros affärsmässiga utveckling, att kontakterna med högskolan i Öre-

bro, med kommunen, med LAN och med landstinget helt hade upphört med hänvis-

ning till vårens börsutredning och att detta medfört att planerade projekt skjutits på 

framtiden, samt att negativ press lokalt i Örebro ”satt myror i huvudet” på potentiella 

företagskunder. 

 

I juni 1998 uppgav Göran Ohlsson att olika samarbetspartners ändrat sin syn på sam-

arbetet med Prosolvia efter pressens negativa artiklar. 
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Vidare uppgav Göran Ohlsson att CDC i Taiwan hade åberopat negativ press och Pro-

solvias flyttning till OBS-listan som skäl för att inte bilda bolag och acceptera leveran-

sen, samt att det var möjligt att PR-skadan omöjliggjorde en återstart. 

 

Göran Ohlsson uppgav även att tidningsartiklarna sannolikt inverkade kraftigt på 

”frysningen” av det offererade uppdraget till centret i Halden om 15 milj. kr från Ring-

hals. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 23 juni 1998 rapporterades att kundkontak-

terna efter återinträde på O-listan verkade ha tagit ny fart men att nya uppdrag alltjämt 

dröjde samt att kunderna hade en avvaktande hållning tills den finansiella situationen 

helt blivit klarlagd. 

 

Vidare konstaterades att mediakampen samt noteringen på Fondbörsens observations-

lista medfört ett kraftigt faktureringstapp samt att vissa joint ventures kommit i ett 

sämre läge. 

 

Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 30 juni 1998 rapporterades att Clarus hade 

ringt de kritiska kunderna och gjort besök där det behövdes men att försäljningen inte 

tagit fart av åtgärderna, att Ringhals och IT Norrbotten fortfarande var mycket kritiska 

eftersom de inte hade något förtroende för Prosolvia men att Volvo var mer positiva. 

 

I Prosolvias delårsrapport för andra kvartalet 1998 konstaterades att de svenska kun-

dernas förtroende för bolaget allvarligt skadats till följd av negativ publicitet följd av 

en tidigarelagd och fördjupad ettårsuppföljning ledd av revisorer utsedda av Stock-

holms Fondbörs samt till följd av att bolagets aktier under perioden den 28 april 1998 

till den 9 juni 1998 var noterade på Fondbörsens observationslista. 

 

I augusti 1998 ansåg styrelsen i Prosolvia att den uppkomna osäkerheten avseende 

bolagets bokslutskommuniké för 1997 haft en negativ påverkan på bolagets verksam-

het i form av uppskjutna kundavtal och samarbetsprojekt. 
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I Prosolvias delårsrapport för tredje kvartalet 1998 konstaterades att kvartalet präglats 

av en fortsatt likviditetskris och frågor om Prosolvias trovärdighet på marknaden vilket 

haft en hämmande effekt på försäljningen. 

 

I föredragningslistan till ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 19 oktober 1998 konsta-

terades att det var svårt att avsluta nya affärer på grund av kundernas bristande förtro-

ende för bolaget. 

 

Magnus Svernlöv uppgav vid förhör under brottmålet att det var skriverierna om Pro-

solvia som medförde att man i Spanien ändrade uppfattning om centret i Madrid. 

 

Prosolvias företagsledning och styrelse agerade från och med april 1998 aktivt och 

vidtog en rad åtgärder för att söka återställa förtroendet för bolaget hos kunderna. 

 

Förtroendeförlusten och den oro kunderna kände medförde även att många kunder inte 

betalade sina skulder till Clarus och Systems; i allt fall inte på förfallodagen. Antalet 

tvister ökade vilket resulterade i reserveringar och kostnadsföring av kundfordringar. 

Första kvartalet 1998 reserverades och kostnadsfördes 25 milj. kr för kundförluster. 

Resultateffekten på dessa reserveringar och kostnadsföringar var 17 milj. kr. 

 

I andra kvartalet gjordes reserveringar och krediteringar med ytterligare 74 milj. kr. 

Totalt under första och andra kvartalet 1998 reserverades och krediterades således 

kundfordringar om 99 milj. kr med en resultateffekt i koncernen på 91 milj. kr. 

 

Till och med tredje kvartalet 1998 hade reserveringar och nedskrivningar av tillgångar 

relaterade till VR-center och COE belastat resultatet med 147 milj. kr. Av dessa kost-

nadsföringar avsåg 74 milj. kr de center som Konkursboet anser var felaktigt redovisa-

de som intäkter och kundfordringar under 1997. 
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Förtroendeförlusten - Aktiemarknaden 

 

Aktiemarknadens förtroende är i stor utsträckning avhängigt av att aktörerna på mark-

naden i rätt tid får korrekt och fullständig information så att de på ett adekvat sätt kan 

analysera och bedöma informationen. Om felaktig eller ofullständig information läm-

nas betas aktieägarna och öviga intressenter på marknaden möjligheten att göra en 

rättvisande analys och bedömning av bolaget. Brister i informationsgivningen leder 

också i regel till en ökad misstro och kritisk inställning. Detta var tyvärr vad som hän-

de i Prosolvia under första kvartalet 1998. 

 

Den negativa uppmärksamheten resulterade i att aktiemarknaden tappade förtroendet 

för Prosolvia. Aktiekursen föll kraftigt. Toppkursen var runt 380 kr den 9 mars 1998. 

Efter Dagens Industris artikel den 3 april gick kursen ned till 318 kr. Fallet fortsatte 

sedan till 185 kr den 14 maj 1998. Den 15 maj offentliggjorde Prosolvia en förlust på 

46 milj. kr för första kvartalet 1998. Aktiekursen föll då till 123 kr. Kursen gick sedan 

upp till 145 kr för att i slutet av juni hamna under 100 kr. I mitten av juli steg kursen 

igen över introduktionspriset 115 kr för att i augusti åter falla under 100 kr. Därefter 

föll kursen relativt sakta och jämnt ned till 4 kr vid konkursen. 

 

I analys upprättad av Enskilda Securities den 17 april 1998 angavs att Prosolvia den 

senast tiden hade erhållit negativ publicitet, att Prosolviaaktien därför hade utvecklats 

25 procent sämre än marknaden och att det alltjämt, trots ledningens ansträngningar att 

klargöra Prosolvias redovisningsprinciper och finansiella rapporter, kvarstod oklarhe-

ter rörande varifrån bolagets vinster kom. 

 

Enskilda Securities ansåg vidare att negativ publicitet medfört en avsevärd minskning 

av Prosolvia-aktiens värde. Man ifrågasatte även varför Prosolvia inte från början pub-

licerat en detaljerad genomgång av bolagets försäljning och intäkter vilket skulle ha 

medfört en rimligare värdering av bolaget. 
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I Affärsvärlden den 22 april 1998 uppgavs att Prosolvia trixade med redovisningen och 

att alla rykten skulle komma att drabba bolaget negativt. 

 

Vidare hävdades att minsta tveksamhet om ledningens trovärdighet skulle få stor effekt 

på börskursen. 

 

I Göteborgs-Posten den 22 april 1998 uppgavs att analytikerna var eniga om att pres-

sen på Prosolvias aktie skulle fortsätta ett tag till samt att Nordiska Fondkommission 

sagt att mediastormen lett till att förtroendet för bolaget fått ett avbräck. 

 

I Svenska Dagbladet den 28 april 1998 meddelades att kursnedgången förklarats med 

att det uppstått osäkerhet på marknaden till följd av ryktena om att Prosolvias vinst- 

och försäljningssiffror skulle vara uppblåsta. 

 

Enskilda Securities ansåg i maj 1998 att marknaden uppenbarligen hade förlorat för-

troendet för Prosolvias ledning samt att kritiska tidningsartiklar, osäkerheter ifråga om 

försäljning och intäkter och en reviderad kvartalsrapport för första kvartalet 1998 som 

var försenad och mycket svag hade medverkat till nedgången i aktiekursen. 

 

Även när det gäller aktiemarknaden agerade företagsledning och styrelse aktivt och 

vidtog en rad åtgärder för att söka återställa förtroendet för bolaget på aktiemarknaden. 

 

Förtroendeförlusten - Finansmarknaden 

 

Leasingsamarbetet med Handelsbanken Finans upphörde i realiteten under hösten 

1997. Prosolvia försökte förgäves hitta en ersättare som leasegivare till VR-centren. 

Förhandlingar fördes med bland annat GE Capital, Finans Skandic och ABN Amro, 

men ingen lösning uppnåddes. Även i övrigt försvårades finansieringen av verksamhe-

ten eftersom banker och andra finansiärer bedömde Prosolvia som en mer riskabel 

kund efter avslöjandena. Diskussioner fördes bl. a. utan framgång med Nordbanken. 

Olika konsulter anlitades, bl.a. AGL. 
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Vid styrelsesammanträde i Prosolvia i augusti 1998 rapporterade Magnus Svernlöv om 

de förhandlingar som förts med Nordbanken om ett engagemang i Prosolvia, att ett 

omfattande arbete lagts ner, att bolaget haft hjälp av AGL, men att banken trots det valt 

att avvakta att en partner kom in som ny ägare i Prosolvia varför koncernen till vidare 

fick använda sig av Handelsbanken som primär bankkontakt. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 8 september 1998 rapporterade Johan Ekener 

att samtliga kontakter som tagits med andra banker och finansiella institutioner än 

Handelsbanken hittills varit fruktlösa, att Nordbanken inte vågade gå vidare samt att 

GE Capital, ABN Amro och Finans Scandic tackat nej till leasingfinansiering. 

 

Vid styrelsesammanträde i IVS den 27 november 1998 rapporterade Magnus Svernlöv 

att de alternativ till leasingfinansiering som fanns utöver Handelsbanken var ABN 

Amro och GE Capital och styrelsen gav företagsledningen i uppdrag att fortsätta för-

handlingarna med leasinggivarna. 

 

Den kraftiga expansion som Prosolvia hade genomfört under 1997 och som planerades 

fortsätta under 1998 var mycket kapitalkrävande och olika finansieringslösningar dis-

kuterades löpande i styrelsen och ledningsgruppen i Prosolvia. Prosolvias företagsled-

ning planerade i mars/april 1998 att genomgöra en nyemission om 200-300 milj. kr. 

 

På grund av avslöjandena av felen i redovisningen och den förtroendeförlust på aktie-

marknaden som dessa ledde till gick det inte att genomföra någon nyemission. Inte 

heller gick det att få sedvanlig leasing- eller rörelsefinansiering. Prosolvia tvingades 

därför att försöka lösa sitt finansieringsbehov på annat sätt. I samband med att åtgärds-

programmet inleddes i maj lämnade t.ex. Morgan Herou och Dan Lejerskär personliga 

lån om 25 milj. kr. 
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Efter Enskildas kritiska analyser och mediauppmärksamheten tvingades företagsled-

ningarna och styrelserna i Prosolvia och IVS ägna avsevärd tid åt att försöka lösa fi-

nansieringsproblemen. 

 

Fr.o.m. maj 1998 letade Prosolvia med biträde av Carnegie aktivt efter en långsiktig 

finansiell och industriell partner. Totalt 22 olika uppslag bearbetades, däribland ventu-

re capital-bolagen Bure, Atle, Investor och Industrifonden, institutionella placerare 

som 6:e AP-fonden och mer renodlade industriella partners som GE Capital, ABB, 

IBM och Siemens. Diskussioner fördes även med olika bolag om en överlåtelse av 

delar av verksamheten; t.ex. med Technomatix, Advent, Frontec, Bure, Atle, Sigma, 

ALMI och SNI (Svensk-Norsk Industrifond). 

 

Ekonomiska effekter av förtroendeförlusten 

 

Likviditet och finansiering 

Vid årsskiftet 1997/98 uppgick de likvida medlen i koncernen till 138 milj. kr, varav 

81 milj. kr i kassa och bank. På grund av den kraftiga expansionen krävdes det ytterli-

gare rörelsekapital. Bolaget planerade för en fortsatt kraftig tillväxt under 1998. Under 

första kvartalet 1998 hade kostnaderna fortsatt att öka kraftigt. Antalet anställda ökade 

under första kvartalet 1998 med 136 personer till totalt 586 den 31 mars 1998. 

 

De likvida medlen var 75 milj. kr den 31 mars 1998. 

 

De höga kostnaderna och de försenade och uteblivna betalningarna från kunderna samt 

Handelsbanken Finans avhopp från leasingupplägget ledde till att koncernen under 

andra kvartalet 1998 fick en mycket ansträngd likviditet. Likviditetsbristen förvärrades 

av att den negativa uppmärksamheten i förening med de dåliga siffrorna medförde att 

den nyemission som planerats under våren 1998 inte gick att genomföra. Inte heller 

gick det att få annan leasing- eller rörelsefinansiering. Den 30 juni 1998 var de likvida 

medlen endast 39 milj. kr jämfört med 212 milj. kr vid samma period året innan. Den 

30 september 1998 var likviditeten i stort oförändrad, 41 milj. kr. 
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Även i den här delen har parterna olika uppfattningar. Detta gäller såväl likviditetssitu-

ationen som skälet till den. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 27 april 1998 noterades att likviditeten var 

ansträngd och att trots att likviditetsplanen för de närmaste månaderna såg positiv ut så 

var situationen otillfredsställande. 

 

Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 5 maj 1998 rapporterade Magnus Svernlöv att 

de likvida medlen i koncernen den 30 april 1998 var 20 milj. kr samt att Prosolvia en-

ligt prognosen skulle klara likviditeten fram till augusti. 

 

Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 19 maj 1998 noterades att likviditeten var 

ansträngd och att koncernen skulle få likviditetsproblem i augusti om man inte fått en 

extern part för att långsiktigt stärka likviditeten eller tagit nya lån. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 31 maj 1998 rapporterade Claes Hammar att 

ett hårt arbete bedrevs för att säkra likviditeten för en längre period. 

 

I maj 1998 uppgick Prosolvias finansiella behov för att långsiktigt säkerställa expan-

sionen med god likviditet till mellan 100 och 200 milj. kr. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 7 juli 1998 rapporterades att likviditetssitua-

tionen var mycket ansträngd bl.a. på grund av att Handelsbanken inte levde upp till 

beviljad kreditlimit samt hade för egen del säkerställt 15 milj. kr i kontanta medel ur 

bolagets kassa. 

 

I Prosolvias delårsrapport för andra kvartalet 1998 rapporterades att efter den 30 juni 

1998 hade likviditeten försvagats, och att ytterligare kapitaltillskott var nödvändigt 

snarast för att trygga bolagets överlevnad. 

 



  Sid 1019 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
I delårsrapporten för andra kvartalet rapporterades vidare att kundfordringarna avseen-

de VRC och CoE per den 30 juni 1998 var omfattande och uppgick till 178 milj. kr till 

stor del beroende på att den ursprungliga finansieringslösningen via leasing inte kunnat 

fullföljas. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 8 september 1998 rapporterade Johan Ekener 

att likviditeten enligt prognos borde räcka till slutet av september. 

 

Vid ledningsgruppsmöte i Prosolvia den 10 september 1998 rapporterades att likvidite-

ten var ansträngd och visade minus redan i oktober samt att om inte en ny partner kom 

till stånd alternativt att Industrifonden gick in som huvudägare var läget kritiskt i okto-

ber. 

 

Vid styrelsesammanträde i Prosolvia den 29 september 1998 rapporterade Johan Eke-

ner att likviditetsprognosen visade minus ca 600 000 kr den 30 september 1998 och 

minus ca 30 milj. kr den 31 oktober 1998 samt att de förfallna skulderna den 1 oktober 

uppgick till ca 11 milj. kr. 

 

I Prosolvias delårsrapport för tredje kvartalet 1998 rapporterades att likviditeten den 30 

september 1998 var 41 milj. kr, att likviditeten därefter förstärkts med lån om 40 milj. 

kr från Industrifonden, att bolaget var i fortsatt behov av löpande kapitaltillskott, samt 

att styrelsen bemyndigats att genomföra en eller flera nyemissioner. 

 

Redovisad omsättning och resultat 

Förtroendeförlusten och de problem denna förde med sig bidrog till att den redovisade 

omsättningen (intäkterna) under 1998 sjönk kraftigt i förhållande till 1997 och hamna-

de långt under vad som hade budgeterats och kommunicerats till aktiemarknaden. 

 

För 1997 var den redovisade omsättningen 435 milj. kr. I bokslutskommunikén och 

årsredovisningen för 1997 beräknades som vi vet att omsättningsökningen skulle 

överstiga 50 procent för 1998. Säsongsvariationerna bedömdes likna mönstret för 
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1997, med undantag för att första kvartalet 1998 relativt sett torde bli svagare resultat-

mässigt på grund av höga kostnader för rekrytering och integrering av säljorganisatio-

nen. 

 

Med en omsättningsökning på lägst 50 procent skulle omsättningen för 1998 bli lägst 

651 milj. kr. Koncernens budget för 1998 var en omsättning på 811 milj. kr, men den-

na uppgift hade inte kommunicerats externt. 

 

Innan förtroendeförlusten hade fått effekt var omsättningstillväxten fortsatt mycket 

stark. Under det första kvartalet 1998 ökade försäljningen med hela 94 procent jämfört 

med samma kvartal året innan. Omsättningen blev 118 milj. kr. 

 

Av försäljningen kom 32 procent från de egna programvarorna, 30 procent från simu-

latorer, 24 procent från konsultverksamhet och 14 procent från tredjepartsprodukter. 

Försäljningen till VR-center och ”annan liknande verksamhet” uppgick till 28,7 milj. 

kr med en bruttovinst om 16,4 milj. kr. 

 

I budgeten för 1998 gjordes ingen åtskillnad på intäkter från försäljning och övriga 

rörelseintäkter. De totala budgeterade intäkterna under det första kvartalet 1998 var 

136 milj. kr. 

 

De redovisade totala intäkterna under kvartalet var 126 milj. kr. Avvikelsen från bud-

get var således endast 10 milj. kr. Föregående år 1997 hade de totala intäkterna i första 

kvartalet varit 62 milj. kr. Mätt på de totala intäkterna var tillväxten under kvartal 1 

mellan åren 1997 och 1998 därmed 102 procent. 

 

Det största affärsområdet – Clarus – hade under första kvartalet en försäljning på 72 

milj. kr mot budgeterade 81 milj. kr. Motsvarande kvartal 1997 var försäljningen 34 

milj. kr. Mellan kvartal 1 1997 och kvartal 1 1998 ökade således Clarus sin redovisade 

försäljning med hela 110 procent. 
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Efter avslöjandena i media i andra kvartalet rasade dock försäljningen. Under andra 

kvartalet var försäljningen endast 35 milj. kr. Under tredje kvartalet sjönk den till 50 

milj. kr och under fjärde kvartalet var omsättningen ca 70 milj. kr. För helåret 1998 

blev omsättningen 270 milj. kr. 

 

Det stora raset i försäljningen kom alltså efter det att redovisningen och informationen 

av affärerna med IVS och i Systems ifrågasatts offentligen i början av det andra kvar-

talet den 3 april 1998. 

 

Prosolvia redovisade en kraftig förlust för 1998. Trots den starka omsättningsökningen 

så redovisades en förlust på 46 milj. kr för det första kvartalet. Orsaken till förlusten 

var främst kostnaden för den kraftigt ökade personalstyrkan och reserveringar av kund-

fordringar. Budgeten för 1998 hade visat på en vinst för första kvartalet på 11 milj. kr. 

 

I delårsrapporten för första kvartalet 1998 sades att den alltför kraftiga personalök-

ningen hade försvagat marginalen och likviditeten. 

 

I första kvartalets kostnader ingick reserveringar/krediteringar av kundfordringar avse-

ende Bangkok och Singapore med en resultateffekt i koncernen om totalt 17 milj. kr. 

Utan dessa kostnader var således förlusten under första kvartalet 29 milj. kr. 

 

För det första halvåret 1998 var förlusten 199 milj. kr och vid utgången av det tredje 

kvartalet 358 milj. kr. För hela 1998 blev förlusten ca 435 milj. kr. 

 

Förlusterna berodde, förutom på den låga försäljningen, på en hög kostnadsmassa samt 

höga reserveringar och krediteringar av kundfordringar. 

 

Reserveringar och nedskrivningar av tillgångar relaterade till VR-center och CoE hade 

belastat resultatet med 147 milj. kr dvs. ca hälften av förlusten. 
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Av dessa kostnadsföringar avsåg 74 milj. kr de center som Konkursboet anser var fel-

aktigt redovisade som intäkter och kundfordringar under 1997. Av de felaktiga intäk-

terna om 128 milj. kr för 1997 hade i allt fall 45 milj. kr kunnat tas upp under 1998 när 

kriterierna var uppfyllda. Detta gäller centren i Pretoria, Yokohama, Taiwan, Marico-

pa, Arvika och Trollhättan/Uddevalla. 

 

En stor del av kostnadsmassan avsåg personalen. I tron att utvecklingen under 1997 

verkligen var så positiv som de redovisade siffrorna utvisade hade styrelsen och före-

tagsledningen planerat för en fortsatt expansion under 1998 och antalet anställda hade 

ökat kraftigt för att möjliggöra expansionen. Under perioden oktober 1997 - mars 1998 

ökade antalet anställda med 226 personer. De totala kostnaderna för 1997 översteg inte 

budget – men kostnaderna under sista kvartalet var för höga för bolagets faktiska intäk-

ter. Rörelsekostnaderna fördubblades under sista kvartalet 1997; de ökade från 72 milj. 

kr till 145 milj. kr. Under första kvartalet 1998 var rörelsekostnaderna 171 milj. kr. När 

delårsrapporten för första kvartalet förelåg i färdigt skick i maj 1998 inledde styrelsen 

ett kraftfullt åtgärdsprogram för att minska antalet anställda och spara kostnader. 

 

Företagsledning och styrelse tvingas ägna avsevärd del av sin tid åt att försöka begrän-

sa de skadliga effekterna 

När mediaavslöjandena kom i april 1998 tvingades företagsledningen ägna i stort sett 

all tid åt att på olika sätt försöka begränsa de skadliga effekterna av den negativa pub-

liciteten. Ledningen hade mängder av kontakter med kunder, samarbetspartner, leve-

rantörer, banker, börsen, journalister, aktieanalytiker och aktieägare. Detta ledde till att 

de inte kunde bedriva det försäljnings- och affärsutvecklingsarbete som var nödvändigt 

för att klara den fortsatta verksamheten. Ledningen tvingades in i en rent defensiv roll. 

Problemen förvärrades sedan ytterligare av att företagsledningen och styrelsen i sam-

råd med revisorerna under april-maj 1998 valde att försvara redovisningen i alla delar, 

vilket medförde att värdefull tid förlorades. Åtgärdsprogrammet för att reducera an-

ställda och övriga kostnader sattes inte in förrän i maj 1998. 
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24.1.3 Det hypotetiska förloppet 

 

I detta avsnitt avser Konkursboets att redogöra för vad som enligt boets mening hade 

inträffat för Prosolvia under 1997-1998 och därefter om Öhrlings inte hade varit oakt-

samma – det hypotetiska händelseförloppet. 

 

Hypotetiska förloppet allmänt vid en korrekt revision av förvaltningen och den interna 

kontrollen 

 

Enligt Konkursboet förelåg följande fel och brister i förvaltningen och den interna kon-

trollen. 

1. Brister i organisationen av styrelsearbetet i Clarus och Systems. 

2. Brister i arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen och de verkställande direk-

törerna i Prosolvia, Clarus och Systems. 

3. Brister i budgetering i Prosolvia, Clarus och Systems. 

4. Brister i instruktioner och rutiner rörande redovisning av intäkter i Prosolvia, Cla-

rus och Systems. 

5. Brister i rapportering i Prosolvia, Clarus och Systems. 

6. Brister i informationsgivning enligt noteringsavtalet i Prosolvia. 

 

Om Öhrlings hade utfört sitt uppdrag i enlighet med lag och god revisionssed hade 

felaktigheterna och bristerna i förvaltningen och den interna kontrollen inte uppkom-

mit eller i vart fall upptäckts i tid. Bristerna borde ha upptäckts av revisorerna under 

förvaltningsrevisionen och avvikelserna skulle ha rapporterats till styrelsen. Enstaka 

avvikelser upptäcktes och rapporterades av Öhrlings, men Öhrlings följde inte på ett 

adekvat sätt upp att anmärkningarna åtgärdades. Om bristerna i förvaltningen hade 

rapporterats och följts upp på ett adekvat sätt skulle verkställande direktör och styrelse 

ha vidtagit åtgärder så att bristerna avhjälpts och ytterligare brister hade inte uppkom-

mit. 
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Sammantaget medförde bristerna i förvaltningen och den interna kontrollen att före-

tagsledningen och styrelsen hade bristfällig kontroll över verksamheten och den krafti-

ga expansionen under 1997. Vidare medverkade bristerna till att intäkter och kundford-

ringar kom att redovisas i strid med god redovisningssed, att den löpande bokföringen, 

delårsrapporterna och årsredovisningarna upprättades i strid med god redovisningssed 

samt att informationsgivningen blev felaktig och bristfällig. 

 

Med en ändamålsenlig organisation och förvaltning och med ett väl fungerande styrsy-

stem hade den kraftiga expansion som Prosolvia genomförde under andra halvåret 

1997 och 1998 planerats och genomförts under mer kontrollerade former. Om ledning-

en och styrelsen som underlag för sina beslut haft korrekta siffror om omsättning och 

tillväxt hade de tvingats dra ner på expansionstakten och anpassa den till de verkliga 

ekonomiska förhållandena. 

 

Den felaktiga redovisningen med övervärderade intäkter och kundfordringar gav led-

ningen och styrelsen en missvisande bild av det finansiella läget och därigenom även 

ett felaktigt underlag för deras planering och beslut om affärsplaner, budget och expan-

sion. När beslutet om affärsplanerna och budgeten för 1998 fattades i december 1997 

levde ledningen och styrelsen i den felaktiga föreställningen att den rättvisande om-

sättningen, vinsten och kundfordringarna fram t.o.m. kvartal tre var som den hade rap-

porterats i delårsrapporten för tredje kvartalet - en omsättning på 260 milj. kr och ett 

resultat efter finansnetto eller före skatt på 58 milj. kr. 

 

Med en korrekt redovisning hade per kvartal 3 omsättningen varit endast 221 (260-39) 

milj. kr och vinsten före skatt 21 milj. kr. Kundfordringarna hade varit 40 milj. kr lägre 

(avser Singapore, Kuala Lumpur, Arvika). 

 

Baserat delvis på de felaktiga siffrorna och den felaktiga uppfattningen att det var i 

enlighet med god redovisningssed att 80-90 procent av det avtalade priset på försälj-

ningen till VR-center och Centers of Excellence kunde redovisas tidigt redan vid leve-

ransen av de egna programvarorna bedömde ledningen och styrelsen på mötet den 12 
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december 1997 att för hela 1997 skulle intäkterna hamna på 430 milj. kr och vinsten 

77 milj. kr. Hade de korrekta omsättnings- och resultatsiffrorna för tredje kvartalet 

varit kända hade prognosen för 1997 varit betydligt lägre. Om företagsledningen och 

styrelsen haft ett korrekt beslutsunderlag i form av rättvisande redovisning hade de 

med all sannolikhet inte heller antagit den expansiva budget och affärsplan som togs 

vid mötet. 

 

Hypotetiska förloppet vid en korrekt revision av räkenskaper och redovisning 

 

Delårsrapporten för andra kvartalet 1997 

I juni 1997 redovisades i Prosolviakoncernen i strid med lag och god redovisningssed 

intäkter från Bangkok med 14,3 milj. kr och från Arvika på 4,2 milj. kr, totalt 18,5 

milj. kr. I delårsrapporten för andra kvartalet (för tiden 1 januari-30 juni 1997 rapporte-

rades en total omsättning på 170 milj. kr och en vinst på 32 milj. kr.) Kundfordringar 

på totalt 22 milj. kr exkl. moms från Arvika och Bangkok togs felaktigt upp. 

 

Intäkterna och kundfordringarna från Bangkok och Arvika var väsentliga poster. 

 

Öhrlings borde vid granskningen av den löpande bokföringen i Prosolvia, Clarus och 

Systems samt delårsrapporten i Prosolvia för andra kvartalet 1997 ha upptäckt och 

rapporterat att redovisningen av intäkter och kundfordringar från Bangkok och Arvika 

stred mot lag och god redovisningssed. Rapporteringen borde ha skett senast i mitten 

av augusti 1997. Om rapportering hade skett hade styrelsen och de verkställande direk-

törerna ändrat redovisningen så att inga felaktiga intäkter eller kundfordringar togs 

upp. Vidare hade korrekta uppgifter om intäkter och resultat lämnats i delårsrapporten. 

Slutligen hade styrelsen tillsett att redovisningen i fortsättningen skedde i enlighet med 

lag och god redovisningssed. 

 

Med en korrekt redovisning hade Prosolvia-koncernen för första halvåret redovisat en 

omsättning om 152 milj. kr (170-18) och ett resultat på 14 milj. kr (32-18). 
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Delårsrapporten för tredje kvartalet 1997 

Under juli-september redovisades i Prosolviakoncernen i strid med lag och god redo-

visningssed intäkter från Singapore 9,7 milj. kr, Kuala Lumpur 9,6 milj. kr och Arvika 

4,8 milj. kr. Samtidigt reserverades 3,4 milj. kr i Bangkok. Netto var intäkterna därmed 

20,7 milj. kr för höga under juli-september. Summan av felaktiga intäkter i delårsrap-

porten för tredje kvartalet var alltså totalt 39,2 milj. kr (18,5 från första halvåret + 20,7 

från tredje kvartalet). Den redovisade omsättningen för de tre första kvartalen var 260 

milj. kr och vinsten före skatt 58 milj. kr. Kundfordringar på totalt 45 milj. kr togs fel-

aktigt upp. Intäkterna och kundfordringarna från Singapore, Kuala Lumpur, och Arvi-

ka var alla väsentliga. 

 

Öhrlings borde vid granskningen av den löpande bokföringen i Prosolvia, Clarus och 

Systems samt delårsrapporten i Prosolvia för tredje kvartalet 1997 ha upptäckt och 

rapporterat att redovisningen av intäkter och kundfordringar från Bangkok, Arvika, 

Singapore och Kuala Lumpur stred mot lag och god redovisningssed. Rapporteringen 

borde ha skett senast i oktober 1997. Om rapportering skett hade styrelsen och de 

verkställande direktörerna ändrat redovisningen så att inga felaktiga intäkter eller 

kundfordringar togs upp. Vidare hade korrekta uppgifter om intäkter och resultat läm-

nats i delårsrapporten. Slutligen hade styrelsen tillsett att redovisningen i fortsättningen 

skedde i enlighet med lag och god redovisningssed. 

 

Med en korrekt redovisning hade Prosolviakoncernen för tredje kvartalet redovisat en 

omsättning om 69 milj. kr (90-21) och ett resultat på 5 milj. kr (26-21). För perioden 

januari-september hade omsättningen varit 221 milj. kr (260-39) och vinsten 19 milj. 

kr (58-39). 

 

Om styrelsen hade haft korrekta uppgifter om omsättning och resultat hade expan-

sionstakten blivit lägre och anpassats till de verkliga intäkterna. Beslutet om den 

mycket expansiva budgeten och affärsplanen för 1998 togs på styrelsemötet den 12 

december 1997. 
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Vid den tidpunkten bedömde ledningen och styrelsen att omsättningen och vinsten för 

1997 skulle bli 430 respektive 77 milj. kr. Om Öhrlings hade utfört sin granskning 

enligt god sed och i rätt tid rapporterat om felen i delårsrapporterna så hade styrelsen 

räknat med en lägre omsättning och vinst för 1997. Intäkterna var totalt 39 milj. kr för 

höga i kvartal 2 och 3. Kundfordringarna var övervärderade med totalt ca 45 milj. kr. 

Med ett riktigt underlag från redovisningen hade budgeten och affärsplanen för 1998 

blivit försiktigare. 

 

Helåret 1997 

Under sista kvartalet 1997 redovisades i Prosolviakoncernen intäkter om ytterligare 80 

milj. kr från tio affärer i strid med lag och god redovisningssed. Av dessa låg sju i Cla-

rus och tre i Systems. I Clarus var det centren i Yokohama, Taiwan, Irvine, Pretoria, 

Falköping, Madrid, och Maricopa och i Systems Enköping, Örebro och Trollhät-

tan/Uddevalla. 

 

Kundfordran i Ottawa mot Nuvision (7,9 milj. kr) borde ha skrivits bort eller reserve-

rats och därmed belastat resultatet under fjärde kvartalet. 

 

Totalt uppgick resultateffekten av de intäkter och kundfordringar som under 1997 re-

dovisades i strid med lag och god redovisningssed; 

a) i Prosolviakoncernen till 128 milj. kr efter eliminering, 

b) i Clarus till 124 milj. kr, samt 

c) i Systems till 36 milj. kr. 

 

Envar av de felaktiga posterna var väsentliga. 

 

Förutom en betalning till spärrat konto avseende en del av centret i Bangkok så ingick 

fordringarna på dessa felaktigt redovisade center även bland kundfordringarna per den 

31 december 1998. Därutöver fanns felaktigt en kundfordran upptagen på den lokala 

parten i Ottawa. De felaktigt upptagna kundfordringarna exklusive moms per den 31 
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december 1997 var i Prosolviakoncernen 159 milj. kr, i Clarus 121 milj. kr och i Sy-

stems 38 milj. kr. 

 

I bokslutskommunikén för 1997 som offentliggjordes den 27 februari 1998 rapportera-

de Prosolvia felaktigt en omsättning på 435 milj. kr och en vinst (före skatt) på 83 milj. 

kr. 

 

Öhrlings borde vid granskningen av räkenskaperna i Prosolvia, Clarus och Systems för 

1997 ha upptäckt och rapporterat till företagsledningen att redovisningen av intäkter 

och kundfordringar stred mot lag och god redovisningssed. Denna rapportering borde 

ha skett löpande under året; i allt fall senast i samband med granskningen av delårsrap-

porterna för andra och tredje kvartalet. 

 

Vidare borde Öhrlings ha upptäckt att den lämnade informationen i bokslutskommuni-

kén stred mot kraven enligt noteringsavtalet samt lag och god redovisningssed. 

 

Rapporteringen till företagsledningen borde ha skett senast på slutrevisionsmötet den 

24 februari 1998. Vidare borde avvikelserna ha rapporterats till styrelsen på styrelse-

mötet den 27 februari 1998 då Nils Brehmer och Magnus Götenfelt deltog och avrap-

porterade väsentliga iakttagelser från granskningen. Om avvikelserna hade rapporterats 

hade företagsledningen och styrelsen ändrat redovisningen och bokslutet så att inga 

felaktiga intäkter eller kundfordringar tagits upp. Bokslutskommunikén hade då inne-

hållit korrekta uppgifter om intäkter, kundfordringar och resultat samt fullständig och 

korrekt information om affärerna med IVS och lokala parter i VR-centers. Vidare hade 

styrelsen med korrekt information dragit ner budgeten och målen för 1998 och anpas-

sat tillväxttakten till det verkliga ekonomiska läget. Budgeten och affärsplanerna för 

1998 som hade antagits i december hade reviderats ned när det gällde expansionen och 

omsättning och resultat. 
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Den rapportering om förväntad omsättningstillväxt och rörelsemarginal som lämnades 

i bokslutskommunikén hade också den kommit att anpassas till verkligheten och inte 

som nu utgått från felaktig information. 

 

Resultat och omsättning för helåret 1997 om redovisningen följt vad Konkursboet an-

ser var god redovisningssed 

 

Under antagandet att allt annat varit oförändrat – dvs. att inga förändringar hade vidta-

gits i förvaltningen eller redovisningen i delårsrapporterna och att verksamheten hade 

drivits med samma höga expansionstakt på kostnadssidan under hela 1997 – så borde 

omsättningen och vinsten i bokslutskommunikén för 1997 ha varit 128 milj. kr lägre. 

Omsättningen borde ha varit 307 milj. kr (435-128) och resultatet efter finansnetto en 

förlust på 45 milj. kr. 

 

 Omsättning Resultat efter finansnetto 

Koncernen 307 -45 

Clarus 169 -12 

Systems 54 -17 

 

Det justerade resultatet på koncernnivå om en förlust på 45 milj. kr för 1997 avser den 

hypotetiska situationen att inga åtgärder alls hade vidtagits av företagsledning och sty-

relse före årets utgång för att anpassa sig till och möta den lägre omsättningen utan 

bygger på att verksamheten hade drivits på exakt samma sätt som i verkligheten utan 

ändringar, neddragningar eller kostnadsbesparingar. 

 

Som redan sagts hade ledningen och styrelsen om de haft riktiga siffror planerat försik-

tigare för 1998. En rad åtgärder för att minska kostnaderna hade kunnat vidtagas, t.ex. 

kostnadsbesparingar i form av en försiktigare expansion på personalsidan, senarelägg-

ning av programutvecklingen och öppningen av nya kontor. När åtgärdsprogrammet 

väl sattes in i maj 1998 bedömdes kostnadsbesparingarna främst på personalsidan upp-

gå till initialt 30-40 milj. kr och senare 50-70 milj. kr per år. 
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Andra justeringar kunde ske i redovisningen. Så hade Prosolvia t.ex. kunnat ändra 

principen att löpande kostnadsföra utgifterna för programutveckling och istället aktive-

rat dessa som immateriella tillgångar eftersom programvarorna representerade ett vä-

sentligt värde för Prosolvia (Se BFN U 88:15, FARs Gula 1997 s 479y). I prospektet 

inför börsintroduktionen bedömdes programutvecklingskostnaderna uppgå till ca 20 

procent av intäkterna. I verkligheten var de väsentligt högre; under åren 1996 och 1997 

kostnadsfördes totalt 141 milj. kr avseende programutveckling. 

 

För 1997 hade således i vart fall ca 60 milj. kr kunnat aktiveras (300 milj. kr x 20 pro-

cent). Med en femårig avskrivningsplan hade kostnaden för avskrivning på denna akti-

vering blivit 12 milj. kr för 1997. Aktiveringen hade således förbättrat det rapporterade 

resultatet för 1997 i koncernen med 48 milj. kr (Aktiverat belopp 60 – avskrivning 12), 

i Clarus 27 milj. kr och i Systems 9 milj. kr. Detta byte av redovisningsprincip och 

dess effekter på resultat och ställning hade behövt redovisas öppet i Prosolvias delårs-

rapporter och årsredovisning i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 5 

(RR 5, FARS Gula 1997 s. 576). 

 

Under 1996 gjorde Prosolvia ett byte av redovisningsprincipen för pågående arbeten på 

löpande räkning och denna föranledde såvitt känt ingen anmärkning från revisorerna. 

 

Bytet hade dock varit tillåtet eftersom det får antagas att den nya principen på goda 

grunder kunde antas leda till en klart mer rättvisande redovisning av resultat och ställ-

ning. Prosolvia investerade stora belopp i programutveckling, vilka representerade ett 

väsentligt värde, men programmen fanns inte upptagna i balansräkningen som tillgång. 

 

Med en aktivering av programutvecklingskostnaderna hade Prosolvia även fått en jäm-

nare fördelning av resultatet över året. Resultatet för 1997 hade då inte som nu blev 

fallet i så stor utsträckning varit avhängigt av utfallet av försäljningen av programvaror 

under året. Företaget hade i lugn och ro kunnat avsluta det stora antalet affärsförhand-

lingar i olika VRC och CoE istället för att försöka åstadkomma avtalsavslut och leve-
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ranser under 1997. Sammanlagt intäktsfördes 10 VRC- och CoE-affärer i tiden mellan 

den 22 och 31 december 1997. De totala intäkterna från dessa affärer uppgick till ca 80 

milj. kr. 

 

Att ändra en redovisningsprincip kan inte som Öhrlings påstår anses vara ”redovis-

ningsfiffel” om det sker i enlighet med gällande redovisningsrekommendationer och 

redovisas öppet till marknaden. Självfallet hade en ändring av principerna inte löst 

Prosolvias problem, men det hade rätt skött kunnat bidra till att de negativa effekterna 

av resultattappet mildrades. Mer kvalificerade aktieanalytiker hade sannolikt inte om-

värderat Prosolviaaktien på grund av bytet men det hade kunnat få en psykologisk 

dämpande effekt mot aktieägare och marknaden i övrigt. 

 

Det ska dock klargöras att Konkursboet inte påstår att ett byte av redovisningsprincip 

varit nödvändigt för att Prosolvia hade kunnat överleva. Det avgörande var att Prosol-

via objektivt sett hade starka produkter, en stark kundlista och en stark affärsidé samt 

att aktie- och finansmarknaden och kunderna alltjämt hade förtroende för bolaget och 

dess verksamhet. 

 

Det ska tilläggas att Morgan Herou i Brottmålet drev linjen att programutvecklings-

kostnaderna hade kunnat aktiveras. Som stöd för detta åberopade Morgan Herou ett 

utlåtande av auktoriserade revisorn Ulf Nankler. 

 

Av de totala felen i bokslutskommunikén på 128 milj. kr avsåg 39 milj. kr fel som 

fanns med från de tidigare lämnade delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 

1997. Den hypotetiska förlusten på 45 milj. kr för 1997 inkluderar således fel intäkter 

på 39 milj. kr från delårsrapporterna. Om revisorerna hade agerat korrekt hade delårs-

rapporterna inte innehållet felaktiga intäkter och kundfordringar. Sannolikt hade då 

inte heller bokslutet och uppgifterna i kommunikén blivit fel eftersom det måste anta-

gas att bolaget då fortsatt att tillämpa god redovisningssed och resultatavräknat centren 

först efter det att leverans och installation av all hade skett. 
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Ingen eller begränsad förtroendeförlust i det hypotetiska förloppet  

 

Allmänt 

Orsaken till de problem som Prosolviakoncernen drabbades av under andra kvartalet 

1998 var i allt väsentligt beroende av hanteringen av centeraffärerna. Enskildas och 

andra analytikers kritiska analyser och medias negativa rapportering avsåg huvudsakli-

gen att redovisningen av centeraffärerna ifrågasattes och att informationen till markna-

den om affärerna med IVS ansågs vara otydlig och otillräcklig. 

 

Aktiemarknaden 

Aktiemarknadens förtroende för ett bolag är till stor del avhängigt av att korrekt och 

fullständig information lämnas vid rätt tidpunkt. 

 

Aktiemarknadens reaktioner på delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet hade 

varit negativa. Dagen innan delårsrapporten för andra kvartalet offentliggjordes, den 

14 augusti 1997, var kursen 154 kr. Efter den felaktiga delårsrapporten gick kursen den 

15 augusti 1997 upp till 179 kr. Om en rättvisande omsättning och vinst på 152 milj. kr 

och 14 milj. kr hade rapporterats hade kursen gått ned kraftigt, men sannolikt inte un-

der introduktionskursen 115 kr, eftersom bolaget hade rapporterat en ökning av både 

omsättning och vinst i förhållande till 1996. 

 

I delårsrapporten för tredje kvartalet borde ha redovisats en omsättning på 221 milj. kr 

och en vinst på 19 milj. kr. Även på denna rapport hade reaktionerna varit negativa, 

men sannolikt hade aktiekursen inte gått ned under introduktionskursen på 115 kr. När 

den felaktiga delårsrapporten offentliggjordes den 27 oktober blev kursen 270 kr. 

 

Aktiemarknadens reaktion på en korrekt bokslutskommuniké med omsättning på 307 

milj. kr och en förlust på 45 milj. kr hade givetvis även den varit starkt negativ. Innan 

bokslutskommunikén var aktiekursen 324 kr. Kursen hade gått ned kraftigt, men fallet 

hade dämpats om informationsgivningen skötts på rätt sätt och i rätt tid, dvs. senast i 

bokslutskommunikén. 
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Koncernen hade fortsatt bra produkter, en stark kundlista och en stark marknadsposi-

tion. Det huvudsakliga skälet till att intäkterna (omsättningen) för 1997 i den hypote-

tiska situationen blivit lägre än vad som hade kommunicerats till marknaden var att ett 

flertal stora affärer med VR-center och CoE inte hade kunnat slutföras under 1997 i 

den omfattning som bolaget tidigare hade bedömt. Att det förelåg en avsevärd risk för 

att så skulle bli fallet hade styrelsen dock lämnat upplysning om i börsprospektet i maj 

1997. 

 

I prospektet stod att omsättningen och resultatet i allt väsentligt skulle genereras under 

sista kvartalet – under 1995 och 1996 hade knappt 50 procent av intäkterna skapats 

under sista kvartalet - och att det på grund av säsongsförskjutning av investeringar eller 

allmänt svag försäljning förelåg en avsevärd risk för att omsättningsökningen inte 

skulle bli den som styrelsen bedömde. 

 

I prospektet klargjordes också att resultatutvecklingen i betydande utsträckning var 

beroende av licensförsäljning av programvara, att det krävs en viss volym sålda licen-

ser för att täcka programutvecklingskostnaderna (vilka kostnadsfördes löpande), samt 

att tidigare- eller senareläggning av leveranser över årsskiften kunde få betydande in-

verkan på resultatet för ett enskilt år. Särskilt framhölls att bolagets försäljning i allt 

väsentligt var hänförlig till det sista kvartalet samt att kostnaderna var jämnt fördelade 

över året, varför säsongsvariationen i försäljningen får betydande genomslag på den 

kvartalsvisa resultatutvecklingen. Säsongsmönstret förklarades av kundernas upphand-

lingscykel på 8-12 månader som medförde att en stor del av investeringarna skedde 

först vid årets slut. 

 

Aktiemarknaden var därmed medveten om att omsättningen och resultatet i allt väsent-

ligt skulle genereras under sista kvartalet och att det på grund av säsongsförskjutningar 

av investeringar eller allmänt svag försäljning förelåg en avsevärd risk för att omsätt-

ningsökningen skulle bli lägre än vad styrelsen bedömde. Därmed skulle heller inte 

resultatet komma att uppgå till de belopp som aktiemarknaden själva kunde beräkna 
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genom att multiplicera omsättningen med en antagen rörelsemarginal. Aktiemarknaden 

kände alltså väl till de risker för vikande omsättning och lönsamhet som förelåg. Att 

omsättningen och resultatet blev lägre än vad som kommunicerats hade således inte 

kommit som någon större överraskning för marknaden. 

 

För att begränsa effekterna av den vikande omsättningen och förlusten för 1997 hade 

bolaget i bokslutskommunikén kunnat informera om att ett flertal affärer var nära av-

slut och med all sannolikhet skulle komma att resultera i intäkter under 1998. Så blev 

också fallet med Yokohama, Taiwan, Pretoria, Maricopa, Arvika och Trollhät-

tan/Uddevalla. Beloppet var 45 milj. kr. Ett antal ytterligare affärer som felaktigt hade 

redovisats under 1997 hade sannolikt kunnat avslutas under 1998 om inte förtroende-

förlusten hade kommit emellan. Detta gäller bl.a. Beijing, Enköping och Örebro. San-

nolik intäkt från dessa center var 34 milj. kr. 

 

Som ytterligare förklaring till det svaga resultatet för 1997 hade bolaget kunnat hänvi-

sa till den snabba tillväxt och kostsamma uppbyggnad av personalstyrkan som genom-

förts under året. 

 

Som sagts ovan kan det antagas att aktiemarknaden vid börsintroduktionen förväntade 

sig att Prosolvia för 1997 skulle ha en omsättningstillväxt på 65 procent med intäkter 

på 340-355 milj. kr och en vinst (efter skatt) på 38-41 milj. kr. Om nu bolaget i bok-

slutskommunikén hade rapporterat om en omsättning på 307 milj. kr så hade det vis-

serligen varit 31-48 milj. kr lägre än vad marknaden vid introduktionen förväntat sig 

för hela 1997, men det hade ändå motsvarat en omsättningsökning på 43 procent i för-

hållande till 1996 (307/215=1,43). Avvikelsen mellan den av marknaden förväntade 

vinsten på 38-41 milj. kr och utfallet förlust på 45 milj. kr hade varit mellan 83-86 

milj. kr. Denna avvikelse hade självfallet lett till en betydande nedgång av aktievärdet, 

men om informationen hade hanterats på ett korrekt sätt såsom angivits ovan så hade 

situationen blivit långt ifrån så katastrofal som nu blev fallet. 
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Om korrekta uppgifter lämnats i bokslutskommunikén hade Prosolvias trovärdighet 

visserligen ifrågasatts eftersom de höga förväntningarna inte hade infriats, men ifråga-

sättandet och förlusten av trovärdighet hade inte hamnat i närheten av vad som nu blev 

fallet. 

 

Den reviderade prognos för 1998 som styrelsen i det hypotetiska scenariot hade tving-

ats lämna i bokslutskommunikén hade sannolikt visat på en omsättningstillväxt i när-

heten av 50 procent i förhållande till det rättvisande resultatet för 1997, men prognosen 

hade visat på en kraftig förlust. 

 

Det är givetvis omöjligt att med säkerhet uttala sig om hur marknaden hade reagerat, 

men om information om åtgärder och besparingar hade lämnats samtidigt hade kursen 

trots den stora förlusten och dystra utsikterna för 1998 sannolikt inte gått ned under 

introduktionskursen 115 kr. Kursen efter bokslutskommunikén var 380 kr. I verklighe-

ten föll inte kursen under introduktionskursen ens när bolaget under full mediastorm 

redovisade en förlust för första kvartalet 1998 på 46 milj. kr. Kursen föll då till 123 kr 

den 15 maj 1998. I samband med nyemissionen hade dock kursen gått ner under intro-

duktionspriset eftersom bolaget hade behövt lämna en rabatt för att locka investerare. 

Det kan dock antas att kursen hade gått upp igen över introduktionspriset relativt snart 

efter introduktionen. 

 

Ett eller rent av två år med förluster i ett bolag med en stark historik och positiva utsik-

ter om tillväxt för framtiden har en relativt begränsad inverkan på aktiekursen. Det 

avgörande är om bolaget långsiktigt kan förväntas leverera vinster på en rimlig nivå. 

 

Media 

Hade redovisningen och informationsgivningen uppfyllt kraven enligt regelverket hade 

media inte haft några skandaler i Prosolvia att skriva om. Det dåliga resultatet hade 

givetvis medfört negativa artiklar och kommentarer om att Prosolvia inte hade lyckats 

uppfylla sina mål för 1997. Koncernen hade visserligen visat en stark omsättningstill-

växt på 43 procent för 1997, men man hade ändå redovisat en rejäl förlust och det skul-
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le bli en förlust även för 1998. Detta hade självklart lett till besvikelse och negativa 

skriverier, men dessa hade inte handlat om att bolaget ”fifflat” med redovisningen eller 

att det fanns allvarliga fel och brister i den information som bolaget lämnat till mark-

naden. Något bestående mer omfattande förtroendetapp hade inte uppkommit, vare sig 

gentemot media, aktiemarknad, kunder eller andra. 

 

Finansiering och likviditet 

 

Prosolvia hade även vid lämnande av riktig information i delårsrapporterna och kom-

munikén varit i behov av ytterligare finansiering. Om inte förtroendeförlusten inträffat 

är det sannolikt att nyemissionen om 2-300 milj. kr hade kunnat genomföras på aktie-

marknaden som planerat under våren 1998. Om åtgärdsprogrammet med personalned-

dragningar inletts tidigare och senast i början av mars är det också det rimligt att anta-

ga att kapitalbehovet hade uppgått till endast 150-200 milj. kr. 

 

I maj 1998 bedömdes att Prosolvias finansiella behov för att långsiktigt säkerställa 

expansionen med god likviditet till mellan 100 och 200 milj. kr. 

 

När det gäller finansieringen av VR-center så saknade IVS vid årsskiftet 1997/98 egna 

finansiella medel för att finansiera ytterligare VR-center. Handelsbanken Finans hade 

dragit sig ur leasingsamarbetet, men det är inte uteslutet att de med en mindre aggres-

siv rutin för fakturering och redovisning hade finansierat ytterligare center. Om förtro-

endeförlusten inte inträffat hade dock finansieringen av ytterligare center sannolikt 

kunnat ordnas genom en kombination av extern finansiering, t.ex. leasing, och lån eller 

tillskott från aktieägarna Industrifonden och Prosolvia. 

 

Likviditetskrisen i juni 1998 hade sannolikt inte inträffat i det hypotetiska förloppet. 

Om problemen inte uppkommit hade kassaflödet varit väsentligt bättre. Kostnaderna 

för framförallt personalen hade varit lägre i takt med att besparingarna fick effekt. Vi-

dare hade betalningar kommit in från kunder i en helt annan omfattning än vad som nu 

blev fallet. Detta gäller såväl betalningar av fordringar på olika centerkunder som be-
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talning av gamla fordringar på andra kunder som i det faktiska förloppet blev tvek-

samma och sköt upp eller helt vägrade att betala. Inbetalningarna från nyförsäljningen 

hade också varit väsentligt större under 1998 i det hypotetiska alternativet. 

 

Under kvartal 1 och 2 1998 belastades resultatet med 64 milj. kr från centeraffärerna 

som krediteringar, reserveringar och nedskrivningar. 

 

Kvartal 3 1998 gjordes reserveringar på ytterligare 90 milj. kr, varav 80 milj. kr var 

relaterade till centers. 

 

Kunderna och försäljningen 

 

Prosolvia hade en imponerande kundlista; även Enskilda Securities, som i februari 

1998 var starkt kritiska till Prosolvia, delade denna uppfattning. Och det var en riktig 

bedömning. Bland de mer kommersiellt inriktade kunderna fanns bolag från en rad 

olika branscher. 

- Fordonsindustrin: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Toyota, Volvo och SAAB Au-

tomobile 

- Flygindustrin: Flygplanstillverkaren Aerospatiale och SAAB Flygmotor samt 

SAS 

- Finansiella sektorn: Nations Bank, numera Bank of America, USAs största 

bank 

- Telekom: Telia och Ericsson 

- Stål och metall: Avesta Sheffield 

- Kraft- och automationsteknik: ABB 

- Verkstadsindustrin: SKF 

- Oljeindustrin: Norsk Hydro 

- Läkemedel: Pharmacia Upjohn 

- Bygg och entreprenad: Skanska 

- IT - konsult och programvara: Celsius Tech 

- Svetsning och skärning: ESAB, IT Norrbotten 
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Bland de offentliga kunderna fanns i Sverige ett stort antal kommuner och landsting. 

Forsknings- och utvecklingssamarbeten bedrevs och planerades med ett antal ledande 

universitet och högskolor i Sverige och internationellt, så t.ex. med Linköpings Uni-

versitetsjukhus och Karolinska Sjukhuset. 

 

Kundlistan var verkligen imponerande och kunderna hade ett stort förtroende för Pro-

solvia. Detta förtroende hade inte raserats enbart på grund av att bolaget hade redovisat 

en lägre omsättning och ett negativt resultat för 1997. Som vi såg under genomgången 

av det faktiska förloppet tappade kunderna förtroendet efter skriverierna, börsens tidi-

garelagda ettårsutredning och obs-noteringen av aktien. 

 

Prosolvia hade en stark position på marknaden 

 

Prosolvia hade 1996-97 en ledande position på marknaden för Virtual Reality produk-

ter och tjänster. 1997 rangordnade analysföretaget Cyberedge Clarus på andra plats 

bland 23 Virtual Reality-företag i världen avseende intäkter för år 1996. 

 

Clarus ingick som en av 20 leverantörer av VR-produkter och tjänster som listades i 

analysföretaget Ovums rapport avseende VR-marknaden 1996. 

 

Produkterna och tjänsterna 

 

Kundlistan och marknadspositionen hade givetvis huvudsakligen byggts upp med hjälp 

av starka produkter och kompetent personal. Utan starka produkter och tjänster hade 

inte omsättningen vuxit på det sätt som den gjorde under åren fram till introduktionen. 

Avsevärda resurser lades också löpande ned på produktutveckling. Under 1996-97 

lades 140 milj. kr ned på programvaruutveckling. 

 

Lars Thalén vid konsultföretaget Burson-Marsteller ansåg i maj 1998, när mediastor-

men och förtroendeförlusten rasade för fullt, att Prosolvias underliggande affär var 
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sund - man hade stark kärnkompetens, bra produkter, stor efterfrågan, en marknadsle-

dande position på en marknad som Prosolvia delvis definierade och världens bästa 

medarbetare. 

 

VR-marknaden – en tillväxtmarknad 

 

Allmänt 

Ett antal olika analyser av VR-marknaden har utförts av olika analysföretag, däribland 

de som nämnts redan; Cyberedge och Ovum. Cyberedge är ett amerikanskt företag 

som följt Virtual Reality eller Virtual Simulation (Viz Sim)-marknaden mycket nära 

under ett antal år. Varje år 1997-2004 utförde de omfattande analyser av marknaden. 

Cyberedges ägare är Ben Delaney. 

 

Ett annat internationellt och betydligt större analysförtag – OVUM – ett ledande ana-

lys- och marknadsunderökningsföretag med inriktning mot telekom-, IT-tjänster och 

programvarubranscherna – utförde 1996 en omfattande analys av VR-marknaden som 

kom att bli citerad av flera andra analytiker av VR-marknaden. 

 

Vidare har analyser utförts av andra analysföretag som Gartner, Business Communica-

tions Company Inc. och Daratech. 

 

I dessa olika analyser har marknaden avgränsats på olika sätt. Siffermaterialet är därför 

inte jämförbart i absoluta tal. 

 

OVUM har avgränsat VR-marknaden till system och tjänster för affärssegmentet. Kon-

sumentmarknaden ingår inte.  

 

Cyberedge har använt en mycket vidare avgränsning där all verksamhet som direkt 

eller indirekt har anknytning till VR ingår oavsett vem den riktar sig mot och vad den 

avser. Cyberedges VR-marknad är därför mycket mer omfattande än Ovums. 
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Även analysföretaget Gartner har analyserat VR-marknaden och Carnegie åberopade 

deras rapport i sina analyser. Konkursboet har inte tillgång till själva rapporten. 

 

Som underlag för en bedömning av VR-marknadens utveckling under åren 1998 och 

därefter kan även användas uppgifter om konkurrenters försäljnings- och vinstutveck-

ling. Vid värderingen inför börsnoteringen använde sig Carnegie bl. a. av ett omfattan-

de jämförelsematerial från olika konkurrenter till Prosolvia, däribland Dassault och 

Autodesk. Även Enskilda använde dessa uppgifter i sina analyser. 

 

Vi kommer senare under redogörelsen för skadan och beräkningen av skadeståndet att 

redogöra för dessa och andra konkurrenters omsättnings- och resultatutveckling samt 

börskurser från 1997 t.o.m. idag. 

 

År 1996 

Analysföretaget Ovum bedömde 1996 att marknaden för VR-produkter och tjänster 

inom affärssegmentet skulle växa från 135 milj. USD 1995 till 1 miljard USD 2001, 

vilket motsvarade en genomsnittlig tillväxt på 40 procent per år. 

 

Ovum bedömde att den snabbast växande produktmarknaden mellan åren 1995-2001 

skulle vara programvara. 

 

Ovum bedömde att marknaden för VR-produkter och tjänster år 2006 skulle uppgå till 

9,7 miljarder USD. 

 

Ovum bedömde att marknaden för VR-produkter och tjänster mellan åren 1995-2001 

skulle ha en genomsnittlig årlig tillväxt på 40 procent. 

 

År 1996 bedömde Business Communications Company Inc att omsättningen inom 

Virtual Reality-marknaden mellan 1994 och 2001 skulle öka med i genomsnitt 33 pro-

cent per år. 
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År 1997 konstaterade Carnegie att majoriteten av Prosolvias applikationer för interak-

tiv visuell simulering var baserade på CAD/CAM/CAE (CAD = Computer Aided De-

sign applications; CAM = Computer Aided Manufacturing applications; CAE = Com-

puter Aided Engineering applications), att marknaden för CAD/CAM/CAE omsatte 

3,4 miljarder USD 1996, att marknaden hade växt med 17 procent i snitt under 1994-

1996, samt att tillväxten inte såg ut att avta. 

 

År 1997 

År 1997 konstaterade Carnegie att IT-marknadsundersökningsbyrån OVUM bedömde 

att Virtual Reality-marknaden år 2000 skulle omsätta mer än 1 miljard USD. 

 

År 1997 konstaterade Carnegie att konservativa bedömare uppskattade att Virtual Rea-

lity-marknaden skulle växa med mer än 50 procent per år mellan 1997 och 2000. 

 

Carnegie konstaterade vidare att IT-marknadsundersökningsbyrån Gartner bedömde att 

Virtual Reality-marknaden år 2000 skulle omsätta 1,1 miljard USD. 

 

Omsättningen för de nästan 300 bolag som sålde applikationer för något av de då fyra 

vanligaste applikationsområdena inom Virtual Reality var under 1997 481 milj. USD. 

 

År 1997 bedömdes Virtual Reality-marknaden ha stor tillväxtpotential och de största 

möjligheterna till framgång bedömdes föreligga inom utrustning, programvara och 

applikationer. 

 

År 1998 

Enligt Cyberedge var omsättningen på Virtual Reality-marknaden 8,4 miljarder USD 

under 1998. 

 

År 1999  

Enligt Cyberedge var omsättningen på Virtual Reality-marknaden 15 miljarder USD 

under år 1999. 
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Omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden var 79 procent under år 1999. 

 

År 2000 

Enligt Cyberedge var omsättningen på Virtual Reality-marknaden 27 miljarder USD 

under år 2000. 

 

Omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden var 79 procent även under år 

2000. 

 

Marknaden för CAD-applikationer och teknologier relaterade till virtuella prototyper 

och visualisering uppgick till 1 miljard USD år 2000. 

 

År 2001 

Enligt Cyberedge var omsättningen på Virtual Reality-marknaden 28 miljarder USD år 

2001. 

 

Omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden var 3,6 procent under år 2001. 

 

År 2002  

År 2002 hade Virtual Reality blivit etablerad som en bred, konventionell teknologi 

med väsentlig betydelse för affärer, utbildning, forskning, tillverkning och medicin. 

 

Enligt Cyberedge var omsättningen på Virtual Reality-marknaden 38,8 miljarder USD 

under år 2002. 

 

Omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden var 38,6 procent under år 2002. 

 

År 2003 

Enligt Cyberedge var omsättningen på Virtual Reality-marknaden 42,6 miljarder USD  

under år 2003. 
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Omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden var 9,8 procent under år 2003. 

 

År 2004 

Enligt Cyberedge bedömdes omsättningen på Virtual Reality-marknaden uppgå till 

50,1 miljarder USD under år 2004. 

 

Omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden bedömdes uppgå till 17,6 procent 

under 2004. 

 

Marknaden för virtuella prototyper och visualisering för användning inom ”enginee-

ring” uppgick till 1,3 miljarder USD år 2004 

 

År 2005 

År 2004 bedömde Cyberedge att omsättningen på Virtual Reality-marknaden under år 

2005 skulle komma att uppgå till 57 miljarder USD. 

 

År 2004 bedömdes omsättningstillväxten på Virtual Reality-marknaden under år 2005 

uppgå till 13,9 procent. 

 

Uppgifter om marknaden och tillväxten kan givetvis även hämtas i finansiell informa-

tion från Prosolvias konkurrenter. Dessa uppgifter kommer att gås igenom under av-

snittet Skada. Två av konkurrenterna var Dassault och Autodesk. 

 

Under åren 1998-2007 hade Prosolvias konkurrent Dassault Systemes en årlig omsätt-

ningstillväxt på mellan 38 och -2 procent och en årlig rörelsemarginal på mellan 21 

och 37 procent (i Euro). 

 

Under räkenskapsåren 2000-2008 hade Prosolvias konkurrent Autodesk en årlig om-

sättningstillväxt på mellan 30 och -13 procent och en årlig rörelsemarginal på mellan 0 

och 254 procent (i USD). 
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Av detta material framgår att Virtual Reality-marknaden åren 1996-1998 bedömdes ha 

en stor potential som i allt väsentligt kom att uppfyllas. 

 

Prosolvias mål och strategier för 1998  

 

Prosolvias ursprungliga affärsplan för 1998 var visserligen för aggressiv för bolagets 

finansiella förmåga, men dessa planer hade som sagts sannolikt nedjusterats senast i 

februari 1998 om ledningen och styrelsen haft fått rätt information och underlag för 

sina beslut. 

 

De valda strategierna och målen i affärsplanen för 1998 var dock riktiga och realistiska 

förutom expansionstakt och vinst. 

 

Prosolvia hade i årsredovisningen för 1997 angivit fem s.k. framgångsfaktorer för 

1998: Fokusering på simuleringsteknologi som kärnverksamhet, tidig kommersialise-

ring, global närvaro, samarbete med strategiska partners samt förmåga att skapa nya 

applikationsområden. 

 

Dessa framgångsfaktorer var relevanta och Prosolvia hade goda förutsättningar att 

lyckas med var och en av dem. 

 

Avseende fokusering på simuleringsteknologi som kärnverksamhet är simuleringstek-

nologi (Virtual Reality) ett affärsområde som utvecklats mycket starkt under senare 

delen av 1990-talet och 2000-talet. Branschen uppvisade en mycket stark tillväxt för 

1998 och denna tillväxt har fortsatt sedan dess. 

 

Prosolvia hade sedan 1995 en klar inriktning mot utveckling av programvaror. Av den 

redovisade försäljningen under 1997 hade egna programvaror stått för 37 procent. 

1996 bedömde analysföretaget Ovum att den snabbast växande produktmarknaden 

inom VR mellan åren 1995-2001 skulle vara just programvara. 
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Den övergripande målsättningen för produkterna var att genom nya produkter säker-

ställa bolagets världsledande ställning inom tillverknings- och processindustrin, medi-

cin och service. Valet av dessa branscher hade enligt analyserna goda förutsättningar 

att lyckas. 

 

I oktober 1997 konstaterade Carnegie att IT-marknadsundersökningsbyrån Gartner 

bedömde att Virtual Reality-marknaden i framtiden skulle domineras av bl.a. applika-

tioner för simulering för industri och medicin. Samma slutsatser dras i Cyberedges och 

Ovums rapporter.  

 

En av framgångsfaktorerna var att skapa nya applikationsområden för programvarorna. 

Målet för 1998 var att dubblera antalet programmoduler inom de tre programfamiljerna 

Oxygen, EON och PS Engine. Även i detta avseende hade Prosolvia goda möjligheter 

att nå framgång även om man av besparingsskäl hade tvingats att dra ned på takten. 

Prosolvia hade ett stort antal mycket kompetenta programutvecklare anställda och det 

måste antagas att om normala förhållanden fått råda hade företaget klarat att utveckla 

och lansera nya programmoduler i en omfattning som varit tillräcklig för att möta kun-

dernas och marknadens behov och efterfrågan. 

 

Den globala närvaron var redan stor 1997; försäljningen fördelades enligt följande: 

Europa 49 procent, 

Nordamerika 25 procent, 

Asien 23 procent, 

Övriga 3 procent. 

 

Av jämförelsen med siffrorna för 1996 framgår att internationaliseringen hade varit 

avsevärd under 1997. 

 

För 1998 avsåg bolaget att fortsätta den internationella expansionen med särskilt fokus 

på Nordamerika och Europa. 
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Strategin och valet av marknader var högst relevant. De största geografiska markna-

derna 1999 för Virtual Reality var Nordamerika, Europa och Asien. 

 

Det främsta marknadsmålet för Prosolvia 1998 var att stärka den globala närvaron ge-

nom att expandera organisationen för direktförsäljning. 

 

Det var främst denna expansion som visade sig vara för aggressiv och som ledde till 

kraftigt ökade kostnader som sedan under förtroendeförlusten inte kunde matchas med 

intäkter. I det hypotetiska alternativet hade ledningen och styrelsen dragit ned på ex-

pansionstakten av organisationen för direktförsäljning. 

 

Slutligen, beträffande framgångsfaktorn samarbete med strategiska partners var detta 

ett område som Prosolvia hade god erfarenhet av och hade haft framgång med sedan 

många år. Ett antal strategiska samarbeten fanns redan etablerade sedan tidigare bl.a. 

med ABB, HP, Volvo, Microsoft och Silicon Graphics samt med sjukhus och universi-

tet. 

 

Målet var att etablera ett antal ytterligare strategiska partnersskap inom bolagets nyck-

elsegment. 

 

Strategin var även framgångsrik. Under första kvartalet 1998 träffades ett samarbetsav-

tal med ABB om att etablera ett samriskföretag. Ytterligare ett samarbetsavtal ingick i 

mars 1998 med Ericsson, SAAB Avionics.  

 

Förtroendeförlusten fick dock en mycket negativ inverkan på dessa samarbeten, bl. a. 

blev ABB och Volvo avvaktande. Det saknas anledning att tro annat än att Prosolvia i 

en normal situation hade kunnat fortsätta att ha framgång även med denna strategi. 
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Kritiken mot företagsledningen 

 

En del av kritiken från analytiker och media under våren 1998 riktade sig även mot 

företagsledningen och främst då huvudägarna Morgan Herou och Dan Lejerskär. I års-

redovisningen noterades under målen för 1998 att den snabba tillväxten medförde för-

ändrade roller för Prosolvias ledning och att tillväxten förutsatte en klarare roll- och 

ansvarfördelning. 

 

Det uttalades vidare vissa mål för organisationsstrukturen och ledarskapet. Företags-

ledningen och styrelsen hade således identifierat ett förändringsbehov och även angivit 

vad detta skulle resultera i. Bedömningarna var realistiska och hade sannolikt kunnat 

genomföras om inte allt hade ställts på ända när mediastormen blåste igång. 

 

Behovet av en klarare roll- och ansvarsfördelning anser Konkursboet att revisorerna 

borde ha påtalat redan under förvaltningsrevisionen under hösten 1997. Om så hade 

skett är det sannolikt att dessa förändringar hade varit genomförda under slutet av 

1997. 

 

När mediaavslöjandena kom i april 1998 tvingades företagsledningen ägna i stort sett 

all tid åt att på olika sätt försöka begränsa de skadliga effekterna av den negativa pub-

liciteten. Ledningen av försäljningen och affärsutveckling blev eftersatt. Inte heller 

blev det aktuellt att genomföra de organisatoriska förändringar som planerades utan 

mycket mer omfattande åtgärder blev nödvändiga för att försöka rädda bolaget. 

 

Omsättningen 1998 i det hypotetiska förloppet  

 

Den faktiska omsättningen 1998 var mycket stark fram till dess att felaktigheterna i 

redovisningen och informationslämnandet avslöjades offentligt i början av april 1998. 

Omsättningen under det första kvartalet 1998 var 126 milj. kr, vilket var endast 10 

milj. kr lägre än vad som hade tagits upp i den starkt expansionsinriktade budgeten. 
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Tillväxten under det första kvartalet var 103 procent jämfört med samma period året 

innan. 

 

Försäljningstillväxten hade sannolikt i det hypotetiska förloppet varit fortsatt stark 

även under resten av 1998, kvartal 2-4. 

 

Prosolvia hade överlevt 

 

Sammanfattningsvis är det enligt Konkursboet sannolikt att Prosolvia, Clarus och Sy-

stems i det hypotetiska förloppet hade kunnat fortsätta att bedriva sin verksamhet och 

utveckla den på ett framgångsrikt sätt. 

 

Hur gick det för Prosolvias verksamhet? 

 

Att Prosolvia hade kunnat överleva stöds av det faktum att flera av Prosolvias affärs-

områden och produkter och tjänster har överlevt konkursen. Vissa av dem har haft en 

mycket positiv utveckling. 

 

Delar av programvarorna inom PS Engine såldes till Tecnomatix som 2005 förvärva-

des av USG Inc. UGS Inc. togs sedan över av Siemens. 

 

Oxygen såldes till Opticore AB som sedan såldes till Prosolvias gamla konkurrent Au-

todesk Inc. 

 

EON såldes till EON Reality Inc. 

 

Mentice AB köpte medicinverksamheten i Prosolvia. 

 

Robotverksamheten övertogs av ABB och bedrivs alltjämt inom ABB. 
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Konsultverksamheten i PRT togs över av Frontec AB. Frontec AB gick sedan ihop 

med Acando AB. 

 

Delar av simuleringsverksamheten togs över av Mandator AB och MSE Weibull AB. 

 

Ledande befattningshavare i Prosolvias tyska dotterbolag tog över verksamheten och 

fortsatte att bedriva Virtual reality-verksamhet i bolaget Real Time Technology AG, 

först som återförsäljare av Opticores produkter (Oxygen) och sedan med egna produk-

ter. 

 

Hade skadan kunnat undvikas om företagsledningen och styrelsen agerat annorlunda 

efter bokslutskommunikén och efter det att revisionsberättelsen avlämnats? 

 

Granskningen av intäkterna och kundfordringarna utfördes av Öhrlings fram till slutre-

visionsmötet den 24 februari. I allt väsentligt var resultat- och balansräkningarna för 

bolagen i Prosolvia-koncernen färdiga när bokslutet offentliggjordes genom kommuni-

kén den 27 februari 1998. Endast smärre justeringar skedde i tiden fram till dess att 

årsredovisningen i Prosolvia offentliggjordes den 3 april 1998. Dessa ändringar saknar 

relevans för tvisten. Revisionen av intäkter och kundfordringar var avslutade och av-

rapporterade till företagsledning och styrelse innan offentliggörandet av bokslutskom-

munikén. 

 

Frågan är då om skadan hade kunnat undvikas om företagsledning, styrelse och reviso-

rer agerat på ett annorlunda sätt efter det att de felaktiga och bristfälliga uppgifterna 

och informationen hade lämnats i bokslutskommunikén? Enligt Konkursboet är svaret 

på frågan sannolikt nej; Prosolvias öde var troligen beseglat efter lämnandet av de fel-

aktiga uppgifterna i bokslutskommunikén. Genom offentliggörandet av de felaktiga 

uppgifterna försattes Prosolvia i en situation som innebar att om felen skulle komma 

att avslöjas skulle förtroendeförlusten och skadan med hög grad av sannolikhet inte gå 

att undvika. Skälen till detta är att felen i intäktsredovisningen var såväl omfattande 

(de uppgick till 128 milj. kr, vilket motsvarade 29 procent av de totala redovisade in-
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täkterna för 1997) som systematiska och hade pågått under lång tid. Uppgifter om om-

sättning och resultat samt information om mellanhavandena med IVS, elimineringsme-

tod, optionsavtalen, transaktionerna med IVS och lokala parter var alla väsentliga för 

aktiemarknadens värdering av Prosolviaaktien. Förtroendeförlusten efter avslöjandet 

blev så omfattande att den sannolikt inte hade gått att reparera och skadan inte hade 

kunnat undvikas efter det att den felaktiga bokslutskommunikén hade offentliggjorts. 

 

Konkursboet gör alternativt gällande att i allt fall efter offentliggörandet av Prosolvias 

årsredovisning den 3 april 1998 kunde företagsledningen och styrelsen inte förändra 

det faktiska händelseförloppet. 

 

Nu försökte i och för sig styrelsen och revisorerna inte ens att rätta felen efter det att de 

avslöjats. Detta berodde helt enkelt på att de inte ansåg (och uppenbarligen alltjämt 

inte anser) att några fel förelåg, varför det inte heller fanns något att rätta. Revisorerna 

fick efter avslutad revision för 1997 flera särskilda uppdrag av styrelsen att granska 

intäkter och kundfordringar, men de vidhöll vid varje tillfälle att allt var korrekt per 

balansdagen 1997-12-31. 

 

Vad hade omsättningen och resultatet blivit i Prosolvia för åren 1998-2000 i det hypo-

tetiska förloppet? 

 

Om nu Prosolviakoncernen hade kunnat överleva - vad hade då omsättningen och re-

sultatet blivit i det hypotetiska scenariot under 1998 och följande år? Alla beräkningar 

av detta bygger givetvis på antaganden som är förenade med en varierande grad av 

osäkerhet. Det går inte att göra en helt säker beräkning av ett hypotetiskt scenario. Ef-

tersom beräkningarna görs i efterhand minskar dock osäkerheten såvitt gäller vissa 

antaganden allt eftersom tiden går och det går att stämma av utfallet mot antagandena. 

 

År 1998 

Om revisorernas culpa inte förekommit är det Konkursboets bedömning att omsätt-

ningen och resultatet i Prosolvia under 1998 i vart fall hade blivit följande: Intäkterna 
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uppskattas ha uppgått till 462 milj. kr. Detta hade inneburit 6 procents ökning i förhål-

lande till den felaktigt redovisade och av Öhrlings reviderade omsättningen på 435 

milj. kr för 1997 och 50 procent i förhållande till den enligt Konkursboet korrekta om-

sättningen på 307 milj. kr för samma år. Att en omsättning på 462 milj. kr hade varit 

realistisk i det hypotetiska förloppet stöds av att den faktiska försäljningen 1998 var 

mycket stark fram till dess att felaktigheterna i redovisningen och informationsgiv-

ningen avslöjades offentligt i början av april 1998. De totala intäkterna under det första 

kvartalet 1998 var 126 milj. kr, vilket var endast 10 milj. kr lägre än vad som hade 

budgeterats och tillväxten under det första kvartalet var hela 103 procent. Försäljnings-

tillväxten var 94 procent. 

 

Öhrlings har också sagt att det första kvartalet var ”opåverkat” av förtroendeförlusten. 

 

Tillväxten i VR-branschen var också som vi sett mycket stark under såväl 1997 som 

1998. 

 

För att nå upp till den av Konkursboet bedömda sannolika omsättningen om 462 milj. 

kr för 1998 hade omsättningen under resterande del av året (kvartal 2-4) behövt uppgå 

till totalt 336 milj. kr. Detta hade enligt Konkursboet varit fullt realistiskt. I samman-

hanget ska nämnas att av de felaktiga intäkterna från centeraffärerna om totalt 128 

milj. kr för 1997 hade i vart fall 59 milj. kr kunnat redovisas som intäkter under 1998 - 

Pretoria, Yokohama, Taiwan, Maricopa, Falköping, Arvika, och Trollhät-

tan/Uddevalla. Samtliga dessa affärer fullföljdes med leveranser och installationer un-

der 1998. Sannolikt hade därtill i vart fall affärerna i Beijing, Enköping och Örebro 

kunnat avlutas under 1998 om förtroendeförlusten inte drabbat Prosolvia. Detta hade i 

så fall medfört intäkter på ytterligare ca 34 milj. kr. 

 

Vad beträffar kostnaderna för 1998 så har dessa såvitt gäller de tre första kvartalen 

beräknats motsvara det faktiska redovisade utfallet, dock med avdrag för de reserve-

ringar och kundförluster om totalt 147 milj. kr som gjordes avseende centeraffärerna 
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under 1998. Dessa kostnader hade sannolikt inte uppkommit under 1998 i det hypote-

tiska alternativet. Skälet till detta är två. 

 

För det första – om inga felaktiga intäkter och kundfordringar hade tagits upp år 1997 

så hade givetvis inga krediteringar eller reserveringar av dessa fel behövt ske under 

1998. Om det inte hade varit fel så hade det heller inte funnits något att rätta. 

 

För det andra – Om förtroendeförlusten inte hade inträffat så hade inte kunderna från 

redan avslutade fakturerade affärer blivit negativa och försökt dra sig ur med uteblivna 

och försenade betalningar och andra problem i centren som följd. Nedskrivningen på 

innehavet av aktier i IVS hade då heller inte behövt göras. 

 

Såvitt Konkursboet känner till upprättades det aldrig någon periodiserad och avstämd 

resultat- och balansräkning för tiden från den 1 oktober till dagen för konkursen den 28 

december 1998. För det fjärde kvartalet har kostnaderna beräknats motsvara kostna-

derna för det tredje kvartalet efter avdrag för kundförluster och reserveringar, dvs. 145 

milj. kr. Sannolikt hade kostnaderna blivit ännu lägre eftersom vissa av de rörliga 

kostnaderna hade sjunkit när intäkterna minskade. Detta gäller bl. a. kostnader för in-

köp av varor och tjänster från tredje man samt kostnader för försäljning och kundkon-

takter. Det är också rimligt att antaga att vissa övriga kostnader hade blivit lägre om 

förtroendeförlusten inte inträffat. Detta gäller t.ex. kundförluster från andra affärer än 

centeraffärerna och kostnader i samband med rekonstruktionsförsöken under hösten. 

Något ytterligare avdrag för dessa kostnader har dock inte skett. 

 

Rörelsemarginalen för 1998 hade med dessa utgångspunkter varit negativ; - 23 pro-

cent. Eftersom finansnettot hade varit positivt efter den antagna nyemissionen 1998 

hade vinstmarginalen inte blivit lägre än rörelsemarginalen. Med dessa antaganden 

beträffande intäkter och kostnader hade 1998 resulterat i en förlust på 108 milj. kr. 
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Särskilt om det hypotetiska förloppet för Clarus och Systems  

 

De omständigheter som åberopats när det gäller det faktiska och hypotetiska förloppet 

för Prosolvia gäller även i allt väsentligt även för Clarus och Systems. 

 

När det gäller Öhrlings revisions- och granskningsuppdrag för Clarus och Systems är 

det dock två skillnader mot Prosolvia: 

1. Aktierna i Clarus och Systems var inte börsnoterade och bolagen lämnade därför 

inte själva någon information till marknaden. Följaktligen ingick det inte i Öhrlings 

uppdrag under förvaltningsrevisionen att granska att någon aktiemarknadsinforma-

tion lämnades av Clarus och Systems. 

2. Clarus och Systems lämnade inga delårsrapporter och Öhrlings utförde följaktligen 

ingen översiktlig granskning av delårsrapporter för Clarus och Systems. 

 

Öhrlings försumlighet vid granskningen av aktiemarknadsinformationen och delårs-

rapporterna är dock relevant även för den skada som drabbat Clarus och Systems. Ak-

tiemarknadsinformationen och delårsrapporterna omfattade koncernens verksamhet 

och huvuddelen av intäkterna och kundfordringarna kom från Clarus och Systems. 

Verksamheten i koncernen bedrevs de facto som om Clarus och Systems var affärsom-

råden och inte självständiga bolag. Hanteringen av finansiella tillgångar skedde 

gemensamt inom koncernen. Rapporteringen skedde även på detta sätt. Inga separata 

styrelsemöten hölls i Clarus och Systems utan styrelsemöten hölls gemensamt för hela 

koncernen. Även ledningsgruppsmötena var gemensamma för alla koncernbolag. 

Magnus Svernlöv var ekonomichef för hela koncernen och satt som sekreterare i sty-

relsen för moderbolaget. 

 

Revisionen utfördes av ett team. De tre huvudinblandade revisorerna Nils Brehmer, 

Magnus Götenfelt och Philippa Holländer arbetade alla med såväl Prosolvia som Cla-

rus och Systems. Faktureringen av alla gransknings- och revisionsuppdrag för kon-

cernbolagen skedde i en gemensam faktura till moderbolaget. 
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Avrapporteringen av granskningen och revisionen till företagsledningen och styrelsen 

skedde gemensamt för alla koncernbolag. Det var endast rapporteringen i form av revi-

sionsberättelserna som var uppdelad på de olika bolagen. 

 

Öhrlings borde vid granskningen av räkenskaperna i Prosolvia, Clarus och Systems för 

1997 ha upptäckt och rapporterat till företagsledningen och styrelsen att redovisningen 

av intäkter och kundfordringar stred mot lag och god redovisningssed. Denna rapporte-

ring borde ha skett löpande under året. 

 

Företagsledningen och styrelserna för Prosolvia, Clarus och Systems har således lö-

pande i allt väsentligt fått samma rapportering från revisorerna. Fel och oklarheter i 

Prosolvias offentliggjorda information och delårsrapporter fick en direkt effekt för Cla-

rus och Systems och värdet på deras rörelser. 

 

24.1.4 Skadan 

 

Inledning 

 

Den metod som ska användas vid beräkningen av skadan är differensläran; skadan ut-

görs av skillnaden mellan det faktiska och det hypotetiska förloppet och motsvaras av 

den negativa förändring som till följd av det skadegörande beteendet inträffat på re-

spektive bolags förmögenhetsställning. Med skada avses således att det faktiska hän-

delseförloppet på ett negativt sätt avvikit från vad som sannolikt hade inträffat om en 

viss omständighet, i det här fallet försumligheten, inte hade inträffat. Begreppet skada 

förutsätter alltså en jämförelse mellan två händelseförlopp; ett hypotetiskt som bort 

inträffa och ett verkligt, som faktiskt har inträffat. Skadan är skillnaden mellan det hy-

potetiska och det verkliga händelseförloppet. Skadeståndet är det penningbelopp som 

svarar mot skadan; dvs. skadeståndet är skadan mätt i pengar. Beräkningen sker genom 

att jämföra den ekonomiska ställningen sådan den skulle ha varit om ingen skada in-

träffat med den situation som inträtt genom skadan. 
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Det faktiska förloppet – sammanfattning 

 

Vad som faktiskt inträffade för Prosolvia under 1998 kan sammanfattas enligt följan-

de: 

- Oklarheter och felaktigheter i redovisningen och informationsgivningen avslöjades 

i media och på aktie- och finansmarknaden, 

- förtroendet för bolaget påverkades starkt negativt hos kunder, samarbetspartners, 

finansiärer och aktieägare, 

- förtroendeförlusten resulterade i att försäljningen stannade av eftersom kunderna 

blev negativa och avvaktande till bolaget, 

- kunder sköt upp och vägrade i vissa fall att fullfölja betalningar, 

- anskaffningen av kapital och annan finansiering försvårades, 

- en akut likviditetskris uppkom i juni, 

- aktiva rekonstruktionsförsök bedrevs på ett omsorgsfullt sätt, 

- Industrifonden satsade avsevärt med ytterligare kapital, men bolagen och verksam-

heterna kunde inte räddas utan gick slutligen i konkurs. 

- Delar av rörelserna överläts efter konkursen. 

 

Det hypotetiska förloppet - sammanfattning 

 

Om Öhrlings hade utfört sitt uppdrag i enlighet med lag och god revisionssed hade 

felaktigheterna och bristerna i förvaltning, bokföring, delårsrapporter och årsredovis-

ningar inte uppkommit eller i vart fall upptäckts i tid. Om Öhrlings på sätt som åvilat 

dem hade rapporterat felaktigheterna och bristerna måste det antagas att styrelsen och 

verkställande direktörerna i Prosolvia, Clarus och Systems hade rättat sig efter Öhr-

lings anmärkningar. Vidare måste det anses sannolikt att bolagen i Prosolviakoncernen 

i så fall hade överlevt och hade kunnat fortsätta att bedriva sin verksamhet och utveck-

las på ett framgångsrikt sätt. 
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Med en korrekt redovisning hade omsättningen och resultatet för 1997 kommit att rap-

porteras till väsentligt lägre belopp än vad som nu blev fallet. Trots detta hade emeller-

tid Prosolvias goda renommé och goodwill långsiktigt kunnat bibehållas. Nedgången i 

rörelseresultatet för 1997 hade med hög grad av trovärdighet kunnat förklaras med att 

ett stort antal stora affärer inte hade hunnit avslutas under 1997 men skulle komma att 

slutföras och tas som intäkt 1998, och den snabba tillväxt och kostsamma uppbyggnad 

av personalorganisationen som hade genomförts under året. Budgeten för 1998 hade 

fortsatt visat på en stark tillväxt om än med en förlust. Prosolvia hade då under våren-

sommaren 1998 kunnat få nödvändig finansiering för sin fortsatta expansion och till-

växt. Åtgärdsprogrammet för att reducera kostnaderna hade satts in tidigare. Försälj-

ningen hade blivit avsevärt högre under 1998 än vad som nu blev fallet på grund av att 

kunderna tappade förtroende för bolaget. Därmed hade koncernen undvikit den krafti-

ga likviditetsbrist som inträffade under 1998. Verksamheten hade kunnat överleva. 

Marknadspositionen, produkterna, affärsidén och personalen var mycket starka till-

gångar. 

 

Värdet på Prosolvias tillgångar i form av aktierna i dotterbolagen Clarus, Prosolvia och 

PRT samt Clarus och Systems egna rörelser hade då inte gått förlorat utan hade kunnat 

bibehållas och på lång sikt även fortsatt att öka. 

 

Skadan och skadeståndet 

 

Målet avser ersättning för skada som vållats moderbolaget Prosolvia och dess dotter-

bolag Clarus och Systems. För att beräkna skadeståndet ska man jämföra den ekono-

miska ställningen för Prosolvia, Clarus och Systems sådan den skulle ha varit om ing-

en skada inträffat med den ekonomiska ställning som inträtt genom skadan. 

 

Som en följd av Öhrlings oaktsamhet kom Prosolvia, Clarus och Systems slutligen att 

försättas i konkurs. Clarus och Systems förlorade sina rörelser. Det uppkom en brist i 

Prosolvia, Clarus och Systems konkurser. 
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Den ekonomiska ställningen i moderbolaget Prosolvia var vid konkurstillfället negativt 

och motsvarades av bristen i konkursen om 196 milj. kr. Prosolvia förlorade därutöver 

värdet på aktierna i Clarus (900 milj. kr), Systems (250 milj. kr) och PRT (50 milj. kr). 

Under konkursens handläggning har aktierna i Research & Technology avyttrats för 

37,5 milj. kr. Skadeståndet ska därför reduceras med detta belopp och uppgår till 12,5 

milj. kr. 

 

I Clarus uppgick bristen i konkursen till 42 milj. kr. Värdet på den förlorade rörelsen 

var i allt fall 900 milj. kr. 

 

Bristen i Systems konkurs var 29 milj. kr. Värdet på den förlorade rörelsen var i allt 

fall 250 milj. kr. 

 

Konkursboets skadeståndsyrkande om 1 428 500 kr består av följande poster: 

1. Förlusten av aktier/rörelse i Clarus om 900 milj. kr 

a. Konkursboets egen skada avseende förlusten av aktierna i Clarus, alter-

nativt 

b. Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende förlusten av rörelsen i 

Clarus. 

2. Förlusten av aktier/rörelse i Systems om 250 milj. kr 

a. Konkursboets egen skada avseende förlusten av aktierna i Systems, al-

ternativt 

b. Konkursboets förvärvade tvisteföremål från Systems avseende förlusten 

av rörelsen i bolaget 

3. Förlusten av aktier i PRT om 12,5 milj. kr 

Konkursboets egen skada avseende värdet på aktierna i PRT 50 milj. kr med av-

drag för köpeskillingen 37,5 milj. kr som konkursboet erhållit vid försäljning av 

aktierna i PRT. 

4. Bristen i Prosolvias konkurs 196 milj. kr 

Konkursboets eget anspråk avseende bristen i Prosolvias konkurs 

5. Bristen i Clarus konkurs 42 milj. kr 
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Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende bristen i Clarus konkurs 

6. Bristen i Systems konkurs 28 milj. kr 

Konkursboets förvärvade tvisteföremål avseende bristen i Systems konkurs 

 

Beräkningen av skadeståndet för de olika delarna av skadan  

 

Bristen i konkursen 

När det gäller bristen i respektive konkurs råder det inte tvist om dess storlek; bristen 

var 196 milj. kr i Prosolvia, 42 milj. kr i Clarus och 28 milj. kr i Systems. 

 

Aktierna och rörelserna i Clarus, Systems och PRT 

Prosolvias egen skada består av de förlorade värdena på aktierna i dotterbolagen Cla-

rus, Systems och PRT. Den skada som Prosolvia förvärvat från Clarus och Systems 

avser värdet på deras rörelser. 

 

Det har i målet uppstått diskussioner mellan parterna rörande skillnaden mellan s.k. 

rörelsevärde och aktievärde. Enligt Konkursboet består skillnaden mellan rörelsevärde 

och aktievärde av bolagets s.k. finansiella nettoskuld, vilket beräknas som skillnaden 

mellan (a) finansiella räntebärande skulder och (b) summan av likvida medel och andra 

räntebärande finansiella tillgångar. Först räknar man ut rörelsevärdet. För att erhålla 

aktievärdet justeras rörelsevärdet med den finansiella nettoskulden. Öhrlings har be-

stridit att detta skulle vara riktigt. Öhrlings sakkunniga i värderingsfrågan, KPMG, har 

emellertid i sitt utlåtande bekräftat att de delar den av Konkursboet redovisade uppfatt-

ningen. 

 

Värderingsteori 

 

Inledning 

För finansiella investeringar, som t.ex. i aktier eller rörelser, grundas värdet i allmänhet 

på den ekonomiska nytta som ägandet förväntas ge. Den ekonomiska nyttan kommer 

ägaren till del dels genom löpande avkastning (t.ex. i ett aktiebolag genom utdelning), 
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dels genom värdeförändring som kan realiseras vid försäljning eller avveckling av 

verksamheten. 

 

Värdet beror av a) den framtida avkastning som företaget förväntas generera med ut-

gångspunkt från dess situation vid värderingstidpunkten, samt b) den risk som är för-

knippad med att det verkliga utfallet, kan komma att avvika från vad som förväntas. 

Det är därför inte ovanligt att olika parter har skilda uppfattningar om värdet. Skillna-

den beror ofta på olika bedömningar avseende rimligheten i en prognostiserad utveck-

ling i förhållande till vad som historiskt har uppnåtts. 

 

Det finns olika metoder för att värdera ett företag. De två vanligaste är avkastningsvär-

dering och relativvärdering. Vid en avkastningsvärdering utgår man från den framtida 

avkastningen och diskonterar denna till nuvärde med tillämpning av en kalkylränta 

som avspeglar kapitalkostnaden. En relativvärdering syftar till att bestämma företagets 

värde med utgångspunkt från prissättningen av aktier i jämförbara noterade bolag. Vid 

denna metod kommer man fram till värdet genom att använda olika s.k. värderings-

multiplar som beräknas genom att priset (värdet) för de jämförbara bolagen ställs i 

relation till deras rörelseresultat, resultat efter skatt, omsättning eller bokfört eget kapi-

tal. Det var denna metod som Carnegie använde inför introduktionen. 

 

En tredje vanlig värderingsmetod är den s.k. substansvärderingen. Denna innebär att 

värdet på bolaget bestäms med utgångspunkt från balansräkningen, varvid värdet av 

enskilda tillgångar och skulder justeras med hänsyn till eventuella skillnader mellan 

bokförda värden och bedömda marknadsvärden. Den metoden har inte använts av par-

terna vid värderingarna i målet och den kommer därför inte att kommenteras ytterliga-

re. 

 

Oavsett vilken värderingsmetod som används så blir värdet vid en korrekt utförd vär-

dering i allt väsentligt detsamma. Ofta används också metoderna parallellt. Vid såväl 

en avkastningsvärdering som en relativvärdering är grunden för företagets värde dess 

förväntade framtida kassaflöde, finansiella ställning samt risksituation. Bägge värde-
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ringsmetoderna – avkastningsvärdering och relativvärdering – är förknippade med 

problem och osäkerhet. Avkastningsvärderingar är känsliga för prognosantaganden och 

för nivån på den kalkylränta som tillämpas. Relativvärderingar är osäkra p.g.a. svårig-

heten att finna relevanta jämförelseobjekt och svårigheten att justera multipelvärden 

för skillnader mellan värderingsobjektet och jämförelsebolag. I många värderings-

sammanhang försöker man därför tillämpa såväl avkastningsvärdering som relativvär-

dering som komplement till varandra vid värdebedömningen. 

 

Till stöd för beräkningen av skadeståndet avseende aktier och rörelse åberopar Kon-

kursboet såväl avkastningsvärderingar som relativvärderingar. Öhrlings sakkunnige 

KPMG har gjort en avkastningsvärdering, men ingen relativvärdering. 

 

Vid beräkningen av skadan avseende förlusten av aktierna och rörelserna ska värde-

ringen, oberoende av metod, gå ut på att fastställa rörelsens eller aktiernas marknads-

värde. Marknadsvärdet på en tillgång är det förväntade pris till vilket en överlåtelse av 

aktierna eller rörelsen skulle ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en ratio-

nell säljare och en rationell köpare, när ingen tvångssituation föreligger och båda parter 

har tillgång till likvärdig och relevant information. En överlåtelse i en konkurs sker 

således inte till marknadsvärden eftersom marknaden inte kan sägas vara öppen och 

oreglerad och säljaren i realiteten är tvingad att sälja. För noterade aktier motsvaras 

marknadsvärdet i regel av det pris till vilket aktien handlas på en börs. 

 

KPMG använder en något annorlunda definition på marknadsvärde än den som angi-

vits ovan. Vad Konkursboet kallar marknadsvärde kallar KPMG istället för marknads-

pris. 

 

Värderingsobjektet 

För ett rörelsedrivande företag som drivs i aktiebolagsform kan värderingsobjektet 

antingen vara bolagets rörelse (rörelsevärde) eller aktierna i bolaget (aktievärde). De 

ovan angivna värderingsmetoderna – avkastnings-, relativ- och substansvärdering kan 

samtliga användas vid värdering av såväl rörelse som aktier. 
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Skillnaden mellan aktievärde och rörelsevärde består som tidigare sagts av bolagets 

s.k. finansiella nettoskuld, vilket beräknas som skillnaden mellan (a) finansiella ränte-

bärande skulder och (b) summan av likvida medel och andra räntebärande finansiella 

tillgångar i bolaget. 

 

Med undantag för bolagets finansiella nettoskuld är således ett bolags aktievärde och 

rörelsevärde lika stora. För att komma fram till aktievärdet justeras rörelsevärdet med 

den finansiella nettoskulden. Om nettoskulden är negativ, vilket är vanligast, blir ak-

tievärdet (med användande av samma värderingsmetod) lägre än rörelsevärdet. Om 

nettoskulden är positiv blir aktievärdet högre. I Prosolvias fall var den finansiella net-

toskulden vid börsintroduktionen postiv, +45 milj. kr, vilket innebär att värdet på akti-

erna var 45 milj. kr högre än rörelsevärdet. Den 31 december 1997 var nettoskulden 

enligt Econ Pöyrys beräkningar sannolikt ± 0, varför rörelse- och aktievärdet vid den 

tidpunkten var detsamma. 

 

Avkastningsvärdering 

Det finns olika metoder för att göra en avkastningsvärdering. Skillnaderna mellan dem 

beror på hur man bestämmer avkastningen och avkastningskravet. Den mest ingående 

av analysmetoderna är kassaflödesvärderingen, vilken är den vanligaste metoden för 

avkastningsvärdering. 

 

Kassaflöde 

Vid kassaflödesvärderingen utgår man från de kassaflöden som man antar kommer att 

genereras från en rörelse i framtiden och diskonterar dessa till nuvärde med användan-

de av en kalkylränta. 

 

Som ett enkelt exempel på en nuvärdesberäkning av beräknad framtida avkastning kan 

vi ta en statsobligation om 1 000 kr som ger en avkastning på fem procent eller 50 kr 

per år i all framtid. Eftersom fordran är på staten bedöms den vara riskfri. Om köparen 

har ett avkastningskrav som motsvarar avkastningen på fem procent så blir nuvärdet av 
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avkastningen 1 000 kr. Köparen är då beredd att betala 1 000 kr för obligationen. Är 

köparens avkastningskrav högre än fem procent är han bara beredd att betala ett lägre 

pris än 1 000 kr. Är köparens avkastningskrav lägre än fem procent blir priset å andra 

sidan högre eftersom obligationen ger en högre avkastning än vad köparen kräver. 

 

Avkastningen på obligationen är detsamma som kassaflödet. 

 

De tre viktigaste parametrarna vid bestämmande av nuvärdet av framtida kassaflöden 

från ett företag är antaganden om omsättningstillväxt, framtida rörelsemarginaler samt 

avkastningskravet. Det avkastningskrav som används vid diskonteringen till nuvärde 

av kassaflöden är en vägd kalkylränta som i normalfallet bestäms genom att beakta en 

för rörelsen lämplig skuldsättning, avkastningskrav på eget kapital och kostnad för 

lånat kapital. Den vägda kalkylräntan kallas för WACC (Weighted Average Cost of 

Capital). 

 

Relativvärdering 

Det är dock mycket vanligt att istället för eller parallellt med avkastningsvärdering av 

kassaflöden bedöma ett företags värde genom en s.k. relativvärderingar. Det var denna 

metod investmentbanken Carnegie använde vid värderingen av Prosolvia inför börsin-

troduktionen i maj 1997. En relativvärdering skiljer sig från en kassaflödesvärdering i 

det att den inte utgår från de framtida kassaflödena i bolaget utan istället ser till vad 

andra liknande noterade bolag är värderade till. Detta sker genom att olika nyckeltal 

(multiplar) beräknas för de jämförbara bolagen och sedan appliceras dessa på det bolag 

som ska värderas. En av de stora svårigheterna här ligger i att hitta ett bolag vars fram-

tidsutsikter motsvarar det värderade bolaget. Oftast löses detta genom att man tar fram 

ett antal liknande bolag i samma bransch och ser vad medelnyckeltalen för dessa bolag 

är. 

 

De tre vanligaste nyckeltalen är  

1. värde på eget kapital (aktievärde) i förhållande till vinst (efter skatt), (engelska 

Price/Earning; förkortat P/E-tal), 
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2. värde på operativt kapital (rörelsevärde) i förhållande till omsättning (engelska 

”Enterprise Value / Sales”; förkortat EV/S), och 

3. värde på operativt kapital (rörelsevärde) i förhållande till rörelseresultat (resultat 

efter avskrivningar) (engelska ”Enterprise Value/EBIT”; förkortat EV/EBIT). 

Det var dessa tre nyckeltal som Carnegie tillämpade vid börsintroduktionen. 

 

Utförda värderingar av Prosolvia och dotterbolagen 

 

Carnegies och styrelsens värdering 

Inför introduktionen av aktien biträdde Carnegie Prosolvia som rådgivare. I uppdraget 

ingick bl. a. att hjälpa till som expert i samband med den värdering som gjordes för att 

styrelsen skulle kunna bestämma ett rimligt introduktionspris på de nyemitterade akti-

erna. De som främst arbetade med uppdraget hos Carnegie var Lars-Erik Sjöberg och 

Gunnar Brundin. Carnegie sammanställde sina bedömningar och rekommendationer i 

ett s.k. diskussionsunderlag daterat den 16 maj 1997. 

 

Carnegie använde sig av den sedvanliga och väl beprövade värderingsmetoden att göra 

en s.k. relativvärdering eller jämförande värdering. I undersökningen ingick 38 notera-

de bolag runt om i världen som bedrev verksamhet som bedömdes vara jämförbar eller 

konkurrerande med Prosolvias. Carnegie fastställde ett antal olika värderingsmultiplar 

för de jämförbara bolagen baserat bl.a. på deras antagna vinst för 1997 och omsättning 

för 1996. Dessa multiplar kom Carnegie fram till genom att analysera de jämförbara 

bolagens finansiella nyckeltal för åren 1990-1996. Finansiella data hämtades från det 

väl ansedda företaget Bloombergs som är ett av de ledande företagen i världen när det 

gäller tillhandahållande av finansiell information. 

 

De s.k. multiplar som Carnegie främst använde vid värderingen var: 

1. Pris / vinst (efter skatt), P/E-tal, 

2. Rörelsevärde i förhållande till omsättning, EV/S, och 

3. Rörelsevärde i förhållande till rörelseresultat, EV/EBIT. 
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Vid värderingen använde Carnegie den budgeterade vinsten efter skatt för 1997 på 34 

milj. kr i Clarus, 9 milj. kr i Systems och 7 milj. kr i PRT. I koncernen räknades med 

en vinst efter skatt på 46 milj. kr. 

 

Bedömningen av vad som var ett rimligt P/E-tal för Prosolvia baserades på en ingåen-

de analys av de jämförbara bolagens P/E-tal. Totalt ingick finansiella data från 38 olika 

bolag i analysen. 

 

Carnegie valde sedan ut de bolag som ansågs mest relevanta som jämförelseobjekt. 

Totalt tolv bolag hamnade i vad som kallades Grupp 1. För samtliga dessa bolag förut-

om Sigma finns i underlaget under Appendix III en separat sida som för de flesta bola-

gen innehåller information om verksamheten, finansiella fakta och en graf över kursut-

vecklingen på bolagets aktie under den senaste 12-16 månaders perioden. 

 

Under Inledningen anges att syftet med analysen är att uppdatera värderingen baserad 

på 1997 års prognostiserade vinst och 1996 års omsättning och EBIT. En värdering 

hade gjorts i april och den uppdaterades i maj. 

 

Värderingsmetoden ”Indikativ värdering, multipelvärdering” klargjordes. 

 

Det konstaterades att det var stor spridning i P/E talen för 1997 och att: 

- Prissättningen av Prosolvia kommer främst att basera sig på vinstestimat för 1997. 

- Jämförelsebolagen uppvisar en stor spridning i vinstestimaten för 1997. 

- Vi lägger mindre vikt vid multiplarna för SDR, Mech. Dynamics och Res. Engine-

ers, då dessa bolag har lägre tillväxt och marginal än Clarus. 

- Jämförbara bolag till PRT har en lägre värdering än jämförbara bolag till program-

varuföretagen. 

 

För jämförelsebolagen till Clarus och Systems varierade P/E-talen mellan 44 (Das-

sault) och 16 (Res, Engineers). P/E-talen för jämförelsebolagen till PRT varierade mel-

lan 20 och 10. 
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Även beträffande Entreprise Value/Sales-multiplarna konstaterades att spridningen 

mellan bolagen var större än för P/E-talen. Högsta EV/S för Clarus och Systems kon-

kurrenter var 14,8 och lägsta 1,1. För PRT var spridningen mellan 1,3 och 0,6. 

 

Slutligen även beträffande Entreprise Value/EBIT var det stor spridning mellan bola-

gen. För Clarus och Systems konkurrenter var spridningen mellan 27 och 11 - de mest 

relevanta jämförelsebolagen värderades till EV/EBIT - multiplar om 15,7 och 25, med 

ett medianvärde på 21,3. 

 

Förklaringen till spridningen var främst skillnader i tillväxt och marginal. De mest re-

levanta jämförelsebolagen för Clarus och Systems bedömdes vara Dassault Systemes, 

Technomatix, Engineering Animation, Parametric och Autodesk. För PRT ansågs det 

vara Caran, Sigma, BFE och Semcon. Alla jämförelsebolag redovisades sedan i ett 

diagram med bruttomarginaler och rörelsemarginaler. 

 

Under rubriken ”Högre applicerad multipel på högre vinst” anges: 

- Den budgeterade vinstnivån för R&T motsvarar inte förväntningarna. Konsultbo-

lag bör leverera en rörelsemarginal om 10 procent. Vi visar därför också en norma-

liserad vinstnivå för R&T. 

- Mot bakgrund av osäkerheten avseende intjäningsförmågan i R&T värderar vi 

R&T till ca 50 MSEK, vilket innebär en vinstmultipel om 16. 

- För Clarus applicerar vi en P/E-multipel om 27, en nivå som 4 av de 5 relevanta 

jämförelsebolagen värderas till. 

- Vid värderingen av Systems använder vi samma multipel som för Clarus. 

- Appliceras dessa multiplar uppnås ett värde om 1 200 MSEK. Detta motsvarar ett 

P/E-tal om 26, vilket är något lägre än medianen för relevanta jämförbara bolag. 

 

Carnegies antaganden och slutsatser redovisas i ett diagram. 
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Carnegie ansåg således att 27 var ett rimligt P/E-tal för Clarus och Systems samt att 16 

var rimligt för PRT. Sammantaget ledde detta till ett P/E-tal på 26 för hela koncernen, 

vilket var något lägre än medianen för de jämförbara bolagen. 

 

Utöver en relativvärdering baserad på en P/E-tals multipel så utförde Carnegie även 

relativvärderingar baserade på de bägge multiplarna EV/Sales och EV/EBIT. 

 

Vid värderingen baserad på EV/Sales skrev Carnegie följande: 

- Vi applicerar en EV/Sales multipel om 1,0 på R&Ts omsättning för 1996, vilket 

ger ett värde om 75 milj. kr. 

- För Clarus och Systems applicerar vi en EV/Sales-multipel om 5,5, vilket är något 

över jämförbara bolag. Detta försvaras av vår förväntan om högre marginaler i Pro-

solvia relativt jämförelsebolagen. 

- Appliceras dessa multiplar uppnås ett värde om 965 milj. kr. För Prosolvia innebär 

detta en EV/Sales-multipel om 4,1 och en P/E-multipel om 54 på 1996 års vinst. 

 

Detta värde på 965 milj. kr avsåg rörelsevärdet. För att komma fram till aktievärdet 

skedde sedan en justering för nettoskulden med + 45 milj. kr. Nettoskulden var vid 

detta tillfälle positiv i Prosolvia, dvs. de finansiella tillgångarna översteg de finansiella 

skulderna med 45 milj. kr. Aktievärdet (Equity Value) enligt EV/Sales-metoden var 

således 1 010 milj. kr (965+45).  

 

Vid EV/EBIT-värderingen applicerade Carnegie en EV/EBIT-multipel om 10 på PRTs 

rörelseresultat för 1996, vilket gav ett värde om 70 milj. kr. För Clarus och System 

användes en multipel mellan 20-25. Dessa antaganden ledde till ett rörelsevärde i in-

tervallet 810-995 milj. kr. Efter tillägg för nettoskulden på 45 milj. kr hamnade aktie-

värdet i intervallet 855-1 040 milj. kr. 

 

Efter dessa genomgångar av P/E, EV/Sales och EV/EBIT – multiplarna noterade Car-

negie att: 
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- Den genomsnittliga multipeln och medianen har ökat inom Clarus och Systems 

jämförelsegrupp. 

- Sammantaget är risknivån i värderingen oförändrat hög då värderingen av vinster-

na har en lika stor spridning som tidigare värdering. 

- Värderingen av jämförelsebolag till Clarus och Systems har ökat. 

- De mest relevanta jämförelsebolagen till Clarus och Systems handlas till multiplar 

över 25. 

- Samtliga bolag i den bredare jämförelsegruppen (Grupp 2) har en högre eller oför-

ändrad värdering i maj jämfört med april. 

 

P/E-talen för jämförelsebolagen i de två olika grupperna angavs i diagram. 

 

Carnegie sammanfattade sedan sina slutsatser av värderingen: 

- Det redovisade värdeintervallet bygger på en marknadsvärdering av jämförbara 

bolag främst baserat på vinstestimat för 1997. 

- Appliceras en P/E-multipel om ca 16 på R&T och ca 27 på Clarus och Systems 

uppgår aktievärdet i Prosolvia till 1 200 milj. kr. 

- Avvikelserna i förhållande till värderingen som utfördes i april återfinns i ett högre 

värde för Clarus och Systems samt ett lägre värde för R&T. 

- Ovanstående värdering innebär ett P/E-tal på koncernen om 26 på 1997års budge-

terade vinst. 

 

Carnegie föreslog att introduktionspriset på aktierna skulle vara mellan 100 och 120 kr, 

med 115 kr som mål. 

 

Sammanfattningsvis; Carnegie beräknade aktie- och rörelsevärdet såväl i Prosolvia-

koncernen som i vart och ett av dotterbolagen och kom då fram till de värden som an-

ges i tablån nedan. Carnegie gjorde ingen justering för nettoskulden på dotterbolagsni-

vån utan endast i moderbolaget, varvid justering skedde för hela nettoskulden i kon-

cernen om 45 milj. kr. 
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Carnegies värdering i maj 1997 (Alla belopp är i milj. kr). 

Prosolviakoncernen P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelser 1 1551 965 810-995 977-1 038 

Finansiell nettoskuld +45 + 45 + 45 + 45 

Värde på aktier  1 200 1 0102 855-1 040 1 022-1 083 

 

Clarus  P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse  600 560-700 580-650 

Värde på aktier 900   900 

 

Systems P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse  290 180-225 235-258 

Värde på aktier 250   250 

 

R&T P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse  75 70 73 

Värde på aktier 50   50 

 

Som angivits ovan hade Carnegie inte fördelat den finansiella nettoskulden på de olika 

bolagen i koncernen. Av de delårsrapporter och årsredovisningar som Konkursboet har 

tillgång till går det inte att avgöra hur nettoskulden vid introduktionen fördelade sig på 

de fyra bolagen utöver att den var +34 milj. kr i moderbolaget. Övriga 11 milj. kr av 

den i koncernen redovisade finansiella nettoskulden om +45 milj. kr vid introduktionen 

kan antas ha fördelat sig huvudsakligen på Clarus och Systems. Beloppen är emellertid 

så relativt begränsade att de saknar betydelse för tvisten. Om nettoskulden fördelas 

med 34 milj. kr på Prosolvia, 5 milj. kr på vardera Clarus och Systems samt med 1 

milj. kr på R&T blir värdena för respektive bolag följande. 

 

                                                 
1 P/E-värdet på rörelserna har inte angivits i Carnegies rapport men beloppet kan beräknas genom att dra 
av nettoskulden från aktievärdet. 
2 Carnegie har felaktigt på s. 10 i sin rapport angivit Equity Value (aktievärde) till 1 100 milj. kr istället 
för 1 010 milj. kr. 
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Prosolvia AB P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse 1 166 965 810-995 977-1 038 

Finansiell netto-

skuld 

+ 34 + 34 + 34  

Värde på aktier 1 200 999 844-1029 1 014-1 109 

 

Clarus  P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse 895 600 560-700 685–732 

Finansiell netto-

skuld 

+ 5 + 5 + 5  

Värde på aktier 900 605 565-705 692-738 

 

Systems P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse 245 290 180-225 238-253 

Finansiell netto-

skuld 

+ 5 + 5 + 5  

Värde på aktier 250 295 185-230 243-258 

 

R&T P/E EV/Sales EV/EBIT Genomsnittligt värde 

Värde på rörelse 51 75 70 65 

Finansiell netto-

skuld 

+ 1 + 1 + 1  

Värde på aktier 50 76 71 67 

 

Aktiemarknadens värdering av Prosolvia 

Eftersom aktierna i Prosolvia var noterade på börsen utgjorde det vid varje tidpunkt 

gällande priset för aktien ett riktmärke för vad som var ett rättvisande marknadsvärde 

på såväl aktierna i Prosolvia som på aktierna i dotterbolagen och deras rörelser. Upp-

fattningen att detta samband föreligger mellan marknadsvärde och börsvärde delas av 

KPMG i deras utlåtande. Det finns helt enkel ingen effektivare marknad för handel 

med aktier än över börsen. 
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Det går givetvis inte att vara helt säker på att priset på en aktie på börsen vid var tid 

överensstämmer med det värde som skulle erhållas vid en värdering. Aktieköpare be-

dömer befintlig information olika. Informationen från bolaget kan också vara fel eller 

ofullständig. Över tiden är dock marknadens samlade bedömning av aktiens värde den 

bästa mätaren av aktiens och även rörelsens marknadsvärde. Investerare utför löpande 

värderingar av de noterade bolagen och dessa värderingar kommuniceras till markna-

den och leder till en ändrad prissättning på aktierna. Under förutsättning att korrekt 

information lämnas till marknaden är det därför i hög grad sannolikt att börsvärdet på 

en viss aktie vid en viss tidpunkt faktiskt återspeglar marknadsvärdet. I vart fall är det 

mer sannolikt att det är så än motsatsen. 

 

Carnegie och styrelsen värderade Prosolvia till totalt 1 200 milj. kr inför noteringen. 

Priset på Prosolviaaktien blev 120 kr vid introduktionen i juni 1997, vilket motsvarade 

ett värde på bolaget om 1 400 milj. kr. Under hösten och vintern steg sedan aktiekur-

sen för att i mars 1998 nå sin högsta notering; över 380 kr. Detta pris motsvarade ett 

total värde på bolaget om 4 800 milj. kr. 

 

Från och med den 15 augusti 1997 när den ostridigt felaktiga delårsrapporten för andra 

kvartalet offentliggjordes var emellertid aktiemarknadens värdering av aktien delvis 

baserad på felaktig information. Det är ostridigt i målet att i delårsrapporten för andra 

kvartalet fanns det två fel – dels togs intäkten från Arvika på 4,2 milj. kr felaktigt upp, 

dels underlät Prosolvia att eliminera affärer med IVS och lokala parter i VR-center 

med en resultateffekt på 13 milj. kr. Därutöver menar Konkursboet även att intäkten 

om 18 milj. kr till Bangkok var felaktig. 

 

Dagen innan den felaktiga informationen lämnades i delårsrapporten – dvs. den 14 

augusti 1997 – var det totala börsvärdet på Prosolvia ca 1 700 milj. kr. Detta värde var 

således opåverkat av den felaktiga delårsrapporten. 
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Även delårsrapporten för tredje kvartalet, bokslutskommunikén och årsredovisningen 

innehöll felaktiga uppgifter om omsättning, resultat och ställning. 

 

Efter delårsrapporten för första kvartalet 1998 den 15 maj 1998 med en förlust på 46 

milj. kr för kvartalet hade kursen gått ned till 123 kr, dvs. nästan identiskt det pris som 

aktien fick vid noteringen i maj året innan. Börsvärdet var då igen 1 400 milj. kr. 

 

Det var först i juni som Prosolvias aktiekurs sjönk under introduktionspriset 115 kr.  

 

Aktiemarknaden värderade således Prosolvia till: 

- 1 400 milj. kr vid introduktionen i juni 1997, 

- 1 700 milj. kr innan den felaktiga delårsrapporten lämnades den 15 augusti 1997, 

- 4 800 milj. kr efter den felaktiga bokslutskommunikén för 1997 den 27 februari 

1998, 

- 1 400 milj. kr efter delårsrapporten för första kvartalet 1998 den 15 maj 1998 och 

- 40 milj. kr vid konkursen. 

 

Trots den fulla mediastormen och all negativ uppmärksamhet hade således Prosolvia i 

maj 1998 ett värde som motsvarade värdet vid introduktionen. Värderingarna visar att 

aktiemarknaden under hela tiden fram till den allvarliga kritiken i media och obs-

listenoteringen av aktien hade ett mycket högt förtroende för Prosolvia och dess för-

måga att ge en god framtida avkastning. 

 

Konkursboets kassaflödesvärderingar 

Konkursboet har låtit utföra ett antal beräkningar av värdet på bolagen och rörelserna i 

Prosolvia-koncernen i det hypotetiska händelseförloppet. Konkursboet har gjort både 

avkastningsvärderingar och relativvärderingar. 

 

De två avkastningsvärderingarna är baserade på kassaflöden. I bägge har omsättnings-

ökningen och rörelsemarginalen för åren 1998-2000 beräknats enligt följande: 
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För 1998 har intäkter och kostnader beräknats på det sätt som redogjordes för under 

genomgången av det hypotetiska händelseförloppet. I korthet innebär det att omsätt-

ningen beräknats till 462 milj. kr, vilket hade inneburit sex procents ökning i förhål-

lande till den felaktigt redovisade omsättningen på 434 milj. kr för 1997 och ca 50 pro-

cent i förhållande till den korrekta omsättningen på 307 milj. kr för samma år. Kostna-

derna för de tre första kvartalen har beräknats motsvara det faktiska redovisade utfallet 

med avdrag för reserveringar och kundförluster avseende Competence Centers om to-

talt 147 milj. kr. Dessa kostnader hade sannolikt inte uppkommit i det hypotetiska al-

ternativet. För det fjärde kvartalet saknas tillförlitlig periodiserad och avstämd redovis-

ning, varför kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för det tredje kvartalet efter 

avdrag för kundförluster och reserveringar, dvs. 145 milj. kr. Dessa kostnadsberäk-

ningar är mycket försiktiga, dvs. inget avdrag har gjorts för besparingar på grund av 

tidigarelagt åtgärdsprogram eller uteblivna krediteringar och kundförluster på andra 

affärer än med centers. Resultatet för 1998 hade med dessa antaganden blivit en förlust 

på 108 milj. kr. 

 

För 1999 bedömer Konkursboet att intäkterna hade kunnat öka med 50 procent till 693 

milj. kr. Rörelsemarginalen bedöms ha varit 15 procent. De kostnadsbesparingar som 

initierades med åtgärdsprogrammet under 1998 kan antas ha fått full effekt under 1999. 

Resultatet hade med dessa antaganden blivit en vinst på 104 milj. kr. 

 

För år 2000 bedöms tillväxten ha varit fortsatt 50 procent och rörelsemarginalen upp-

gått till den nivå på 20 procent som styrelsen hade satt upp som långsiktigt mål. 

 

I den första avkastningsvärderingen har antagits att omsättningsökningen fr.o.m. 2001 

hade planat ut linjärt över fyra år till fem procent för år 2004. Den andra värderingen 

utgår ifrån att Prosolvias tillväxt fr.o.m. 2001 hade motsvarat den faktiska tillväxten på 

den globala VR-marknaden enligt Cyberedges analyser och bedömningar. Prosolvia 

antas helt enkelt ha kunnat växa i samma takt som marknaden. Rörelsemarginalen har i 

bägge värderingarna antagits till 20 procent fr.o.m. år 2000. Övriga antaganden fram-

går av respektive värdering. Värderingarna visar att avkastningsvärdet på rörelserna 
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och aktierna i Prosolviakoncernen i det hypotetiska förloppet hade uppgått till 1 365-1 

395 milj. kr, dvs. hade överstigit det yrkade beloppet om 1 200 milj. kr. Vi har utgått 

från att det inte funnits någon nettoskuld vilket innebär att aktie- och rörelsevärde är 

lika stora.  

 

Konkursboets relativvärdering 

Prosolvia kunde som vi sett även värderas genom en relativ jämförelse med sina kon-

kurrenter. En sådan jämförelse kan t.ex. avse konkurrenternas Price/Earnings (s.k. P/E-

tal) eller Enterprise Value/Sales (s.k. EV/S). Det var en sådan värdering som Carnegie 

och styrelsen gjorde inför noteringen, och då använde de historiska uppgifter för åren 

före introduktionen och en prognos för 1997. 

 

Idag vet vi utfallet för dessa bolag. Konkursboet har låtit beräkna P/E respektive EV/S 

multiplarna för åren 1998-2007 för samtliga de konkurrenter (s.k. jämförelsebolag) 

som styrelsen och Carnegie hade identifierat inför börsintroduktionen för åren 1998-

2007. Vissa av jämförelsebolagen finns inte längre kvar som noterade bolag varför de 

inte har tagits med i beräkningarna. Grunddata för beräkningarna av de konkurrerande 

bolagens PE- och EV/Sales multiplar har tillhandahållits av Thomson Reuters. 

 

I genomsnitt var dessa multiplar följande:  

 

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 snitt 

P/E 42 37 39 34 55 33 29 37 36 29 37 

EV/S 1,6 1,3 1,2 2,7 2,4 1,3 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 

 

P/E multiplarna har beräknats som medianen av jämförelsebolagens P/E multiplar för 

respektive år. Dessa har i sin tur beräknats genom att bolagens genomsnittliga börskurs 

under respektive år dividerats med dess redovisade faktiska resultat per aktie för sam-

ma år. 
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EV/S multiplarna har beräknats som medianen av jämförelsebolagens EV/S multiplar 

för respektive år. Dessa har i sin tur beräknats genom att summan av bolagens börsvär-

de justerat för minoritetsintresse och nettoskuld för respektive år dividerats med bola-

gets redovisade faktiska omsättning samma år. 

 

Inför börsnoteringen identifierade Carnegie och styrelsen fem konkurrenter som mest 

relevanta för en jämförande värdering; Dassault Systemes, Technomatix, Engineering 

Animation, Parametric och Autodesk. Technomatix och Engineering Animation är inte 

längre noterade. De genomsnittliga P/E och EV/S multiplarna för dessa bolag under 

åren 1998-2007 var följande:  

 

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 snitt 

P/E 56 44 57 42 53 20 22 27 30 29 38 

EV/S 3,9 6,1 6,9 2,5 2,3 1,3 1,8 4,1 4,5 3,3 3,7 

 

Vid ett antagande om att Prosolvias värde motsvarat i allt fall det yrkade beloppet om 

1 200 milj. kr under hela perioden 1998-2007 och att bolaget hade kunnat leverera den 

omsättning och de marginaler som angivits i avkastningsvärderingen hade Prosolvia 

haft följande P/E och EV/S multiplar under åren 1998-2007: 

 

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 snitt 

P/E negativt 16 8 6 5 4 4 4 3 3 6 

EV/S 2,6 1,7 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
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Om nu Prosolvias multiplar jämförs med konkurrenternas framträder följande bild: 

 

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 snitt 

P/E            

Prosolvia neg 16 8 6 5 4 4 4 3 3 6 

Samtliga 
konkur-
renter 

42 37 39 34 55 33 29 37 36 29 37 

5 kon-
kurrenter 

56 44 57 42 53 20 22 27 30 29 38 

EV/S            

Prosolvia 2,6 1,7 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

Samtliga 
konkur-
renter 

1,6 1,3 1,2 2,7 2,4 1,3 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 

5 kon-
kurrenter 

3,9 6,1 6,9 2,5 2,3 1,3 1,8 4,1 4,5 3,3 3,7 

 

Som framgår av tabellen ovan skulle en värdering av Prosolvia till 1 200 milj. kr under 

hela perioden (1998-2007) innebära:  

(i) att bolagets vinster (P/E) hade värderats väsentligt lägre än genomsnittet av bola-

gets konkurrenter samtliga år förutom Prosolvias katastrofår 1998, och 

(ii)  att bolagets rörelsevärde (”Enterprise Value”) i förhållande till dess omsättning 

(”Sale”) var väsentligt lägre än genomsnittet av konkurrenterna samtliga år efter 

2000. 

 

När det gäller 1998 är en jämförelse med P/E-multiplar inte relevant eftersom Prosol-

via även i det hypotetiska förloppet hade gått med förlust det året. Prosolvia hade vid 

en värdering om 1 200 milj. kr även 1998 varit lägre värderat än ett antal av sina kon-

kurrenter; Cadence, CAD Center Group, Dassault, Encad och Parametric. 
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Konkursboet gör gällande att Prosolvia med sin starka position på marknaden och en 

förväntan om god framtida utveckling även 1998 borde ha värderats i nivå med de 

främsta konkurrenterna. Detta hade motiverat en EV/S multipel om i vart fall 2,6, dvs. 

ett värde om 1 200 milj. kr. När Prosolvia var som högst värderat i mars 1998 var 

EV/S över 10 (EV 4 700 milj. kr/S 435 = 10,8). 

 

Fördelningen av värdet på de olika bolagen  

 

Konkursboet har inte gjort en värdering bolag för bolag/rörelse för rörelse utan sett 

Prosolviakoncernen som en sammanhållen enhet – en ”going concern”. De olika bola-

gen sågs som affärsområden, se årsredovisningen 1997 s. 26, eller rörelsegrenar, se 

årsredovisningen 1997 s. 38. Finansfunktionen och vissa administrativa funktioner var 

gemensamma. Innan krisen drabbade Prosolvia med full styrka under sommaren-

hösten 1998 fanns det inga planer på att sälja av något affärsområde/rörelsegren eller 

dotterbolag. Under 1998 var avsikten att slå ihop verksamheten i ett enda bolag. 

 

Fördelningen av skadan per bolag har gjorts med utgångspunkt från fördelningen av 

värdet i Carnegies och styrelsens värdering i maj-juni 1997. Denna byggde på 1996 års 

omsättning och resultat samt antaganden om utvecklingen för framtiden. Eftersom sty-

relsen rimligen hade bättre kännedom om bolaget än någon utomstående bedömare kan 

det antagas att den fördelning av värdet som de gjorde var den bästa som kunde göras 

vid den tidpunkten. Avstämning av denna fördelning har sedan gjorts mot fördelningen 

av den redovisade omsättningen och vinsten för 1997. Det visar sig då att det redovi-

sade resultatet fördelar sig på de olika rörelsegrenarna och affärsområdena i stort sett 

identiskt, med samma proportioner som vid värderingen vid introduktionen. 
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Bolag Omsättning % av om-

sättning 

Resultat % av re-

sultat 

Skada/värde % av ska-

da/värde 

Clarus 245 63 72 80 900 75 

Interactive 3 1 0 0 0 0 

Systems 72 18 17 19 250 21 

R&T 73 18 1 1 503 4 

 

Inget separat värde har åsatts det helt nystartade affärsområdet/dotterbolaget Interacti-

ve. Verksamheten hade precis startat. Potentialen var visserligen stor inom affärsområ-

det, men inga värden av betydelse hade hunnit byggas upp under den korta tid som 

verksamheten hade bedrivits. 

 

Att den redovisade omsättningen och resultatet 1997 kan användas för fördelningen av 

värdet beror på att den omflyttning av för tidigt redovisade intäkter som enligt Kon-

kursboet bort ske från 1997 till 1998 endast marginellt hade påverkat värdet på bolagen 

och rörelserna. Värdet baseras på den långsiktiga avkastningen och denna hade varit 

densamma oavsett om intäkten hade redovisats under 1997 eller 1998. Kassaflödet 

(inbetalningarna) hade inte påverkats negativt om redovisningen ändrades. IVS betala-

de enligt terminerna i Leverans- och underhållsavtalet och lokala parter när installation 

av all utrustning hade skett. 

 

Det hade inte varit rättvisande att vid fördelningen av värdena på de olika bolagen an-

vända den justerade riktiga omsättningen och resultatet eftersom denna i så stor ut-

sträckning var påverkad av årsskiftestransaktionerna. Över en längre period skulle om-

sättningen och resultatet bli detsamma oavsett vilken redovisningsprincip som tilläm-

pades. 

 

Eftersom Prosolvia inte hade några andra väsentliga tillgångar än aktierna i dotterbola-

gen var summan av dessa aktiers marknadsvärde i realiteten i allt väsentligt detsamma 

som Prosolvias marknadsvärde. 
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Econ Pöyry 

 

Konkursboet har anlitat Econ Pöyry (Econ) som experter och sakkunniga för att beräk-

na det värde som rörelserna och aktierna i Prosolviakoncernen hade den 1 januari 1998 

samt att beräkna det reala värdet den 1 januari 2009 av Prosolvias förlust av aktier och 

rörelse. 

 

Uppdraget har utförts av Anders Lindholm, Tobias Lindqvist och Per Byrenius.  

I Econ:s utlåtande används fyra olika modeller för beräkning av värdet. 

 

(i) Först utgår Econ från vad Prosolvia var värt innan marknaden började ta hänsyn till 

felaktig information i delårsrapporten för andra kvartalet den 15 augusti 1997. Pro-

solvias börsvärde var då 1 530 milj. kr. Diskonterat till idag efter statsobligations-

räntan motsvarar detta 3 155 milj. kr. – Econ har i sin beräkning utgått ifrån att det 

fanns 10 miljoner aktier. Det rätta antalet aktier efter nyemissionen i juni 1997 var 

emellertid 11,5 miljoner. Börsvärdet den 14 augusti 1997 var därmed 1 760 Mkr. 

Börsvärdet var således 230 Mkr högre än vad Econ antagit. Detta påverkar inte 

Econs värdering på annat sätt än att det ytterligare visar rimligheten i Konkursboets 

påstående om att aktierna och rörelserna i allt fall hade ett marknadsvärde på 1 200 

Mkr. 

(ii)  Som ett andra steg gör Econ en kassaflödesanalys av Prosolvia med utgångspunkt 

från januari 1998. Därvid används i stort sett samma antaganden som gjorts i Kon-

kursboets kassaflödesvärdering, dock har den vägda kalkylräntan (WACC) juste-

rats från 14 till 15 procent och den ”eviga omsättningstillväxten” sänkts från 5 till 3 

procent. Econ har gjort en övergripande analys av Prosolvia och dess affär men det 

ska noteras att Econ inte har gjort en självständig analys av marknaden för VR-

produkter. Däremot har man använt tillgängliga analyser från bl.a. Ovum och Cy-

beredge och årsredovisningar från de ledande konkurrenterna Dassault och Auto-

desk. Econ kommer i denna värdering fram till ett värde på bolaget om 1 269 milj. 

kr. 
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(iii) Som ett tredje steg har Econ testat rimligheten i kassaflödesvärderingen genom att 

se vad Prosolvias närmaste konkurrenter haft för tillväxt och rörelsemarginaler un-

der perioden 1998-2007 och använt dessa i kassaflödesanalysen. Carnegie och sty-

relsen identifierade 1997 fem konkurrenter som särskilt relevanta ur ett jämförelse-

perspektiv. Två av dessa – Technomatix och Engineering Animation – har blivit 

uppköpta och uppgifter saknas därför. Kvar är Dassault Systemes, Autodesk och 

Parametrics. Rimlighetsprövningen har skett i två olika steg. I det första antas den 

”eviga” omsättningstillväxten för 2008 och tiden därefter vara 3 procent per år. 

Med dessa antaganden (att Prosolvia hade haft en tillväxt och rörelsemarginal un-

der 1998-2007 motsvarande de för Dassault och en förväntad ”evig” tillväxt om 3 

procent fr.o.m. 2008) så blir värdet per den 1 januari 1998 950 milj. kr. Om Pro-

solvia hade utvecklats som Autodesk hade värdet blivit 500 milj. kr och om ut-

vecklingen hade varit som Parametrics 160 milj. kr. 

 

Nu visade det sig emellertid att det år 2007 i verkligheten fanns förväntningar på 

att konkurrentbolagen för framtiden skulle ha en tillväxt som väl översteg 3 pro-

cent. För att göra en marknadsvärdering måste därför antagandet om fortsatt till-

växt justeras. Marknaden har antagits växa med 16 procent per år fr.o.m. 2008 

t.o.m. 2018 varefter den fortsatta tillväxten antagits till 3 procent per år. Med dessa 

antaganden skulle Prosolvia vid en utveckling som för Dassault haft ett värde på 

1 570 milj. kr, för Autodesk 925 milj. kr och för Parametric 194 milj. kr. 

 

(iv) I det fjärde och sista steget har Econ testat rimligheten i skadeberäkningen genom 

att beräkna vad Prosolvia hade varit värt idag (den 1 januari 2009) om den skade-

görande handlingen inte hade ägt rum utan Prosolvia hade överlevt. Värdetidpunk-

ten är alltså i detta fall satt till idag (den 1 januari 2009) och inte för mer än tio år 

sedan (den 1 januari 1998). 

Econ kommer i denna värdering fram till att Prosolvia i januari 2009 skulle ha varit 

värt 5 929 milj. kr vid samma antaganden om tillväxt och marginal som i (ii) ovan. 
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Om bolaget haft Dassault tillväxt och rörelsemarginaler samt antagande om framtida 

tillväxt hade värdet januari 2009 blivit 7 630 milj. kr. Om det haft Autodesks siffror 

hade värdet blivit 4 956 milj. kr och slutligen om bolaget haft Parametrics tillväxt och 

marginal hade värdet blivit 923 milj. kr. 

 

Lennart Carlsson 

 

Aktieanalytikern Lennart Carlssons slutsatser är bl.a. att Prosolvia sannolikt hade över-

levt IT-krisen och därmed sluppit konkurs om inte det förekommit en felaktig redovis-

ning. Det framgår bl.a. av att ett antal verksamhetsgrenar i Prosolvia efter konkursen 

överlevt i en eller annan form och att dessa verksamheter idag har betydande värden. 

 

Om Prosolvia hade lämnat en riktig bokslutskommuniké för 1997 hade kursen fallit 

med mellan 60-70 procent, vilket inneburit att bolagets börsvärde hade fallit till mellan 

1 070-1 426 milj. kr. Då bolaget var i behov av ytterligare kapital hade samtidigt en 

nyemission om 150 milj. kr krävts vilket kortsiktigt hade pressat kursen ned ytterligare 

så att börsvärdet hade hamnat omkring 748-1 139 milj. kr. Sannolikt hade dock kursen 

relativt snart återhämtat sig till samma nivå som innan emissionen. 

 

Lennart Carlsson anser att den av Carnegie gjorda värderingen inför börsintroduktio-

nen utfördes med en metod (relativvärdering) som var och fortfarande är vanlig. Den 

baserades på ett omfattande underlag och de bedömningar och slutsatser som drogs av 

detta underlag avviker inte från vad som var gängse. Värderingen utfördes således på 

ett sedvanligt och aktsam sätt. 

 

Delar av verksamheten har överlevt och har idag betydande värden 

 

Att Prosolvia och de olika rörelsegrenarna hade stora värden och en stor potential stöds 

av att flera verksamhetsgrenar och produkter som avyttrades av Konkursboet har fort-

satt och haft en mycket positiv utveckling. Vad som hänt med verksamheterna och 

produkterna utreddes av Lennart Carlsson. Efter det att Lennart Carlsson lämnade sitt 
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utlåtande har dock ytterligare information tillkommit, dels eftersom ytterligare tid gått, 

dels helt nyligen från Dan Lejerskär.  

 

PS Engine 

Delar av PS Engine såldes till Prosolvias konkurrent och tidigare samarbetspartner 

Technomatix. Technomatix AB har senare avvecklats och verksamheten har överlåtits 

till moderbolaget i Israel. 2005 förvärvade USG Inc Technomatix (USG) för 228 milj. 

USD. USG har sedan tagits över av Siemens. 

 

Oxygen 

Programvaran Oxygen såldes till Opticore AB (Opticore). Opticore bytte namn på pro-

gramvaran till Opus. Opticores försäljning ökade från ca 20 milj. kr 1999 till 44 milj. 

kr 2002. 2001 värderades Opticore till 227 milj. kr. Under 2003-2005 drabbades Opti-

core av förluster och 2007 såldes tillgångarna i bolaget till Prosolvias konkurrent Au-

todesk för ca 100 milj. kr. Autodesk marknadsför fortfarande framgångsrikt program-

varan under beteckningen Opus. Programvaran används bl.a. av bilindustrin. 

 

EON 

EON såldes till EON Reality Inc. i USA. Bolaget beskriver på sin hemsida sin verk-

samhet på följande sätt: “The EON software created the foundation for EON Reality, 

Inc., EON Reality, Inc. is the world’s leading interactive 3D Virtual Meeting and Si-

mulation-Based Learning Software provider for business and education based on Vir-

tual Reality technology. Many large corporations such as Suzuki, Siemens, John 

Deere, Atlas Copco, Toyota, Tetra Pak, Boeing, Bombardier, Intel, Peterbilt, Lexus, 

Hon, Samsung, Shimano, Audi, and Nokia are using EON's software solutions. 

http://www.eonreality.com”. 

 

Dan Lejerskär är sedan år 2000 ordförande i EON Reality Inc. De finansiella uppgif-

terna om EON är inte offentliga.  
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Av sammanställningen framgår att omsättningen ökat från 1,3 milj. USD 1999 till pro-

gnos 12 milj. USD 2009 dvs. en ökning med nästan tio gånger. Omsättningen under 

första halvåret 2009 var 8 milj. USD. Resultatet har varierat kraftigt under åren. Första 

halvåret 2009 var rörelseresultatet 2,9 milj. USD. Bolaget har nyligen värderats till 

mellan 80 och 100 milj. USD. 

 

Tysklandsverksamheten 

Prosolvias verksamhet i Tyskland, Prosolvia GmbH, hade 12 anställda per den 31 de-

cember 1997.  

 

Ledande befattningshavare i det tyska dotterbolaget fortsatte verksamheten, först som 

återförsäljare av Oxygen för Opticore och sedan med egna programvaror. Verksamhe-

ten bedrivs i ett bolag med firman RTT AG.  

 

Omsättningen 2008 var 29,8 milj. EUR och resultatet efter avskrivningar 1,7 milj. 

EUR. Första halvåret 2009 var omsättningen 14,8 milj. EUR och resultatet efter av-

skrivningar 0,9 milj. EUR. 

 

Aktierna är noterade på Frankfurtbörsens s.k. ”open market”. Aktievärdet var år 2009 

26 milj. EUR (6,68x 3 921 750 aktier). 

 

Produkter för medicinska tillämpningar 

Mentice AB köpte medicinverksamheten i Prosolvia bestående av programvara och 

simulatorer. Mentice värderades till 252 milj. kr år 2005. 

 

Robotverksamheten 

Robotverksamheten köptes av ABB Robotics AB och verksamheten bedrivs fortfaran-

de av ABB som en del inom deras affärsområde för industrirobotar. Omsättningen i 

robotdivisionen var år 2007 1 000 milj. USD. 
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VR-center 

Flera VR-center har fortsatt att bedriva verksamhet: Singapore, Yokohama, Pretoria, 

Halden Norway, EDS Detroit, Saddleback, Maricopa, Teesside UK, Minnesota och 

Dubai. 

 

Konsultverksamheten 

Konsultverksamheten i PRT togs över av Frontec som senare slogs ihop med Acando.  

 

Simulatorer 

Simulatorer för militära ändamål togs över av Mandator som sedan sålde dem till Bo-

fors. En del andra simulatorer övertogs av MSE Weibull.  

 

Sammanfattning av värdet på aktier och rörelser 

 

Enligt Konkursboet kan följande slutsatser dras av de olika värderingarna av aktier och 

rörelser i Prosolvia: 

- Carnegie och styrelsen värderade i maj 1997 Prosolvia till 1 200 milj. kr. 

- Aktiemarknaden värderade Prosolvia till 1 400 milj. kr vid introduktionen i juni 

1997 och drygt 1 700 milj. kr innan det att den felaktiga informationen lämnades i 

augusti 1997. 

- Konkursboets avkastningsvärdering visar på ett värde på i vart fall 1 300 milj. kr. 

- Konkursboets relativvärdering visar att ett värde på i vart fall 1 200 milj. kr var 

motiverat. 

- Econ Pöyrys värdering visar att Prosolvia haft ett värde om i allt fall 1 200 milj. kr. 

- De delar av Prosolvia som överlevt efter konkursen har idag betydande värden, 

sannolikt överstigande det yrkade beloppet för aktier och rörelser. 
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24.1.5 Adekvans 

 

Genom Öhrlings oaktsamma handlande och underlåtenhet ökade den objektiva sanno-

likheten för skada i icke obetydlig grad, dvs. skaderisken ökade genom oaktsamheten. 

Inga av de effekter som följde på oaktsamheten var att betrakta som osannolika för 

Öhrlings och Nils Brehmer. 

 

Följande omständigheter är särskilt relevanta vid adekvansprövningen 

 

Öhrlings var Sveriges största revisionsbyrå med ett stort antal börsbolag som kunder. 

 

Nils Brehmer var auktoriserad revisor med ett flertal uppdrag för börsnoterade bolag. 

 

Öhrlings och Nils Brehmer besatt således särskild kompetens när det gäller att förutse 

risken för skada på grund av felaktig redovisning och aktiemarknadsinformation i ett 

marknadsnoterat bolag. 

 

Öhrlings hade varit revisorer i koncernbolagen sedan 1995-96. Under 1997 fick Öhr-

lings särskilda uppdrag inför noteringen av aktien på börsen. Öhrlings hade en god 

kännedom om bolagen och deras verksamheter. 

 

Prosolviaaktien var noterad på börsen. Bolaget hade blivit mycket uppmärksammat i 

media och utsetts till Årets tjänsteföretag 1997. Tillväxten hade varit mycket stark un-

der 1997. Aktiemarknadens förväntningar var höga. Kursutveckling hade varit mycket 

stark. Aktiemarknadens snabba uppvärdering av Prosolviaaktien var i allt väsentligt 

baserad på uppgifter i delårsrapporter, pressmeddelande och bokslutskommunikén. 

Marknaden utgick givetvis ifrån att den lämnade informationen var korrekt. Om dessa 

uppgifter i efterhand visade sig vara felaktiga skulle effekten på aktiekursen bli mycket 

negativ. Även i övrigt skulle detta leda till negativa konsekvenser för bolagen. Dessa 

förhållanden måste Öhrlings i allt fall ha insett. 
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Öhrlings kände till att aktiemarknadens värdering av Prosolvia i allt väsentligt byggde 

på en kombination av omsättning och vinst. Styrelsen hade tillsammans med Carnegie 

värderat Prosolvia inför börsintroduktionen och då använt dessa parametrar. Öhrlings 

hade tagit del av värderingen och börsprospektet. 

 

Öhrlings kände till att bokslutskommunikén skulle lämnas till marknaden den 27 feb-

ruari 1998 och Nils Brehmer och Magnus Götenfelt deltog på det styrelsemöte där det 

slutliga innehållet i kommunikén fastställdes. Kommunikén innehöll väsentlig infor-

mation till marknaden. Styrelserna och företagsledningarna i Prosolvia, Clarus och 

Systems har med fog kunnat förlita sig på att Öhrlings på slutrevisionsmötet den 24 

februari eller i allt fall på styrelsemötet den 27 februari 1998 hade rapporterat om de 

ansåg att redovisningen av intäkter och kundfordringar och de resultat- och balansräk-

ningar som låg till underlag för uppgifterna i kommunikén stred mot god redovisnings-

sed. 

 

Öhrlings kände till att börsen skulle genomföra en granskning av Prosolvia i juni 1998 

ett år efter introduktionen av aktien. 

 

Öhrlings kände till att säsongskänsligheten för årsskiftestransaktioner var hög i Prosol-

via. 

 

Mot denna bakgrund måste det i allt fall inte ha varit osannolikt för Öhrlings: 

- att den externa information som Prosolvia lämnade skulle granskas noga av analy-

tiker, aktieägare, media, finansiärer och börsen; 

- att det förelåg en mycket stor risk för att redovisning och informationsgivning skul-

le kunna ifrågasättas och att fel och brister komma att avslöjas; 

- att väsentliga fel skulle medföra kraftigt försämrat förtroende hos kunder, aktie- 

och finansmarknad; 

- att förtroendeförlusten kunde leda till: 

- nedgång av börskursen, 



  Sid 1086 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
- försening och bortfall av affärer, 

- försämrad likviditet, 

- svårigheter med kapitalanskaffning, 

- kapitalbrist och slutligen konkurs, samt 

- att som en följd härav skulle värdet på aktierna i Prosolvia och rörelserna i dotter-

bolagen kunna gå förlorat och brist uppkomma i bolagens konkurs. 

 

24.2 Öhrlings 

 

24.2.1 Allmänna frågor 

 

Öhrlings bestrider att det föreligger adekvat kausalitet. Öhrlings vitsordar, beträffande 

Clarus och Systems, ett rörelsevärde på 14 milj. kr. Något dotterbolagsaktievärde kan 

inte vitsordas. Prosolvias påstådda skada genom förlust av värdet på aktier i dotterbo-

lag är en indirekt skada som inte är ersättningsgill enligt aktiebolagslagen. Om Clarus 

och Systems påstådda skador ersätts med rörelsernas marknadsvärden kvarstår ingen 

skada för Prosolvia. Om rörelsernas värden i Clarus och Systems ersätts finns över 

huvud taget ingen anledning att ersätta den uppgivna bristen i dessa bolags konkurser.  

 

24.2.2 Faktiskt förlopp 

 

Bolagets situation och marknad 

 

Prosolvia var ett expansivt tillväxtföretag med en fungerande organisation. Organisa-

tionen av företaget var inte bristfällig på någon avgörande punkt, men det fanns själv-

klart utrymme för förbättringar. 
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Prosolvias omsättning och antal anställda: 

1993/94 1994/95 1995/8mån 1996 

Omsättning (milj. kr) 22 89 91 216 

Anställda  28 100 133 192 

 

Redan 1992 påbörjade Prosolvia egen programvaruutveckling. Fram till 1997 hade 

Prosolvia emellertid inga egna generella simuleringsprogram för interaktiv visuell si-

mulering utan endast add-ons till tredjepartsmjukvara och konverterare. År 1996 var 

Prosolvia återförsäljare för mjukvaror och till dessa utvecklade Prosolvia viss mjukva-

ra, så kallade add-ons. Den egna programvaruutvecklingen var påbörjad och program-

varufamiljerna var i sin linda redan 1996, men de var inte klara förrän 1997. 

 

Under våren 1997 lanserades den egenutvecklade produktfamiljen Oxygen (som var 

UNIX-baserad) följt av produktfamiljen EON (som var PC-baserad). I slutet av året 

lanserades PS-Engine, ett generellt program för tillverkningssimulering. Förhoppning-

arna på dessa produktfamiljer var stora. Alla involverade hoppades att de skulle sälja i 

stora volymer. Men det fanns ingen s.k. ”track-record” som visade att så var eller att så 

skulle bli fallet. Det fanns helt enkelt ingen etablerad marknad för Prosolvias produk-

ter. Marknaden skulle istället skapas genom VR- och kompetenscenteruppbyggnaden. 

 

Av en promemoria från Roger Cederberg till Claes Hammar framgår följande. “När ett 

center startas finns det ingen egentlig marknad för de produkter som erbjuds. Det finns 

enstaka kunder som vet vad VR är men de har mycket sällan använt VR teknik. Men 

det finns ett stort intresse. Vad VR centret måste göra är att ta kunderna från en ”in-

tresse” nivå till att köpa ett projekt. Det är dessutom en ganska komplicerad produkt 

(ingen dammsugarförsäljning), vilket gör att en försäljningscykel kan ligga på upp till 

3-6 månader då man startar från att identifiera kundämnena. Därefter ska projektet 

genomföras, vilket kan ta ytterligare 3 månader. Ur cashflow synpunkt kan det alltså ta 

upp till 9 månader.” 
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Sammanfattningsvis var det således fråga om produkter som befann sig i en introduk-

tionsfas och som bolaget ville göra en marknadsstandard av. Prosolvia var alltså inget 

etablerat mjukvaruföretag 1997. Så sent som i december 1997 anfördes, på ett möte 

med Öhrlings, följande avseende risker 1998. ”Programvaruföretag – inte ännu”. 

 

Av Prosolvias delårsrapport för januari-mars 1998 framgår följande. ”Under 1997 och 

1998 avser Prosolvia att introducera ett antal nya egenutvecklade produkter. I det fall 

dessa inte kan marknadsintroduceras i enlighet med fastlagda tidsplaner eller mark-

nadsacceptansen blir lägre än förväntat kan detta komma att medföra negativa effekter 

på Prosolvias försäljnings- och resultatutveckling. 

 

Basen i Prosolvias verksamhet var konsultrörelsen, som hade gott renommé. Konsult-

rörelsen utgjorde också Prosolvias brygga för mjukvaruförsäljning. Det var med dessa 

förutsättningar Prosolvia sattes på börsen: 

- En stabil och framgångsrik konsultrörelse. 

- Begränsade framgångar som mjukvaruföretag med en liten och kommersiellt oprö-

vad produktportfölj för en helt ny teknologi. 

- Förhoppningar om att de egna produktfamiljerna skulle bli försäljningsframgångar. 

 

Prosolvias mjukvaror var nya under 1997 och marknaden för dem skulle först byggas 

genom VR-centerutbyggnaden. Teknologin var också ny, oprövad och någon mark-

nadsacceptans fanns inte för den ännu. Prosolvia hade tveklöst en hög teknologisk 

kompetens. Det är emellertid inte detsamma som att vara ledande över t.ex. ameri-

kanska och franska företag i en högteknologisk bransch som kännetecknas av mycket 

snabba teknikskiften. Påståendet att Prosolvia 1997 var ett av de ledande företagen 

inom Virtual Reality bestrids. Ambitionen var dock mycket högt ställd inför 1998. 

 

Utöver VRC- och CoE-försäljningen sålde Prosolvia ca 130 industriella licenser, vilket 

kan jämföras med t.ex. Systems mål enligt budgeten om 2000 licenser vid utgången av 

1998 och att Clarus enligt sina mål för 1998 skulle ha 90 ”Account Managers” globalt 

vid utgången av året. Prosolvia lyckades sälja programvaran till en handfull respektab-
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la svenska verkstadsbolag, till bilföretag med bas i Sverige och Tyskland och till ett 

par bolag i flygindustrin. Detta utgör ingen uttömmande beskrivning utan är en sam-

manfattande uppgift, det kan finnas kunder i andra sektorer. 

 

VR-centren och direktförsäljningen av mjukvara 

 

Under 1997 hade 15 VR-center kontrakterats. Dessa krävde finansiering med totalt 200 

milj. kr varav IVS stod för 100 milj. kr och lokala parter för 100 milj. kr. Den finansie-

ring IVS tillfört från sina ägare om 100 milj. kr var fullt intecknad av de 15 center som 

kontrakterats. Om ytterligare VR-center skulle etableras 1998 krävdes alltså ytterligare 

finansiering till IVS från Prosolvia och Industrifonden. 

 

Av ett brev från Claes Hammar till Dan Lejerskär, Morgan Herou och Magnus Svern-

löv daterat den 27 mars 1998 framgår följande. ”Egentligen får vi ju enligt avtal med 

IF endast utan annan överenskommelse etablera 15 center. Vi förhandlar nu med IF om 

ytterligare center, men nu utan(?) att ta ut vinst när resp nytt center går över till IVS. 

Är det så? Hur många nya center siktar vi på 1998? Vad kan de ge i vinst 1998 för Pro-

solvia?” 

 

Det fanns en konflikt mellan budgetplanerna om att starta fler nya VR-center och fi-

nansieringsmöjligheterna. Finansieringsmöjligheterna var uttömda. Någon VRC-

försäljning under 1998 av betydelse kunde därför Prosolvia inte realistiskt räkna med. 

År 1998 var det istället mjukvaran som skulle lyfta och få sitt stora globala genom-

brott. 

 

Av ovan nämnda brev från Claes Hammar till Dan Lejerskär, Morgan Herou och Mag-

nus Svernlöv daterat den 27 mars 1998 framgår vidare. “Varifrån kommer våra vins-

ter? 1997 har vi trott oss konstatera att 75 % eller så av vinsten före finansnetto kom-

mer från etablerandet av VR-och CEOcenter. Vi har tröstat oss med att om vi accepte-

rar detta under 1997 kommer vi att ha råd med utveckling av andra grenar av verksam-
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heten, som 1998 kommer att dominera vinstskapandet medan VR-centeretableringarna 

lugnar ner sig i betydelse.” 

 

Det var således en medveten strategi från Prosolvias sida, vilket också framgår av bud-

geten. 1998 budgeterades en omsättning på 811 milj. kr varav 411 milj. kr skulle 

komma från mjukvaran. 

 

Prosolvias intäkter  1998 Budget 

Mjukvaror   411 

Konsulttjänster och support 201 

Simulatorer, hårdvaror och övrigt 199 

Summa   811 

Andel mjukvara  51 procent 

 

För att nå detta mycket höga mål för direktförsäljning av mjukvaror anställdes en 

mycket stor säljkår vid årsskiftet 1997/98. 

 

Totalt sett anställdes 136 personer vilket medförde ökade personalkostnader med 112 

milj. kr på årsbasis (45 000 kr i genomsnittslön per månad). Prosolvias utmaning inför 

1998 var följande. 

- VRC-försäljning med en omsättning om 146 milj. kr och ett täckningsbidrag på 

126 milj. kr kunde inte förväntas upprepas utan var tvungen att ersättas av an-

nan försäljning. 

- Högre kostnader med mer än 100 milj. kr på årsbasis. 

- Att etablera en helt ny mjukvara på marknaden. 

Prosolvia självt betraktade år 1998 som ett ödesår. 

 

Redan i januari 1998 såg Magnus Svernlöv att likviditeten var på väg att tryta och att 

ytterligare finansiering krävdes. Magnus Svernlöv konstaterade också att ytterligare 

VRC-försäljning inte var någon lösning på Prosolvias likviditetsproblem eftersom var-

je VRC gick back och dessutom medförde negativt kassaflöde i Prosolvia. 
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Av ett E-mail daterat redan den 27 januari 1998 från Magnus Svernlöv till Dan Lejers-

kär m.fl. framgår bl.a. följande. 

- ”Bästa Dan och Morgan, Eftersom jag har surrat med er båda om likviditeten i 

koncernen, vill jag klä orden med lite siffror.” 

- ”Låt oss först mildra detta drastiska faktum med att årsskiftet är värst. Normalt 

trillar pengar in i februari-mars. Men ändå - jag känner i magen att vi inom två-tre 

månader kan komma i likviditetsbrist.” 

- ”AFFÄRSUPPLÄGGEN VR-centerförsäljningarna kan inte fortsätta på samma 

sätt som under 1997. Likviditetsmässigt går vi back just nu på varje sålt nytt cen-

ter.” 

 

Handelsbanken Finans hade för övrigt meddelat i december 1997 att man inte var be-

redd att öka sin exponering mot Prosolvia och IVS. Detta hade givetvis inget samband 

med de påstådda bristerna i Prosolvias redovisning. Detta fick två konsekvenser: 

- Även om Prosolvia hade velat etablera ytterligare VRC under 1998 hade detta för-

svårats av frånvaron av leasingfinansiering. 

- Etableringstiden för redan kontrakterade VRC ökade och därmed kapitalbindningen 

i kundfordringar vilket i sin tur försämrade kassaflödet. 

Magnus Svernlöv förhandlade med andra kreditgivare under januari 1998 för att ersätta 

bortfallet av Handelsbanken Finans, men han lyckades inte. 

 

Göran Ivemarks analys av Prosolvia 

 

Den 13 februari 1998 släppte Göran Ivemark på SEB sin första analys av Prosolvia. 

Göran Ivemark följde två huvudspår i sin analys. 

- En stor del av försäljningen bedömdes komma från bolag som kontrollerades av 

Prosolvia men som inte hade konsoliderats. 

- Marknaden för Prosolvias mjukvaror med bortseende från VRC-försäljningen ifrå-

gasattes. 
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Av en bilaga till analytikern Göran Ivemarks utredning från den 13 februari 1998 

framgår bl.a. följande. 

- “Our key Worries are summarised below: 

o Quality of sales growth: substantial part estimated to be derived from 

companies controlled by Prosolvia but not consolidated 

o Quality of revenues: large part is believed to be attributable to hard-

ware, non-proprietary software and consulting services which generally 

justify a lower valuation 

o Quality of earnings: significant share believed to be derived from Pro-

solvia acting as hardware agent 

o Valuation: market discounts very strong sales growth which is not be-

lieved to be sustainable 

o Product launches planned for 1998 might be successful but carry a high 

degree of risk 

o Executives have sold shares in the company” 

- “Clarus is the fastest growing business area while Systems is still in the early phase 

with few finalised products.” 

- “A substantial amount of sales are believed to be attributable to VR centres and 

IVS. Since these centres are indirectly “controlled” by Prosolvia, we argue that the 

quality of sales and earnings is lower than normal sales”. 

- “Products 

Initially, Prosolvia was distributing a number of products from other developers of 

software in the Nordic and North European markets. Several of these distribution 

agreements have now been cancelled since Prosolvia has developed competing 

software. The deals with Tecnomatix and Paradigm, for example, have both been 

cancelled. Prosolvia is developing its own products in a rapid pace in order to ob-

tain a strong market position in the market. A large number of products are in the 

process of being released, but we are not able to attribute any significant sales in 

relation to these products so far. The largest part of software sales is still believed 

to be made through competence centres where Prosolvia is the driving force. We 

believe that the majority of sales in 1996-97 were derived from hardware and soft-
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ware developed by other manufacturers. In late 1997 and early 1998, however, a 

number of in-house products are launched, such as Oxygen, EON, PS Engine etc. 

These products have been developed over the past year or so and are based on new 

technology in terms of platforms and new standards in terms of compatibility. The 

products might be successful, but we do not believe that the risks of launching new 

products currently have been discounted by the market.” 

“Compared to most other software suppliers, especially in the VR area, Prosolvia 

does not boast a large number of actual product orders received over the past year. 

Most press releases are either regarding newly established co-operation agreements 

or new VR centres.” 

Det som ifrågasattes var således försäljningen till IVS och marknadsacceptansen. 

 

Det var alltså inte media som ”avslöjade” Prosolvia, utan Göran Ivemark. Och den 

enkla iakttagelsen han gjorde var att Prosolvia med bortseende från IVS och VRC inte 

hade några kunder att tala om för sina nya produktfamiljer utan att Prosolvias fram-

gång på mjukvarusidan så långt byggde på försäljning till IVS och VRC. Samma iakt-

tagelse gjorde Dagens Industri i en artikel från den 9 april 1998: “Vilka är Prosolvias 

slutkunder? "Våra slutkunder vill ofta vara hemliga."” 

 

Det är i hög grad sannolikt att Göran Ivemarks analys spreds till kretsar på kapital-

marknaden utanför SEB, t.ex. till Carnegie. 

 

Prosolvias likviditet 

 

Magnus Svernlövs observationer om likviditeten ledde till ett möte i februari 1998 i 

Göteborg mellan Morgan Herou, Dan Lejerskär och Gunnar Brundin från Carnegie. 

Dan Lejerskär önskade Carnegies hjälp med en nyemission för att tillföra likviditet till 

Prosolvia. Gunnar Brundin kunde inte förstå varför Prosolvia behövde likviditet så 

snart efter nyemissionen i samband med börsintroduktionen och intog en avvaktande 

hållning. För att biträda med en nyemission krävde Gunnar Brundin att en ny due dili-

gence (företagsbesiktning) gjordes av Prosolvia och att emissionen beslutades först 
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efter kvartal två 1998 som i så fall måste revideras, dvs. att kvartalrapport två skulle 

revideras fullt ut. Frågan om nyemission diskuterades ändå på ett styrelsemöte den 27 

februari 1998, vilket framgår av styrelseprotokollet. 

 

Tanken var uppenbarligen att föreslå den ordinarie bolagsstämman i april 1998 en ny-

emission. I mars hade likviditetsläget blivit akut. Av ett konfidentiell e-mail daterat 

den 23 mars 1998 från Magnus Svernlöv till Dan Lejerskär m.fl. framgår bl.a. följande. 

”Likviditeten suger. Vi har per idag, inräknat löneutbetalningarna den 25:e och mor-

gondagens kända bankgironetto: 18.4 MSEK kvar att leva på”. 

 

Detta föranledde aktivitet från Dan Lejerskärs och Morgan Herous sida. Av ett e-mail 

daterat den 24 mars 1998 från Morgan Herou till Dan Lejerskär m.fl. framgår bl.a. föl-

jande. 

“Vi börjar nu närma oss kvartalsslut och jag, för egen del, har summerat upp kostnads-

läget inom affärsområdet Systems. Kostnadsutvecklingen har varit närmast explosiv, 

vilken härrör sig framförallt från produktlanseringen, uppbyggnad av supportkapacitet 

etc. Möjligt är att detta är representativt enbart för affärsområde Systems, men jag 

måste uttrycka min oro för de trender jag kan se inom koncernen,” E-mailet fortsätter 

med ett antal exempel. 

 

Av ett e-mail daterat den 24 mars 1998 från Dan Lejerskär till Morgan Herou m.fl. 

framgår bl.a. följande. ”Bäste Morgan och Magnus, Claes ringde mig och ville gärna 

ha möte torsdag 2/4 kl 18.00 inför styrelsemötet för att diskutera ett antal generella 

frågor som exempelvis: Likviditetssituationen”. 

 

Senare i mars adresserade styrelseordföranden Claes Hammar den bekymmersamma 

likviditetssituationen. Av ovan nämnda brev från Claes Hammar till Dan Lejerskär, 

Morgan Herou och Magnus Svernlöv daterat den 27 mars 1998 framgår bl.a. följande. 

”FINANSIERING 

Vart har alla pengar tagit vägen? Skulle vara intressant att veta vart emissionspengar 

och likviditetsöverskott/vinst gått. Det är nog en fråga, som dyker upp inför bolags-
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stämman. Vi borde rimligen ha möjlighet att om det kniper kunna gå till banken och 

låna tillfälligt eller långt. Magnus ansåg inte detta vara möjligt. Hur kan det komma 

sig?” 

 

Likviditetsfrågan diskuterades således kontinuerligt redan från januari 1998 och även 

frågan om nyemission var uppe för diskussion. När kallelsen gick den 3 april 1998 var 

förslaget om nyemission emellertid borttaget eller fanns inte med. Det berodde på de 

villkor som Carnegie ställt upp på sin medverkan.  

 

Hur det gick efter första kvartalet 1998 

 

Första kvartalet 1998 är opåverkat av Öhrlings påstådda oaktsamhet och medias skri-

verier. Orderstocken vid utgången av 1997 uppgick till 183 milj. kr. Det fanns inga 

rena licensförsäljningar i orderstocken. Vid utgången av första kvartalet uppgick order-

stocken till 111 milj. kr. Orderstocken sjönk alltså med 39 procent. 

 

Omsättningen under fjärde kvartalet 1997 uppgick till 175 milj. kr. Första kvartalet 

uppgick försäljningen till 118 milj. kr. Försäljningen sjunker alltså med 33 procent. 

Vinsten under fjärde kvartalet uppgick till drygt 25 milj. kr. Första kvartalet sjönk re-

sultatet till minus 48,5 milj. kr. Däri låg dock reserveringar om 17 milj. kr avseende 

kundfordringar på VRC Bangkok och VRC Singapore. Med bortseende från dessa var 

resultatet ändå minus 28,8 milj. kr. Resultatet var alltså 53,8 milj. kr sämre. 

 

Beträffande Clarus uppgick försäljningen under första kvartalet 1998 till 71,5 milj. kr 

mot budgeterat 81,3 milj. kr. Det kan tyckas vara en inte så stor avvikelse, men försälj-

ningsmixen avvek kraftigt från budget: Budgeterad direktförsäljning av mjukvara upp-

gick till 28 milj. kr, men utfallet var 7 milj. kr. 

 

Systems omsättning under det första kvartalet var 7,5 milj. kr. Budgeterad försäljning 

var 23,9 milj. kr. Systems avvikelse från budgeten var alltså större än Clarus. Hur stor 

del av försäljningen som kom från direktförsäljningen av mjukvara har inte gått att 
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utreda, men den förefaller ha varit försumbar. Enligt rapporten för första kvartalet sat-

sade man istället hårt på nya produkter som skulle lanseras under kvartal två. 

 

Den formidabla tillväxten som prognostiserats i börsprospektet och som låg i budgeten 

för kvartal ett 1998 uppfylldes alltså inte. Mjukvaruförsäljningen lyfte helt enkelt inte. 

Konkursboet jämför kvartal ett 1998 med kvartal ett 1997 och konstaterar då att om-

sättningen ökade med 100 procent. Öhrlings menar dock att Prosolvia 1998 emellertid 

var ett annat bolag än Prosolvia 1997, både avseende försäljningsmix och antalet an-

ställda och siffrorna är därför inte jämförbara.  

 

Någon gång under första kvartalet 1998 beslöt börsen om tidigareläggning av ettårs-

uppföljningen av Prosolvia. Det är oklart när beslutet togs och när det kommunicera-

des med Prosolvia. Öhrlings bestrider att beslutet offentliggjordes före den 3 april 

1998. Beslutet om den tidigarelagda ettårsuppföljningen var alltså inte allmänt känd 

före april 1998. 

 

Skriverierna under april 1998 

 

För att skriverierna ska vara relevanta i detta mål måste de ha varit sanna samt ha mot-

svarats av de påståenden som Konkursboet har lämnat till stöd för sin talan. Skriveri-

erna följde i huvudsak två spår: 

- IVS var dotterbolag och all försäljning till och vinst från affärer med IVS skulle ha 

elimineras med lägre resultat som följd, vilket kommenterades i en artikel i Dagens 

Industri den 3 april 1998.  

- Övrigt, som t.ex. Tavira Gardens och Morgan Herous försummelse att inte anmäla 

vissa aktietransaktioner enligt insiderlagstiftningen. 

 

Att all försäljning till och vinst från affärer med IVS var tvungen att elimineras var helt 

enkelt en oriktig uppgift. 7 kap. 12 § 3 stycket ÅRL tillåter proportionell eliminering. 

Det hade då inte blivit någon skillnad om Prosolvia hade eliminerat affärerna med IVS 
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som dotterbolag eller som intressebolag. Som sagt detta var en oriktig uppgift. I den 

mån detta har lett till en förtroendeförlust kan det inte läggas revisorerna till last. 

 

Vad är då ”övrigt”: 

- Ev. felaktig summering av eget kapital, 

- Av de kunder som påstås vara uppretade över faktureringen förekommer endast ett 

relevant fall i detta mål – VRC Falköping. Och Falköping betalade och tappade så-

ledes inte förtroendet för Prosolvia, 

- Faktureringslådor i Rumänien och Sydafrika, 

- Tavira Garden, 

- Morgan Herous straffavgift till Finansinspektionen, 

- Luftfakturor. 

 

Dessa övriga uppgifter är dock inte relevanta i målet. Konkursboet påstår t.ex. inte att 

det är fråga om luftfakturor. Inget i artiklarna handlar om Prosolvias redovisningsprin-

cip, dvs. vid vilken tidpunkt bolaget har tagit intäkterna, eller att Prosolvia skulle ha 

vinstavräknat VRC-affärerna i strid med god redovisningssed. Det beror på att den 

frågan inte var en fråga då. Det var först genom Ulf Gometz rapport i anledning av 

ettårsuppföljningen, vilken offentliggjordes den 17 juni 1998, som vinstavräkningsfrå-

gan lyftes fram. Sammanfattningsvis var det som tidningarna skrev om IVS fel och 

resten var irrelevant. 

 

Ettårsuppföljningen 

 

Ettårsuppföljningen offentliggjordes den 17 juni 1998. Alla relevanta frågeställningar 

med bäring på IVS och redovisningen av VRC-affärer blev då offentliga och kända på 

aktiemarknaden. Ettårsuppföljningen rapporterades i Dagens Industri den 10 juni 1998 

på följande vis. ”Prosolvias redovisning OK – men informationen usel”. 

 

Börskursen den 9 juni 1998 pendlade mellan 100 och 120 kr och den 10 juni mellan 

111 och 118 kr. Den 11 juni pendlade kursen mellan 105 och 111 kr, således i stort sett 
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lika med introduktionskursen 114 kr. Aktiemarknaden hade således inte förlorat förtro-

endet för Prosolvia. Mediedrevet hade trots allt hållit på i två månader. En del artiklar 

(Dagens Industri den 8 april 1998 och Nerikes Allehanda den 26 maj 1998) gjorde 

också gällande att Prosolvia inte ägde sin egen programvara. Uppgifterna om att Pro-

solvia inte ägde sin egen programvara var givetvis fel. Enligt Dan Lejerskär och Mor-

gan Herou har denna uppgift mer än någon annan stört programvaruförsäljningen. 

 

Kreditmarknaden 

 

Det är riktigt att Prosolvia försökte men inte kunde få några krediter under senvåren 

1998. Prosolvia hade dock redan i januari 1998, dvs. innan skriverierna, försökt att få 

krediter men bolaget hade inte lyckats då heller. Skriverierna kan därför inte ha varit 

avgörande för kreditgivarnas beslut att tacka nej till Prosolvias kreditpropåer. Av det 

tidigare nämnda brevet från Claes Hammar till Dan Lejerskär, Morgan Herou och 

Magnus Svernlöv daterat den 27 mars 1998 framgår bl.a. följande. ”Vi borde rimligen 

ha möjlighet att om det kniper kunna gå till banken och låna tillfälligt eller långt. Mag-

nus ansåg inte detta vara möjligt. Hur kan det komma sig?” Öhrlings menar således att 

kreditgivningen inte ändrades på grund av skriverierna. 

 

Kunder och samarbetspartners 

 

Trots skriverierna fullföljdes ett flertal VRC-etableringar och CoE-affärer, exempelvis: 

Arvika, HTU, Falköping, Pretoria, Maricopa, Saddleback och Yokohama. 

 

Konkursboet påstår att ett antal större kunder däribland Volvo, Saab Automobile och 

Telia beslutade att inte lägga några nya order innan börsens utredning var klar. Fråga 

är om kunder på framförallt konsultsidan med begränsad omsättning för Prosolvia. 

Beställningsstoppet varade under begränsad tid, under Prosolvias OBS-listnotering 28 

april-10 juni 1998. 
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Konkursboet påstår med hänvisning till protokoll från ledningsgruppsmöte den 28 april 

1998 att ett antal kunder var kritiska till Prosolvia. Det kanske de var, men det är inte 

det som avses med rubriken ”Kritiska kunder” i protokollet, utan att det är fråga om 

kunder som var kritiska för Prosolvia, alltså viktiga för Prosolvia. 

 

Rekonstruktion 

 

I april kom Göran Ivemark med en uppföljning till sin februarianalys. I denna uppre-

pade Göran Ivemark: 

- att en väsentlig del av Prosolvias intäkter genererades genom försäljning till bolag 

över vilka Prosolvia hade ett väsentligt inflytande och till IVS som inte hade kon-

soliderats. 

- att försäljningen bedömdes vara av en låg kvalitet. 

- att en konsolidering av IVS skulle ha fått dramatiska effekter för Prosolvias resul-

tat. 

- att det var svårt att bedöma mjukvarornas ”performance” och det hade varit svårt 

att identifiera vilka ”end-users” Prosolvias mjukvaror hade. 

 

Göran Ivemark följde upp sina analyser med en tredje och sista analys i maj. I denna 

säger Göran Ivemark:”Given the company’s situation, financing as well as finding a 

long-term partner is crucial. In order to restore confidence, dramatic management 

changes may also be called for.” 

 

Analytikern Göran Ivemark ansåg uppenbarligen att det var möjligt att återfå förtroen-

det genom de åtgärder han räknade upp. 

 

Dan Lejerskär och Morgan Herou avgick i maj 1998 från den verkställande ledningen 

och ny koncernledning utsågs: Johan Ekener och Magnus Svernlöv. I september 1998 

blev Industrifonden moderbolag till Prosolvia AB och i oktober offentliggjorde Indu-

strifonden sin syn på Prosolvia enligt följande:  
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- I ett brev signerat Lars Öjefors till Prosolvias medarbetare den 2 oktober 1998 

framgår följande. ”Svaret är att vi tror på Prosolvia.” 

- Vid ett personalmöte på Prosolvia den 2 oktober 1998 uppgav Lars Öjefors följan-

de. ”Under den tid vi är ägare kommer vi att ta vårt fulla ansvar och se till få före-

taget på fötter igen. Innan dess släpper vi er inte.” 

- Av en artikel i Dagens Industri den 3 oktober 1998 framgår följande. ”Prosolvia 

har väldigt bra produkter, duktig personal och arbetar på en marknad som växer 

väldigt starkt. Företaget ska vara lönsamt inom ett år, säger Lars Öjefors, Industri-

fonden VD, som argument för att fonden satsar på företaget.”  

- Den nytillsatte styrelseordföranden Lars-Olof Gustafsson uttalade i Dagens Indu-

stri den 3 oktober 1998 följande. ”Bolagets likviditetsproblem är över för över-

skådlig tid efter lånet från Industrifonden och normal långivning från banksyste-

met.” 

- Av en artikel i Dagens Industri den 29 oktober 1998 framgår följande. ”Trots att 

Prosolvia förlorade närmare 200 Mkr första halvåret, lovade Lars Öjefors vid över-

tagandet av Prosolvia att bolaget inom ett år ska vara lönsamt.” 

 

Vid samma tid i september/oktober 1998, fanns andra alternativ än Industrifonden. 

Prosolvia fick två konkreta bud på verksamheten: 

- Frontec bjöd 70 milj. kr för konsultrörelsen. 

- Technomatix bjöd 150 milj. kr för licensiering av Prosolvias teknologi. 

Industrifondens representanter i styrelsen tackade nej till buden. Industrifonden måste 

alltså ha tyckt att verksamheterna som Frontec och Technomatix bjöd på var mer värda 

och att dessa skulle fortsätta att drivas av Prosolvia. 

 

Under 1998 tillfördes Prosolvia 94,6 milj. kr i eget kapital. Under samma tid tillfördes 

Prosolvia likviditet med 115 milj. kr. Den 1 september 1998 valdes en helt ny styrelse i 

Prosolvia, Lena Apler, Jerry Lundquist, Magnus Ehrenstråhle, Lars Bergström och 

Lars-Olof Gustavsson. Gunnar Larsson från den gamla styrelsen fick fortsatt förtroen-

de. De förtroendeskapande åtgärder som därmed hade vidtagits var de Göran Ivemark 

efterlyste: 
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- finansiering, 

- ny långsiktig partner och ägare, och 

- ny ledning. 

 

Ettårsuppföljningen hade visserligen kritiserat Prosolvia beträffande information avse-

ende IVS men avstått från att framföra någon avgörande kritik beträffande redovis-

ningen. 

 

Prosolvia var nu ett bolag med ny ledning och ny ägare och rimligen måste kritiken 

mot den tidigare ledningen och hur IVS hade hanterats i bokslutskommunikén värkt ut. 

De ifrågasatta bristerna i bokslutskommunikén rättades för övrigt ganska omgående i 

pressmeddelande den 9 april 1998 och i tillägg till årsredovisningen. 

 

En sak återstod dock, en nyemission på 260 milj. kr som skulle genomföras i decem-

ber. Industrifonden hade vid styrelsemöte den 15 november beslutat att teckna sig för 

sin del av emissionen. Emissionen var avhängig av att Prosolvia kunde tillföras ytterli-

gare kapital genom försäljning av affärsområdet DPT, där en av PS-Engine modulerna 

låg, till ABB. När denna försäljning sköts på framtiden beslutade Industrifonden att 

ställa in emissionen. 

 

Det är således uppenbart att i varje fall inte Industrifonden såg potentialen av ett 

mångmiljardföretag i Prosolvia. Som Göran Ivemark observerade i sin analys från april 

1998 var Prosolvia ett förlustbolag om man tänker bort VRC-försäljningen. 

 

Någon VRC-försäljning att tala om blev inte av under 1998. Därmed föll ett täck-

ningsbidrag på 126 milj. kr bort. Samtidigt ökade kostnaderna med över 100 milj. kr. 

Den nya och oprövade mjukvaran slog inte igenom och kunde inte täcka både bortfal-

let och de ökade kostnaderna. Däremot påverkades inte konsultsidan av skriverierna. I 

själva verket ökade Prosolvia omsättningen på konsultsidan under 1998. 
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Omsättning 1 januari - 30 september 1998: 

Mjukvara Konsulttjänster och support Simulatorer och hårdvara 

78 milj. kr 76 milj. kr   46 milj. kr 

 

Motsvarande siffror för 1997 beräknat efter nio månader: 

Mjukvara Konsulttjänster och support Simulatorer och hårdvara 

143 milj. kr 68 milj. kr   111 milj. kr 

 

24.2.3 Det hypotetiska förloppet 

 

Prosolvia sattes på börsen med en prognos som talade om en intäktsökning väsentligt 

överstigande 50 procent och att rörelsemarginalen, som varit 13 procent under 1996, 

skulle förbättras. Enligt börsprospektet skulle rörelsemarginalen vara 20 procent över 

tid. Enligt Konkursboet skulle det betyda att aktiemarknaden skulle förvänta sig en 

omsättningsökning mellan 60-70 procent och en rörelsemarginal på 15 procent. Det 

var en väldigt djärv prognos. Så här bemöttes introduktionen i affärspressen: 

- Veckans Affärer den 2 juni 1997: ”Här finns inte utrymme för prognosmissar”. 

Veckans Affärer konstaterade att Prosolvia svarade för en av årets tuffaste prissätt-

ningar och att utgångsbudet 100-120 kr/aktie motsvarade ett P/E-tal på 50-60 räk-

nat på 1996 års vinst. 

- Finanstidningen den 3 juni 1997: ”Luddiga uppgifter och oseriösa påtryckningar.” 

Finanstidningen ansåg att osäkerheten om marknadens storlek och därmed tillväx-

ten var mycket stor. Enligt Finanstidningen borde stora krav ställas på bättre in-

formation och i avvaktan på sådan var det bäst att avstå från att teckna. 

- Affärsvärlden den 4 juni 1997: ”Den som tecknar sig för programvaruföretaget 

Prosolvia bör ha råd att förlora sin insats.” Affärsvärlden noterade att ledningens 

mål var högt satt med en försäljning som skulle öka med 50 procent årligen och en 

rörelsemarginal på 20 procent. 

Som framgår bedömdes också prissättningen vid aktieintroduktionen vara väldigt hög, 

P/E 50-60 beräknat på 1996 års vinst. 
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Det är givet att utrymmet för prognosmissar eller misslyckanden blir obefintligt med 

en så hög målsättning som Prosolvia hade vid börsintroduktionen. 

 

Konkursboet har presenterat tre alternativa handlingslinjer: 

1. Revisorerna reagerar i kvartal två eller tre vilket hade lett till att felen i redovis-

ningen och informationen skulle ha rättats redan 1997 och att expansionen (nyan-

ställningarna) hade senarelagts, 

2. Revisorerna reagerar på bokslutsmötet och kräver ändring av bokslutet och bok-

slutskommunikén så att redovisningen och informationen hade blivit rätt. 

3. I allt fall reagerar revisorerna vid avgivandet av revisionsberättelsen och hade då 

skrivit en s.k. oren revisionsberättelse. 

 

Allmän invändning 

 

Först ska beaktas att Konkursboet förväntar sig att samma styrelse och ledning som 

enligt Konkursboet inte kan organisera ett bolag och än mindre sköta dess redovisning, 

ska vidta alla nödvändiga åtgärder i det hypotetiska förloppet. 

 

Invändningar till alternativ 1 

 

Konkursboet har inte gjort gällande annat än att redovisningsfelen utgör periodise-

ringsfel. Konkursboet har anför att av de felaktigt redovisade intäkterna 1997 hade i 

alla fall 45 milj. kr + 34 milj. kr kunnat ha redovisats 1998 under kvartal ett eller kvar-

tal två. Konkursboet har slutligen anfört att troligen hade även resterande belopp, upp-

till vad som felaktigt redovisats under 1997, kunnat ha redovisats under 1998. Någon 

förändrig i kassaflödet hade detta inte medfört eftersom Prosolvia hur som helst ändå 

inte räknade med att få betalt förrän hårdvaran levererats, dvs. under kvartal ett eller 

två 1998. Något skäl att dra ned på expansionstakten hade då inte funnits även om in-

täkterna hade periodiserats till kvartal ett eller två 1998. Det bestrids således att en 

senareläggning av intäktsföringen hade medfört att expansionen hade blivit lugnare. I 
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detta scenario hade dessutom Prosolvia varit tvunget att gå ut med en vinstvarning: 

Istället för vinst om 40 milj. kr skulle det ha blivit en förlust med 45 milj. kr. Det hade 

varit utan motstycke i svensk börshistoria att efter så kort tid efter en börsintroduktion 

gå ut med en sådan vinstvarning. Det hade blivit skriverier och sannolikt lika allvarliga 

som de som senare kom i mars/april 1998. Dagens Industri, Affärsvärlden och Veck-

ans Affärer hade fått vatten på sin kvarn. Det är uppenbart att affärstidningarna hade 

börjat ifrågasätta om det inte varit fråga om svindel: 

 

Börsprospekt   Vinstvarning och ny prognos 

Vinst 1997: 40 milj. kr  Vinstvarning exempelvis i december 1997: 

minus 45 milj. kr 

 

1998 ökad omsättning 50 procent Prognos 1998 förlust och förbättrad marginal 

 

Med all sannolikhet hade med detta scenario en tidigareläggning av ettårsuppföljning-

en kommit till stånd och även en OBS-listnotering till dess orsaken till prognosmissen 

var utredd. Även i detta scenario hade frågan om kvaliteten av intäkterna från försälj-

ningen till VRC-bolag varit en fråga. Om Göran Ivemark hade producerat någon ana-

lys i detta läge om Prosolvia hade förmodligen skrivningarna om denna fråga varit 

desamma. Detsamma gäller ifrågasättandet av mjukvarans potential. 

 

Sammanfattning: 

- Det hade blivit mycket allvarlig mediakritik. 

- Det hade blivit en tidigareläggning av ettårsuppföljningen. 

- Göran Ivemarks kritik hade varit delvis densamma. 

 

Invändningar till alternativ 2 

 

I detta alternativa scenario är händelseförloppet i kvartal ett 1998 lika med det verkliga 

händelseförloppet med tre undantag: 

1. Bokslut och bokslutskommunikén hade varit riktiga enligt Konkursboet. 
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2. En vinstvarning för 1998 hade måst offentliggöras, vilket Konkursboet inte har 

anfört men det är en konsekvens av dess påstående av att 1998 hade lett till förlust. 

3. Göran Ivemarks analys från april hade fått delvis annat innehåll, men frågan om 

kvaliteten på försäljningen till VRC-bolag och mjukvarans potential hade varit 

densamma eller sannolikt förstärkts; bokslutskommunikén hade besannat hans 

misstankar i februarianalysen. 

 

På samma sätt som vid alternativ 1 hade detta alternativ lett till en tidigareläggning av 

ettårsuppföljningen och OBS-listnotering till dess att prognosmissen var utredd. I öv-

rigt hade detta alternativa förlopp varit detsamma som det faktiska händelseförloppet. 

 

Invändning till alternativ 3 

 

I detta scenario hade händelseförloppet i det faktiska förloppet varit detsamma som det 

hypotetiska förloppet under kvartal ett. Enligt Öhrlings mening hade händelseförloppet 

efter en oren revisionsberättelse, avgiven den 3 april 1998, blivit detsamma som det 

verkliga förloppet. Hade styrelsen i Prosolvia åtföljt en rekommendation om att ändra 

delårsboksluten, såsom alternativ 1, eller bokslutskommuniké, såsom alternativ 2? Det 

beror alldeles på hur bestämd eller klar Öhrlings hade varit i sin rekommendation. Öhr-

lings hade dock aldrig haft samma underlag för sitt beslut, som t.ex. Göteborgs tings-

rätt hade i brottmålet, och hade därför varit tvunget att förse det med reservationer. 

 

Antag att Öhrlings hade sagt följande: ”Det kan ifrågasättas om redovisningen i sin 

helhet ger utryck för rättvisande bild. Vi anser oss dock inte kunna uttala att redovis-

ningen strider mot god redovisningssed och bedömer inte att den kan fällas av börsens 

disciplinnämnd. Vi anser ändå att resultatet bör ändras till minus 45 milj. kr och om-

sättningen till 307 milj. kr.” Detta utgör ungefär var Ulf Gometz sade i sin ettårsupp-

följning. Det är inte givet att styrelsen hade följt en sådan hypotetisk rekommendation 

från Öhrlings. 
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Prospektet och ändrad redovisningsprincip 

 

Öhrlings delar inte Konkursboets uppfattning att börsprospektet tar höjd för att det kan 

bli förlust under 1997. Vad som sades under rubriken ”Säsongsvariation” var en för-

klarning till varför säsongsmönstret såg ut som det gjorde men betydde inte att mönst-

ret skulle ha varit giltigt för 1998. Vad som sägs under rubriken ”Resultatutveckling” 

är att levererade order som tidigareläggs eller senareläggs över årsskiftet kan få bety-

dande inverkan på resultatet. Öhrlings uppfattar Konkursboets påstående i den delen 

som att det inte fanns några order eller leveranser. 

 

Ändrad redovisningsprincip 

 

RR 5 förutsätter som huvudprincip att en redovisningsprincip inte ändras under löpan-

de räkenskapsår utan först när räkenskapsåret har gått ut. Att försöka skyla över en 

förlust och en så pass kraftfull prognosmiss med en ändrad redovisningsprincip hade 

inte tagits emot väl av aktiemarknaden. 

 

Hade Prosolvia kunnat låna i det hypotetiska förloppet? 

 

Prosolvia försökte i det verkliga förloppet men fick nej redan innan skriverierna kom 

igång. Det hypotetiska förloppet där Prosolvia hade redovisat en kraftig förlust och en 

vinstvarning för 1998 hade givetvis inte underlättat möjligheterna att få krediter. Alltså 

hade det inte gått i det hypotetiska förloppet heller. 

 

Hade Prosolvia kunnat genomföra en nyemission i det hypotetiska förloppet? 

 

Enligt Öhrlings mening förelåg ingen sådan förtroendeförlust som skulle ha omöjlig-

gjort en nyemission i det faktiska förloppet. Faktum är att när ettårsuppföljningen of-

fentliggjordes och aktiemarknaden således hade full information stod aktiekursen på 

samma nivå som vid introduktionen. Prosolvia försökte i det faktiska förloppet men 

Carnegie ställde sig avvaktande redan innan skriverierna kom igång och ställde som 
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krav en förnyad due diligence och att emissionsförslaget sköts fram till när reviderat 

bokslut för kvartal två skulle föreligga. Carnegie hade givetvis ställt samma krav i det 

hypotetiska förloppet. Det är inte mer sannolikt att nyemission sedan hade kunnat 

genomföras i det hypotetiska förloppet än i det faktiska förloppet. 

 

Hade kunders och samarbetspartners reaktioner blivit annorlunda i det hypotetiska 

förloppet? 

 

Kundernas reaktioner var inte så allvarliga som Konkursboet gör gällande. Att betal-

ningar från ett antal VRC-kunder uteblev berodde i huvudsak på att IVS och Prosolvia 

genom Handelsbanken Finans avhopp inte kunde erbjuda finansiering. Detta hade 

emellertid inträffat redan innan skriverierna och skulle således inträffa även i det hypo-

tetiska förloppet. Dessutom tillkommer det förhållandet att Konkursboet inte preciserat 

exakt varför viss kund tappat förtroendet för Prosolvia. Detta har betydelse då en alter-

nativ förklaring till kunds förtroendeförlust kan vara misstanken att Prosolvia inte ägde 

vad de sålde, vilket inte revisorerna kan lastas för. 

 

Sammanfattning 

 

Konkursboet säger att omsättningen under 1998 uppgick till 270 milj. kr. Det betyder 

att med bortseende av VRC-försäljningen, som uppgick till 146 milj. kr under 1997, 

omsatte Prosolvia ungefär lika mycket 1998 som 1997, då Prosolvia omsatte 289 milj. 

kr rensat från VRC-försäljningen. Oberoende av vilka planer Prosolvia hade för 1998 

kunde Prosolvia inte räkna med att sälja annat än något enstaka VRC av det enkla skä-

let att finansiering saknades. Programvaran lyfte inte vilket man kunde se redan under 

kvartal ett 1998. Clarus räknade med att sälja mjukvara för 28 milj. kr men utfallet 

blev 7 milj. kr. Systems sålde överhuvudtaget ingen mjukvara under första kvartalet. 
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24.2.4 Adekvans 

 

Det som Prosolvia verkligen fälldes för var bristfällig aktiemarknadsinformation be-

träffande försäljning till och vinst från IVS och VRC-bolag. Den informationsbristen 

förelåg under tiden den 27 februari 1998 till den 9 april 1998 då den rättades. Så här 

refereras Disciplinnämndens beslut på fondbörsens hemsida: ”Bolaget lämnade bris-

tande information avseende innehållet i en överenskommelse med annan part om att 

bilda ett samägt bolag. Dessutom lämnades bristfällig information om hur stor del av 

vinsten som var hänförlig till det samägda bolaget och dess betydelse för bolagets tota-

la finansiella ställning. Bolaget ålades ett vite om fyra årsavgifter.” 

 

Att detta disciplinära beslut skulle få så vittgående konsekvenser som Konkursboet gör 

gällande bestrids. Om detta beslut ensamt eller med andra omständigheter orsakat Pro-

solvias konkurs var det i högsta grad en icke förutsägbar skada. 

 

24.2.5 Skadan 

 

Värderingsteori 

 

Viktiga parametrar vid bestämmande av nuvärdet av framtida kassaflöde är omsätt-

ningstillväxt, framtida rörelsemarginaler och avkastningskrav (risk). 

 

Avkastningsvärderingar är känsliga för prognosantaganden. Konkursboets antaganden 

om omsättningstillväxt, framtida rörelsemarginaler och avkastningskrav (risk) för Pro-

solvia är inte rimliga. Eftersyn ska ske, eftersom det ger ett bättre beslutsunderlag. 

 

Relativvärderingar är beroende av att relevanta jämförelsebolag väljs samt att rimliga 

prognoser för bolaget har tagits fram: Konkursboets jämförelsebolag till Prosolvia ut-
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gör emellertid inte ett relevant urval och Konkursboets prognoser om omsättningstill-

växt och framtida rörelsemarginaler är inte rimliga. 

 

Konkursboet anför att vad Konkursboet kallar marknadsvärde kallar KPMG istället för 

marknadspris. Öhrlings bestrider detta. 

 

Öhrlings bestrider Konkursboets påståenden om värdet på Prosolvia. Öhrlings menar 

att Carnegie och Konkursboet vid sina relativvärderingar inte har använt vare sig rele-

vanta jämförelsebolag, rimliga prognoser eller att P/E-talet 26 var rimligt. Öhrlings 

menar också att Konkursboet och Econ Pöyry vid sina avkastningsvärderingar inte har 

använt rimliga antaganden om omsättningstillväxt, framtida rörelsemarginaler eller  

antaganden om avkastningskrav (risk). Om man fallerar på någon av dessa punkter 

innebär det att man hamnar snett i värderingen. 

 

Relevanta jämförelsebolag? 

 

Konkursboets påstående om att bedömningen av vad som var ett rimligt P/E-tal för 

Prosolvia baserades på en ingående analys av de jämförbara bolagens P/E-tal och att 

det totalt ingick finansiella data från 38 olika bolag i analysen är försåtligt och vilsele-

dande. Carnegie valde systematiskt bort bolag som kunde leda till en låg värdering för 

Prosolvia. 

 

Konkursboet anför att Carnegie kom fram till multiplar genom att analysera de jämför-

bara bolagens finansiella nyckeltal för åren 1990-1996. Som framgår av diskussions-

underlaget var det knappt något bolag som hade nyckeltal för den perioden. 

 

Carnegie jämförde inledningsvis Clarus med följande bolag: Autodesk Inc, Concentra 

Corp, Division Pic, Engineering Animation Inc, Mechanical Dynamics, Parametric 

Technology Corp, Reserach Engineers Inc, Softdesk Inc, Structural Dyn Research 

Corp och Superscape plc. 
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Carnegie jämförde inledningsvis Systems med följande bolag: Cadcentre Group pic, 

Dassault Systems SA och Tecnomatix Technologies Ltd. 

 

Carnegie jämförde inledningsvis PRT med följande bolag: Benima Ferator AB, Caran 

AB, Semcon AB, Sigma AB och ÅF-lndustriteknik AB. 

 

Det var inte 38 bolag som togs som jämförelsebolag till Clarus, Systems och PRT. Av 

lätt insedda skäl ingår t.ex. inte datortillverkaren Sun Microsystems i jämförelsen, vil-

ket är ett bolag som Carnegie har med i sin ”analys”. 

 

Vid aktuell tidpunkt hade Carnegies jämförelsebolag till Clarus och Systems följande 

P/E-tal: 

Utfall 1996 Prognos 1997 

Autodesk Inc   43,3 27,6 

Concentra Corp  Negativt ”n.m.” 

Division Group Plc  Negativt Negativt 

Engineering Animation Inc 76,4 34,4 

Mechanical Dynamics  20,7 18,5 

Parametric Technology Corp 41,3 26,1 

Research Engineers Inc  16,2 16,2 

Softdesk Inc   - 114,4 ”n.a” 

Structural Dyn Research Corp 24,7 18,9 

Superscape plc  ”n.m” ”n.a” 

Cadcentre Group plc  ”n.a” ”n.a” 

Dassault Systems SA  54,1 44,0 

Tecnomatix Technologies Ltd 37,7 28,3 

 

De kursiva valdes bort av Carnegie på grund av icke existerande eller negativa P/E-tal. 

Därefter togs tre bolag bort med hänvisning till att de hade lägre marginaler än Clarus. 

Av Carnegies diskussionsunderlag från den 16 maj 1997 framgår bl.a. följande. ”Vi 
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lägger mindre vikt vid multiplarna för SDR, Mech. Dynamics och Res. Engineers, då 

dessa bolag har lägre tillväxt och marginal än Clarus”. 

 

Detta kan illustreras på följande sätt: 

(kursivt = inga P/E-tal. * = Ej relevanta enligt Carnegie) 

 

Utfall 1996 Prognos 1997 

Autodesk Inc   43,3 27,6 

Concentra Corp  Negativt ”n.m.” 

Division Group Plc  Negativt Negativt 

Engineering Animation Inc 76,4 34,4 

*Mechanical Dynamics  20,7 18,5 

Parametric Technology Corp 41,3 26,1 

*Research Engineers Inc  16,2 16,2 

Softdesk Inc   - 114,4 ”n.a” 

*Structural Dyn Research Corp 24,7 18,9 

Superscape plc  ”n.m” ”n.a” 

Cadcentre Group plc  ”n.a” ”n.a” 

Dassault Systems SA  54,1 44,0 

Tecnomatix Technologies Ltd 37,7 28,3 

 

Sedan bestämde Carnegie att fem bolag var mest relevanta: Dassault Systems SA, 

Tecnomatix Technologies Ltd, Engineering Animation Inc, Parametric Technology 

Corp och Autodesk Inc. 

 

På detta sätt sorterade Carnegie bort de icke-smickrande jämförelsebolagen. Följande 

ska framhållas:  

- En jämförelse av P/E-tal förutsätter att jämförelsebolagen går med vinst. Men alla 

bolag går inte alltid med vinst och för att en jämförelse ska vara relevant måste 

även beaktas att ett företag kan gå med förlust. 
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- Mechanical Dynamics, Reserach Engineers Inc och Structural Dyn Research Corp 

valdes bort under förevändningen ”då dessa bolag har lägre tillväxt och marginal 

än Clarus”. Men inte enligt en realistisk prognos och framförallt inte enligt Kon-

kursboets hypotetiska förlopp. I det framstår nämnda jämförelsebolag initialt som 

”success stories”. Prosolvia i det hypotetiska förloppet kan inte jämföras med Au-

todesk, Dassault och Parametric. 

 

Ur den krets ”super-bolag” som var kvar fann Carnegie att ett P/E-tal om 27 kunde 

appliceras. Men Öhrlings ställer sig frågande till om det var det relevanta jämförelse-

bolag som Carnegie behöll: Autodesk, Dassault, Parametric, Tecnomatix och Enginee-

ring Animation. 

 

Konkursboet och Econ Pöyry lyfter framförallt fram tre av dem i målet, Autodesk, 

Dassault och Parametric, för att försvara värdet på Prosolvia. 

 

När Prosolvia för egen del skulle lista sina konkurrenter angavs följande i november 

1998:  

- Oxygen: Division, Engineering Animation och Realax. 

- EON: Superscape och N-Dimensions. 

- PS-Engine: Tecnomatix, Deneb och Engineering Animation. 

Autodesk, Dassault och Parametric nämndes inte som konkurrenter. Endast två av de 

fem bolag som Carnegie ansåg mest relevanta ansåg Prosolvia var konkurrenter. 
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Var Autodesk relevant för Clarus? 

 

År 1995 (avser 8 månader) omsatte Clarus 32 milj. kr och rörelseresultatet var 7 milj. 

kr. År 1996 var motsvarande siffror 107 milj. kr respektive 33 milj. kr. Autodesk var 

ett enormt mycket större bolag: 

 

 Clarus   Autodesk 

 Oms. Rörelseresultat Oms. Rörelseresultat 

1995 32 7  3500 800 

1996 108 32  3 900 900 

 

I jämförelse var Clarus ett miljonföretag medan Autodesk var ett miljardföretag. 

 

Prosolvia ansåg inte att Autodesk var konkurrent. Autodesk ansåg inte Prosolvia som 

sin konkurrent (enligt sin FORM 10-K1 från den 28 april 1998, vilket är en ameri-

kansk årsredovisning som skickas in till Amerikanska Securities and Exchange Com-

mission (SEC)). Autodesk hade 2 470 anställda år 1998, vilket Clarus inte ens var i 

närheten av. Autodesk var världens största försäljare av CAD-mjukvara. Clarus pro-

duktfamiljer var inte ens lanserade år 1996 och Oxygen lanserades först under våren 

1997. Autodesk hade lönsamt sålt mjukvara under i vart fall tio år. 

 

Var Parametric relevant för Clarus? 

 

Även Parametric var ett enormt mycket större bolag än Clarus: 

 

 Clarus   Parametric 

 Oms. Rörelseresultat Oms. Rörelseresultat 

1995 32 7  2 800 1 100 

1996 108 32  4 600 1 600 
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Prosolvia ansåg inte att Parametric var konkurrent. Parametric ansåg inte Prosolvia 

som sin konkurrent (enligt sin Form 10-K, daterad 1996-12-24 och Form 10-K405, 

1998-12-29). Parametric hade 3 432 anställda år 1997, vilket Clarus inte ens var i när-

heten av. Parametric var 1996 ett av världens framgångsrikaste företag inom 

CAD/CAM/CAE. Clarus produktfamiljer var inte ens lanserade 1996 och Oxygen lan-

serades först under våren 1997. Parametric hade lönsamt sålt mjukvara sedan 1989. 

 

Tilläggas kan att enligt Konkursboets egna åberopade uppgifter hade Prosolvia vid en 

utveckling som Parametric varit värt 160 milj. kr alternativt 194 milj. kr. 

 

Var Dassault relevant för Systems? 

 

År 1995 fanns inte Systems. År 1996 omsatte Systems 25 milj. kr och rörelseresultatet 

var 8 milj. kr. Dassault var ett enormt mycket större bolag än Systems: 

 

 Systems   Dassault 

 Oms. Rörelseresultat Oms. Rörelseresultat 

1995 --- ---  1 600 500 

1996 26 8  1 800 600 

 

Prosolvia ansåg inte att Dassault var konkurrent. Dassault hade 2 146 anställda år 

1998, vilket Systems inte ens var i närheten av. Dassault var marknadsledande i Euro-

pa vad gäller ”high-end” CAD. Dassault marknadsförde och sålde sina produkter ge-

nom ett samarbete med IBM. Systems produktfamiljer var inte ens lanserade 1996. PS-

Engine lanserades sent 1997. Dassault hade lönsamt sålt egenutvecklad mjukvara se-

dan i vart fall år 1993. 
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De bolag Prosolvia identifierade som konkurrenter 

 

Hur gick det för Tecnomatix och Engineering Animation, vilka var bolag som Prosol-

via självt identifierade som konkurrentbolag men som Konkursboet och Econ Pöyry 

bortser från? 

 

Tecnomatix 

Tecnomatix omsättning ökade med 70 procent under perioden 1997 till 2004. Under 

samma period påstår Konkursboet att Prosolvias omsättning skulle öka med 526 pro-

cent (från 308 milj. kr till 1 927 milj. kr). Tecnomatix gick med förlust fyra av åtta år 

under perioden 1997 till 2004. Tecnomatix omsättning ökade aldrig 50 procent under 

ett räkenskapsår och under perioden 1995-2004 uppnådde Tecnomatix aldrig en rörel-

semarginal på 20 procent eller högre, vilket är Konkursboets antagande rörande Pro-

solvia. Uppenbarligen har lönsamhetsutvecklingen för Tecnomatix inte varit som Kon-

kursboet har förväntat sig för Prosolvia. 

 

Tecnomatix har gått med förlust vilket är ett alternativ som Carnegie och Konkursboet 

inte har beaktat vid sin relativvärdering. Tecnomatix utveckling stödjer inte på något 

sätt Konkursboets antaganden om rörelsemarginal och omsättningstillväxt för Prosol-

via. 

 

Engineering Animation 

Engineering Animations omsättning ökade med 23 procent under perioden 1997 till 

1999. Under samma period påstår Konkursboet att Prosolvias omsättning skulle öka 

med 124 procent (från 309 milj. kr till 693 milj. kr). Prosolvia skulle enligt Konkurs-

boet ha en rörelsemarginal på 15 procent och ett rörelseresultat på 104 milj. kr år 1999. 

Det året hade Engineering Animation ett rörelseresultat på - 30 milj. USD och en nega-

tiv rörelsemarginal på 42 procent. 

 

Engineering Animation har gått med förlust, vilket är ett alternativ som Carnegie, 

Konkursboet och Econ Pöyry inte har beaktat vid sin relativvärdering. Engineering 
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Animations utveckling stödjer inte på något sätt Konkursboets antaganden om rörel-

semarginal och omsättningstillväxt för Prosolvia. 

 

Hur gick de för de övriga bolag som Carnegie, Konkursboet och Econ Pöyry har valt 

bort? 

 

Division Group Plc – aktien hade en negativ värdeutveckling. 

 

Mechanical Dynamics – värdeutvecklingen i aktien under perioden uppgår till ca 11 

procent. Under samma period räknar Konkursboet med en omsättningsökning på flera 

hundra procent för Prosolvia. 

 

Reserach Engineers Inc – värdeutvecklingen i bolagets aktie under perioden var en 

värdeminskning med ca 85 procent under bolagets noteringsperiod. 

 

Structural Dyn Research Corp – under perioden den 1 januari 1996 till den 31 augusti 

2001 minskade aktiens värde med ca 14 procent. 

 

Superscape plc – har under perioden 1996-2007 aldrig gått med vinst på rörelseresul-

tatnivå. De ackumulerade förlusterna uppgår till ca 78 milj. pund. 

 

Virtuality Group – negativ värdeutveckling i aktien över perioden. 

 

Sammanfattningsvis visar ett bredare synsätt, än det som Konkursboet har valt att ta, 

visar att framtidsutsikterna för Prosolvia innehöll avsevärda risker. Bevisligen har inte 

alla jämförelsebolag uppnått de av Konkursboet prognostiserade tillväxttakterna och 

prognostiserade lönsamheten. Är det rimligt att tro att en marginell aktör som Prosol-

via skulle klara det? 
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Sammanfattningsvis beträffande jämförelsebolag 

 

Carnegie tog fram flera bolag att jämföra med. Följande bolag är bortsorterade av Car-

negie: 

- Division Group Plc, Mechanical Dynamics, Reserach Engineers Inc, Structural 

Dyn Research Corp och Superscape. 

- P/E 27 kunde motiveras för Clarus och Systems endast genom att blunda för dessa 

bolag. 

- Prosolvia skulle enligt Konkursboet, i det hypotetiska förloppet, sannolikt ha jäm-

förts med dessa bolag. 

- De nämnda bolagen har gått mycket dåligt och har inte kunnat motivera ett så högt 

P/E-tal som 27. 

 

Vad gäller jämförbara bolag enligt Carnegie, men inte enligt Konkursboet och Econ 

Pöyry, ansåg Carnegie att Engineering Animation och Tecnomatix var relevanta jäm-

förelsebolag. Prosolvia ansåg dem vara konkurrenter i november 1998. Som framgått 

var Tecnomatix trots detta inte ett relevant jämförelsebolag med Prosolvia. Enginee-

ring Animation och Tecnomatix utveckling stödjer under alla förhållanden inte Kon-

kursboets och Econ Pöyrys antaganden om rörelsemarginaler och omsättningstillväxt. 

Konkursboet och Econ Pöyry har valt att bortse från dessa bolag. 

 

Enligt Carnegie, Konkursboet och Econ Pöyry var Autodesk, Parametric Technology 

och Dassault jämförelsebolag till Prosolvia. Som vi har sett var inget av bolagen ett 

relevant jämförelsebolag med Prosolvia. Endast Dassaults utveckling stödjer Carnegi-

es, Konkursboets och Econ Pöyrys beräkningar av Prosolvias värde, men då med stöd 

av orimliga antaganden i övrigt. 

 

Ett nyanserat synsätt måste användas och då måste beaktas att Prosolvia var ett ungt 

icke etablerat bolag med icke etablerade produkter och att Prosolvia kunde tänkas gå 

med förlust. Vid ett sådant synsätt blir urvalet av jämförelsebolag mer komplex och 

mångsidigt, men samtidigt mer rättvisande. 
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Om Autodesk, Engineering Animation, Parametric Technology, Dassault och Tecno-

matix ska anses var jämförbara bolag måste även de bolag som inte har haft samma 

positiva utveckling beaktas. 

 

Rimliga prognoser? 

 

Öhman Equity Research höjde den 31 oktober 1999 riktkursen för Framfab till 18 pro-

cent över då rådande kurs, med motiveringen att “Framfab remains very attractive”. 

Carnegie utkom med en analys av Framfab den 1 november 1999. De skrev ”A win-

dow of opportunity” med rekommendation ”Outperform” med motiveringen ”We be-

lieve that the company is one of the best managed Internet consultants in the Nordic 

countries with five consecutive quarters of strong top line growth coupled with profit-

ability”. 

 

Av ett utdrag ur Öhman Equity Researchs analys den 31 oktober 1999 framgår att det 

inte gick bra för Framfab: “Framfab remains very attractive. We raise our target to 

SEK 400 (325) and reiterate our BUY rating” och 

“Rating  BUY 

- since  11-Oct-99 

Share price (SEK) 338.0 

Target price (SEK) 400.0 

- 1 year potential 18 %” 

Aktiekursutvecklingen visar att det inte gick bra för Framfab. 

 

Sintercast, ett annat bolag som utvecklade andra produkter, hade också en positiv ut-

veckling mellan 2005-2007. Den 20 September 2007 skrev tidningen Börsveckan: 

”Utvecklingsbolaget SinterCast har 12 anställda och omsätter 20 Mkr. Börsvärdet är 

800 Mkr. Trots det kan den optimistiske lätt se att det finns mer att hämta...”. Det Öhr-

lings vill visa med detta är att Börsens förhoppningar på ett bolags utveckling kan vara 

mer eller mindre väl förankrad. Bubblor kan förekomma. Börskursen vid ett bestämt 
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tillfälle säger, enligt Öhrlings, inget om ett bolags värde inom ramen för beräkning av 

skada: En korrekt beräknad kassaflödesvärdering kan ge en börskurs, men inte tvärt-

om. En korrekt analys av bolagets värde är att bedöma prognostiserat kassaflöde. Pro-

gnosen ska vara rimlig och inte ett önsketänkande. 

 

I målet påstår Konkursboet att värdet 1 200 milj. kr även kan försvaras inom ramen för 

en kassaflödesanalys. För att så ska ske måste någon av följande förutsättningar vara 

uppfyllda: Rörelsemarginal om 20 procent och en omsättningstillväxt för Prosolvia på 

initialt 50 procent följt av evig tillväxt om 5 procent. Alternativt en rörelsemarginal om 

20 procent och en omsättningstillväxt för Prosolvia i enlighet med Cybergedges anta-

ganden. Inte ens utvecklingen hos de icke-relevanta jämförelsebolagen Dassault, Au-

todesk och Parametric kan försvara påstått värde. Öhrlings inställning är att Konkurs-

boets antaganden om omsättningstillväxt, framtida rörelsemarginaler och avkastnings-

krav (risk) är orimliga. Antagandena måste vara rimliga även med en tillämpning av 

eftersyn. Antagandena är emellertid verklighetsfrämmande. 

 

Konkursboet antar i det hypotetiska förloppet att Prosolvia ska ha en omsättningsök-

ning om 50 procent. Prosolvias försäljning per marknad enligt Prosolvias börsårsredo-

visning för 1997 var följande. 

- Europa 49 procent 

- Nordamerika 25 procent 

- Asien 23 procent 

- Övriga marknader 3 procent 
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Marknadstillväxt för dessa marknader som Konkursboet har åberopat, enligt CyberEd-

ge Information Services, Inc:s analys:  

Sales by Primary Business Location (US$ 000) 

   

       Asia Aus/Ocn Europe North America      Total 

1998 Total Sales 413,351 4,417,155 8,810,772         13,641,278

   

1999 Total Sales 218,128 4,600,975 12,953,998         17,773,100 

2 year Total  631,479 9,018,130 21,764,769         31,414,378

  

Förändring  - 47 % + 4,1 % + 47 % 

Del av Prosolvias marknad  23 %     49 %    25 % 

 

Den tillväxt som Ben Delaney prognostiserar skulle endast komma 25 procent av Pro-

solvias verksamhet till godo. Europa skulle växa mera måttligt och Asiens marknad 

skulle bli mindre. Under förutsättning att Prosolvias omsättning fördelade sig likadant 

under 1998 som under 1997, så skulle Ben Delaneys studie antyda en marknadstillväxt 

på tre procent för Prosolvia som helhet mellan åren 1998 och 1999. Detta talar emot 

Konkursboets antagande om 50 procents omsättningsökning från 1998 till 1999. 

 

Som vi tidigare sett var Prosolvia inte ett av de ledande företagen i världen inom Vir-

tual reality området. Prosolvia hade några få bra kunder men inte den marknadspene-

trationen och acceptansen som marknadsledarna hade, till exempel Autodesk och Das-

sault. Detta talar också för ett nyanserat synsätt. Vad som talar för det nyanserade syn-

sättet till skillnad från att utgå från marknadsledarna är utvecklingen av ”RestProsol-

via”. Öhrlings sakkunniga KPMG har tillämpat ett nyanserat synsätt och därvid funnit 

att ett värde om 35-118 milj. kr är realistiskt. 
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Särskilt om Econ Pöyry 

 

Econ Pöyry har inte utfört någon självständig analys av företaget och dess marknad 

samt har använt sig av icke-relevanta jämförelsebolag. De bolag som var marknadsle-

dande då är marknadsledande nu. Många av de bolag som verkade då har försvunnit. 

Econ Pöyry har inte analyserat behovet av rörelsekapital och investeringar i Prosolvia, 

vilket är centrala delar i en kassaflödesanalys. De har därutöver tillämpat ett för lågt 

avkastningskrav eftersom prognoserna avser marknadsledarna och de kan inte tilläm-

pas på Prosolvia och CAPM (Capital Asset Pricing Model) fångar inte upp riskerna i 

Prosolvia per 1997. 

 

Sammanfattning 

 

Autodesk, Dassault och Parametric var inte konkurrenter till Prosolvia år 1997 

 

När det gäller relativvärdering så utgör Konkursboets jämförelsebolag Autodesk, Das-

sault och Parametric inte ett relevant urval av jämförelsebolag. Konkursboets relativ-

värdering baseras inte på rimliga prognoser om omsättningstillväxt och framtida rörel-

semarginaler för Prosolvia 

 

När det gäller avkastningsvärdering är Konkursboets antaganden om omsättningstill-

växt inte rimliga. Konkursboets antaganden om framtida rörelsemarginaler saknar all 

förankring i verkligheten. Det avkastningskrav som Konkursboet stödjer sig på är för 

lågt. 

 

RestProsolvia 

 

PS Engine Plant har lagts ned som produkt av Technomatix. PS Engine Studio säljs av 

ABB som Robotstudio och omsätter 20 milj. kr/år. Oxygen har lagts ned som produkt 

av Opticore. EON förvaltas av EON Reality, Inc. som aldrig ens nått en femtedel av 
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Clarus omsättning 1997. Mentice säljer än idag Prosolviasimulatorer. Värdet på den 

delen av företaget uppgår emellertid till högst 5 milj. kr. 

 

PS Engine 

PS Engine Plant överläts till Tecnomatix, som lade ner produkten 1999. Värdet på 

Tecnomatix har således inget med värdet på Prosolvia att göra. Ingen del av Techno-

matix försäljning år 2004 kommer från PS Engine. PS Engine Robotlab överläts till 

ABB och heter numera Robotstudio. Robotstudio omsätter 20 milj. kr per år. 

 

Oxygen (Opticore AB) 

Det är riktigt att Oxygen såldes till Opticore, men i övrigt är Konkursboets påstående 

vilseledande. Opticore slutade sälja Oxygen-mjukvaran, som gradvis fasades ut ur bo-

laget. Det Opticore som Autodesk förvärvade sålde inte Prosolvia-teknologi, utan det 

som förvärvades var av Opticore egenutvecklad mjukvara. Under åren 1999-2006 er-

höll Opticore kapitaltillskott från ägarna om 147 milj. kr. När Opticore såldes till Au-

todesk var köpeskillingen 86 milj. kr. (12,5 milj. USD), det vill säga lägre än investerat 

kapital.  
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EON 

Omsättning och resultat för EON Reality, Inc.: 

 

Uppställningen visar att EON Reality, Inc. har gått med förlust fem år och med vinst 

fem år. 

Omsättning Resultat 

1999 2 274 000 $  8 918 000 kr  - 1 509 000 $ -10 563 000 kr 

2000 2 533 000 $ 17 731 000 kr - 567 000 $ -3 969 000 kr 

2001 926 000 $ 6 482 000 kr - 122 000 $ -854 000 kr 

2002 2 769 000 $ 19 383 000 kr 103 000 $ 721 000 kr 

2003 4 846 000 $ 33 922 000 kr 406 000 $ 2 842 000 kr 

2004 6 966 000 $ 48 762 000 kr 628 000 $ 4 396 000 kr 

2005 7 111 000 $ 49 777 000 kr 252 000 $ 1 764 000 kr 

2006 8 464 000 $ 59 248 000 kr 1 930 000 $ 13 510 000 kr 

2007 7 231 000 $ 50 617 000 kr - 4 135 000 $ -28 945 000 kr 

2008 7 416 000 $ 51 912 000 kr - 1 463 000 $  -10 241 000 kr 

2009 12 000 000 $ 84 000 000 kr 3 000 000 $ 21 000 000 kr 

  kurs 7 kr  kurs 7 kr 

  Summa: -1 477 000 $ -10 339 000 kr 

 

Öhrling påstår att EON Reality, Inc:s försäljning endast till del avser mjukvara (och då 

oklart om EON eller tredjepartsmjukvara säljs). EON Reality, Inc:s förhoppning var att 

omsättningen skulle öka med närmare 100 procent årligen 2007 och 2008. Förvänt-

ningarna infriades tydligen inte. I maj 2008 stod det klart att EON Reality, Inc inte 

kunnat attrahera investerare till bolaget kring en värdering runt 40 milj. USD. EON har 

aldrig sålt i närheten av förväntningarna 1997. EON Reality, Inc. har aldrig omsatt i 

närheten av vad Clarus omsatte, än mindre vad Clarus förväntades omsätta. EON Rea-

lity, Inc. har misslyckats att attrahera investorer. 
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Procedikus (Mentice AB) 

År 2001 slutade Mentice AB i praktiken sälja Prosolivarelaterad mjukvara. Endast 

Procedikus VA säljs fortfarande och under åren 2001-2006 svarade försäljningen en-

dast för 10 procent av Mentice AB:s omsättning med mycket låga marginaler. Sedan år 

2007 är bolaget inte längre lönsamt. 

 

I början av 2009 genomfördes en företrädesemission utifrån ett bolagsvärde om 250 

milj. kr. Emissionen fick låg anslutning. Under hösten 2009 genomfördes en företrä-

desemission utifrån ett bolagsvärde om 10 milj. kr. Emissionen fick hög anslutning. 

Bolagsvärdet är således närmare 10 milj. kr än 250 milj. kr. Sedan 1999 har kapitaltill-

skott om 110 milj. kr gjorts till Mentice AB. Slutsatsen av ovanstående kan endast bli 

att värdet av Prosolviadelen i Mentice AB på sin höjd uppgår till 5 milj. kr. 

 

Sammanfattningsvis säljer Mentice AB alltjämt Prosolviaprodukter. Värdet på dessa 

uppgår högst till 5 milj. kr. Värdet på Mentice AB är idag lägre än genomförda kapi-

taltillskott om ca 110 milj. kr. 

 

Real Time Technology AG (RTT) 

År 2007 var 75 procent av RTT:s omsättning konsultrelaterad, dvs. inte Prosolviarela-

terad. 25 procent av RTT:s försäljning utgjordes av programvara och liknande. RTT:s 

programvara började utvecklas kring år 2000 och saknar således samband med Prosol-

via. 

 

Sammanfattning 

Ovanstående genomgång visar att inga av de viktigaste verksamheterna från Prosolvia 

betingar något värde att tala om. Den marknaden och de produkter som Prosolvia hade 

kom inte att motsvara förhoppningarna på börsen. Prosolvia var inget 1200 milj. kr 

bolag. 
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25 UTREDNINGEN I MÅLET 
 

25.1 Allmänt  
 

Parterna har åberopat och förebringat en synnerligen omfattande skriftlig och muntlig 

bevisning.  

 

Partsförhör har hållits med konkursförvaltaren Lars Zetterberg och Nils Brehmer. 

 

Vittnesförhör har hållits med följande personer. 

 

Konkursboet: Peter Björnram, Gunnar Brundin, Roger Cederberg, Stéphane Chavanne, 

Hans Clausen, Gunnar Ek, Uno Eriksson, Hans Gustafsson, Claes Hammar, Morgan 

Herou, Christina Jahn, Bob Lee, Dan Lejerskär, Göran Månsson, Svante Nyström, Åke 

Plyhm, Pernilla Sampson, Lars-Erik Sjöberg och Magnus Svernlöv.  

 

Öhrlings: Patrik Eriksson, Magnus Götenfelt, Stefan Hallin, Claes Hammar, Morgan 

Herou, Philippa Holländer, Mats Johansson, Dan Lejerskär, Johannes Pålsson, Sven-

Bertil Ryman, Martin Skarhall, Annika Spångberg och Magnus Svernlöv. 

 

Följande personer har hörts såsom sakkunniga. 

 

Konkursboet: Per Byrenius, Lennart Carlsson, Ben Delaney, Per Fridolin, Ulf Gometz, 

Peter Gustafsson, Lennart Huldén, Erik Nerep, Per Thorell och Anders Östberg. 

 

Öhrlings: Lars Egenäs, Thomas Rynell, Stefan Sillén och Lars Östman. 

 

Utöver ovanstående förhör har parterna åberopat uppteckningar av förhör hållna i sam-

band med tingsrättens mål nr. B 1799-00 med Dean Fairbanks, Ulf Gometz, Claes 

Hammar, Stig Högström, Dave Lockwood och Luis del Piño Gonzales. 
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Utöver den omfattande skriftliga bevisningen har parterna också givit in ett omfattande 

material som åberopats enbart sakframställningsvis. 

 

 25.2 Sakkunnigas utlåtanden 
 

Båda parter har i målet åberopat ett flertal sakkunnigutlåtanden beträffande de skilda 

frågor tingsrätten har att bedöma. Materialet är omfattande. Flera av de sakkunniga har 

kompletterat sina ursprungliga yttranden, ibland flera gånger. För att i någon mån ge 

en inblick i materialet har tingsrätten valt att redovisa sammanfattningar av de utlåtan-

den tingsrätten huvudsakligen kommer att hänvisa till.  

 

25.2.1 Konkursboet 
 

Konkursboet har bl.a. åberopat följande utlåtanden. 

 

Arthur Andersen 

 

Arthur Andersen har genom auktoriserade revisorerna Reidar Peters, Jan Nilsson och 

Peter Gustafsson i sakkunnigutlåtande den 1 november 1999, sammanfattat sin 

granskningsrapport och analys i följande huvudsats: 

 

”Såvitt framkommit under vår granskning har den löpande bokföringen fullgjorts i 

enlighet med 4-10 §§ Bokföringslagen, dock med beaktande av vad som anges nedan. 

 

Vi har bedömt Bolagens och Prosolviakoncernens redovisnings- och värderingsprinci-

per så som de anges i noterna till årsredovisningarna för 1997. Vi har därvid funnit att 

redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med lag och god redovisningssed.  
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Vår granskning har däremot gett vid handen att Prosolvia AB (publ), Prosolvia Clarus 

AB och Prosolvia Systems AB inte har tillämpat de angivna principerna vid intäktsre-

dovisningen med avseende på engagemangen beträffande ett flertal Virtual Reality 

Center (VRC) och Center of Excellence (CoE). Granskningen visar även att oriktiga 

uppgifter föreligger beträffande dessa engagemang. Redovisningen överensstämmer 

därför inte med lag och god redovisningssed i Sverige. Redovisningen kan inte heller 

anses stå i överensstämmelse med IAS 18 eller amerikanska SOP 91-1 och 97-2.  

Till följd härav har en rättvisande bild av de tre nämnda bolagens och koncernens re-

sultat och ställning inte framgått av årsredovisningarna för 1997. Inte heller kan, enligt 

vår mening, rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak bedömas 

med ledning av bokföringen.  

 

De intäkter som vi anser vara redovisade 1997 i strid med lag och god redovisningssed 

i Sverige uppgår för Prosolviakoncernen till 125 MSEK (89 MSEK avseende VRCs 

och 36 MSEK avseende COEs), för Prosolvia Clarus AB till 114 MSEK och för Pro-

solvia Systems AB till 36 MSEK.” 

 

Erik Nerep 

 

Professor Erik Nerep har i rättsutlåtande den 20 juni 2000 sammanfattat sin analys 

enligt följande.  

 

“Ett i det närmaste konsekvent handlingsmönster i de analyserade fallen är, att de an-

svariga i de olika Prosolvia-bolagen icke valt leveranstid med hänsyn till de faktiska 

förutsättningarna i varje enskilt fall, utan i princip uteslutande på basis av en strävan att 

tillgodose behovet av att redovisa så mycket intäkter som möjligt under 1997. I den 

mån faktiska leveranser överhuvudtaget sker, stundom i form av översändande av ett 

slags demonstrations- eller varuprover, i andra fall åter genom leverans av delar av 

Utrustningen, har det skett allt som oftast utan att det förekommit beställningar, innan 

en leveransmottagare i form av VRC- eller COE-bolag eller liknande konstituerats och 

registrerats, och därmed följdenligt långt innan ett sådant bolag utrustats med affärs-
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plan, lokaler, personal, etc. I många fall har leveransen skett helt internt inom Prosol-

via-koncernen, med leveransgodkännande av ansvariga i Prosolvia-ledningen, i andra 

fall har leveransen skett under bulvanliknande förhållanden till närstående personer, 

vilka fungerat som leveransmottagare i avvaktan på att en egentlig sådan ska etableras. 

I de fall åter där det förkommit en i förhållande till Prosolvia-bolagen extern leverans-

mottagare, har den prematura leveransen föranlett en icke ringa förvåning och irritation 

över att leverans ägt rum utan hänsyn till att de faktiska förutsättningarna härför har 

förelegat.’ 

 

Denna huvudslutsats har sedan atomiserats med avseende på varje analyserad VRC 

och COE på sidorna 35 ff. i rättsutlåtandet med följande inledning: ’Ett klart domine-

rande intryck av redovisningen av de mer eller mindre fullgoda leveranser som ägt rum 

till VRC- och COE-bolag - helt oaktat att de flesta leveranser icke ägt rum under 1997, 

och att de leveranser som verkställts varit mer eller mindre bristfälliga, att egentlig 

leveransmottagare saknats, etc. - är att redovisningen skett utan att en bedömning 

gjorts av leveransmottagarens förmåga eller vilja att betala; det bestående intrycket är 

fastmera, att redovisningen ägt rum med bortseende ifrån omständigheter i så gott som 

varje enskilt fall som indikerar svag förmåga eller vilja att erlägga betalning.”  

 

I ett kompletterande utlåtande tillägger Erik Nerep bl.a. följande. 

 

”Min genomgång av det material som numera tillhandahållits mig i förevarande ärende 

visar med all önskvärd tydlighet, att slutsatserna i Arthur Andersens granskningsrap-

port och mitt tidigare rättsutlåtande är välgrundade. Granskningsrapportens slutsatser 

har utarbetats på grundval av en mycket omfattande och noggrann undersökning av det 

redovisade materialet, vilket påbyggts med intervjuer med involverade personer och 

andra analyser. Materialet har genomgående varit ägnat att förstärka vederlaget för 

slutsatserna i mitt rättsutlåtande om Prosolvia-ledningens och revisors ansvar. Det 

mönster som växer fram är tydligt: Den ifrågasatta faktureringen och intäktsredovis-

ningen har skett helt oberoende av faktiska förhållanden, i själva verket oberoende av 

att förutsättningar (såväl avtalsmässiga som finansiella, men även andra, som t.ex. eta-
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blerad leveransmottagare, etc.) för de ifrågavarande leveranserna helt har saknats. De i 

Prosolvia-ledningen som orkestrerat den oegentliga faktureringen och intäktsredovis-

ningen bär självfallet ett ansvar enligt vad som utvecklats i mitt rättsutlåtande. Det till 

grund för granskningsrapporten liggande materialet visar också, att Prosolvia-bolagens 

gemensamme revisor har varit påtagligt passiv och i det närmaste ointresserad av att 

klargöra omständigheterna kring faktureringen och intäktsredovisningen, icke bara i 

samband med den årliga revisionen utan också sedan han erhållit ett särskilt uppdrag 

av styrelsen i Prosolvia AB att närmare granska uppgifterna i media om den felaktiga 

faktureringen. Slutsatsen i mitt rättsutlåtande (s. 50) om revisors ansvar har ytterligare 

förstärkts av vad som förekommit enligt det till grund för granskningsrapporten lig-

gande materialet. Så också vad gäller slutsatserna i avsnitt 5 i rättsutlåtandet om före-

komsten av straffbara handlingar.” 

 

Per Thorell 

 

Professor Per Thorell har i utlåtande den 16 februari 2004 sammanfattat sina viktigaste 

iakttagelser och slutsatser enligt följande. 

 

”Prosolvia var ett snabbväxande börsbolag i IT-branschen som börsnoterades under 

1997. Man utvecklade och sålde avancerade programvaror och konsulttjänster. De för-

hållanden och transaktioner som bedömts ovan är inte bara väsentliga utan av avgö-

rande betydelse för att bedöma bolagets resultat och ställning per 1997-12-31.  

Det rör sig om ett fåtal transaktioner (16 avtal), varav många hänför sig till de sista 

dagarna på 1997, som i princip alla inrymmer så märkliga omständigheter att man med 

fog kan påstå att såväl försäljningarna som kunderna i flertalet fall framstår som fiktiva 

vid denna tidpunkt. Det finns enligt min mening skäl att fråga sig om man över huvud 

taget kan tala om att Bolaget hade en ”princip” för intäktsredovisning. Med detta me-

nar jag en princip som är begriplig och möjlig att tillämpa över tiden. Även om de ge-

nerella principerna för intäktsredovisning ingalunda är helt tydliga framstår de som 

meningslösa att applicera på transaktioner där motparten inte existerar, saknar betal-

ningsförmåga etc. Om man ska redovisa intäkter på försäljning – till existerande och 
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betalningsdugliga bolag – innan hela avtalet fullgjorts är det rimligt att bolaget har 

mycket bestämda rutiner, som går att dokumentera, av vilka bör framgå vad som krävs 

för intäktsredovisning. Det är rimligt att dessa rutiner bör innefatta ett godkännande av 

leveransen från kunden.  

 

Min bedömning av intäktsredovisningsfrågan är således att omständigheterna kring 

dessa avtal och det sätt på vilket leveranserna gjorts inte ligger i närheten av att kvali-

ficera för en intäktsredovisning under 1997. I några fall kan intäktsredovisning godtas, 

men i dessa fall måste värdet på kundfordringarna skrivas bort.  

Mot den nu beskrivna bakgrunden blir frågan om IVS var ett dotterbolag och borde ha 

konsoliderats eller inte något märklig eftersom i princip inga realiserade vinster före-

låg. Om och till den del så var fallet är det emellertid min uppfattning att Prosolvia 

hade ett bestämmande inflytande över IVS, som därför var ett dotterbolag (full intern-

vinsteliminering).  

 

Årsredovisningen för Prosolvia 1997 är mot denna bakgrund enligt min mening inte i 

överensstämmelse med god redovisningssed.  

 

Nästa fråga blir sedan om revisorerna borde ha upptäckt de allvarliga brister som före-

låg i Prosolvias intäktsredovisning. Man kan då först konstatera att Bolagets revisor 

(Brehmer) är en erfaren börsrevisor med flerårig erfarenhet av Prosolvia. Vidare fram-

går av underlaget att revisorernas granskning av räkenskapsåret 1997 varit omfattande. 

Den upprättade och för revisionen så viktiga granskningsplanen är dock så torftig att 

den måste bedömas som undermålig för ett börsbolag.  

 

Mot bakgrund av att det rör sig om ett begränsat antal mycket väsentliga poster, att 

bristerna i underlaget för leveranserna (avtalens fullgörande) är betydande och felen 

systematiska är granskningen av intäkterna enligt min mening inte utförd enligt god 

revisionssed. Om revisorerna hade fördjupat sin granskning, vilket man bort efter de 

svar man erhöll på saldoförfrågningarna, hade man svårligen kunnat godtaga intäktsre-

dovisningen.  
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Vad gäller granskningen av redovisningen av IVS som ett intressebolag borde själva 

ägarkonstruktionen i kombination med försäljningarna till IVS, VR Centren och CoE 

väckt revisorernas intresse och medfört särskilda granskningsinsatser. Även om min 

bedömning är att IVS var ett dotterbolag, med de konsekvenser detta får för redovis-

ningen i Prosolvia, begränsar jag min kritik till att revisorerna under inga förhållanden, 

dvs, även om IVS var ett intressebolag, borde ha accepterat att Prosolvia inte lämnade 

tillräckliga upplysningar om ägandet i IVS och konsekvenserna av denna ägarkon-

struktion för Prosolvias resultat och ställning.  

 

Mitt sammanfattande omdöme om revisorernas granskningsinsats vad gäller intäktsre-

dovisningen och redovisningen av IVS är att den har så stora brister att den inte kan 

anses utförd enligt god revisionssed.” 

 

Ulf Gometz och Lennart Huldén 

 

Auktoriserade revisorerna Ulf Gometz och Lennart Huldén har i utlåtande i augusti 

2001 sammanfattat sina iakttagelser och analyser enligt följande. 

 

”I fråga om Prosolviakoncernens redovisning instämmer vi i huvudsak i den kritik som 

framförts av Arthur Andersen och professor Erik Nerep. Det innebär att intäkter och 

fordringar per den 31 december 1997 redovisats i strid mot god redovisningssed på 

sådant sätt att resultatet för 1997 blivit med ca 133 Mkr för högt redovisat.  

Vi har inte ansett oss med säkerhet kunna påstå att IVS bort redovisas som dotterbolag 

till Prosolvia men har vid vår helhetsbedömning av såväl redovisning som revision 

tagit stor hänsyn till att IVS låg mycket nära gränsen till dotterbolag och VR-

centren/CoE nära gränsen till intressebolag.  

 

Under hänvisning till vad som framförts under avsnitt 5 gör vi bedömningen att 

granskningen av Prosolviabolagen inte skett i enlighet med god revisionssed. Bristerna 

är hänförliga främst till granskningen av intäktsperiodisering och fordringar och då 
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främst till den utvärdering som revisorerna gjort av granskningsresultaten. Vid en hel-

hetsbedömning borde revisorerna ha insett att bilden av koncernens resultat och ställ-

ning inte blev rättvisande i årsredovisningen för 1997.  

 

Även i fråga om granskningen av styrelsens och företagsledningens hantering av den 

externa informationsgivning, som regleras i avtal med Stockholms Fondbörs, förelig-

ger enligt vår uppfattning sådana brister att den inte faller inom ramen för god revi-

sionssed.”  

 

Anders Östberg och Per Fridolin 

 

Auktoriserade revisorerna Anders Östberg och Per Fridolin har i utlåtande den 25 au-

gusti 2003 sammanfattat sina iakttagelser och analyser enligt följande.  

 

”Efter vår genomgång av det omfattande utredningsmaterial som bl.a. framtagits i 

samband med konkursförvaltarens granskning av Prosolvia-koncernen i konkurs, får vi 

nedan sammanfatta våra synpunkter och kommentarer på den av Brehmer/Öhrlings 

utförda revisionen avseende räkenskapsåret 1997.  

 

Prosolvias intäktsredovisning/kundfordringar  

Vi delar Arthur Andersens slutsatser enligt lämnad utredning över intäktsredovisning-

en i Prosolvia (den 1 november 1999). (Se sid 7-10 ovan). 

 

Av denna granskning har framkommit att:  

”Prosolvia AB, Prosolvia Clarus AB och Prosolvia Systems AB inte har tillämpat de 

angivna principerna för intäktsredovisningen med avseende på engagemangen beträf-

fande ett flertal Virtual Reality Centers (VRC) och Center of Excellence (COE). 

Granskningen visar även att oriktiga uppgifter föreligger beträffande dessa engage-

mang. Redovisningen överensstämmer därför inte med lag och god redovisningssed i 

Sverige. Redovisningen kan inte heller anses stå i överensstämmelse med IAS 18 eller 

amerikanska SOP 91-1 och 97-2.”  



  Sid 1133 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
“Till följd härav har en rättvisande bild av de tre nämnda bolagens och koncernens 

resultat och ställning inte framgått av årsredovisningarna för 1997, inte heller kan, en-

ligt vår mening, rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak be-

dömas med ledning av bokföringen.”  

 

“De intäkter som vi anser vara redovisade 1997 i strid med lag och god redovisnings-

sed i Sverige uppgår för Prosolvia-koncernen till 125 MSEK (89 MSEK avseende VR-

center och 36 MSEK avseende SOE), för Prosolvia Clarus AB till 114 MSEK och för 

Prosolvia Systems AB till 36 MSEK.”  

 

Det är vår uppfattning att Brehmer/Öhrlings avvikit från god revisionssed genom att ej 

påpeka ovanstående förhållanden i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1997.  

Kundfordringarna i bokslutet per 31 december 1997 var mycket omfattande, såväl i 

absoluta som relativa tal. Större delen av dessa fordringar uppkom p g a en fakturering 

i ett mycket sent skede under 1997. Det substantiella underlaget för dessa i form av 

faktiska leveranser, leveransmottagande, leveransgodkännande, etablering av VR-

center och CoE, har enligt utredningarna (Andersen, Gometz, Nerep) varit påtagligt 

svagt och i många fall obefintligt.  

 

Brehmer/Öhrlings underlåtenhet att i tillräcklig grad granska de ifrågavarande kund-

fordringarna, måste anses vara en avvikelse från god revisionssed.  

 

Redovisning av IVS i Prosolvia-koncernen  

Vi delar Arthur Andersens slutsatser i utredningen över “redovisning av Interactive 

Visual Simulation International Gothenburg AB (IVS) i Prosolvia-koncernen (den 1 

november 1999). (Se sid 10–11)  

 

Per 31 december 1997 ägde fortfarande Prosolvia den procent av aktierna i IVS som 

enligt aktieägaravtalet skulle överlåtas till Föreningen VRA per 30 juni 1997. Prosol-

vias ägande uppgick således till 50,5 % per 31 december 1997.  
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Under våren 1998 bildades föreningen Virtual Reality Association (9 april 1998). Fö-

reningen kom därefter att äga 1 % av aktierna i IVS, så att Prosolvias andel härefter 

nedgick till 49,5 %.  

 

Enligt Prosolvias årsredovisning redovisas IVS som ett intressebolag. Redovisningen 

sker med stöd av RRs rekommendation, RR1:96 koncernredovisning punkt 6, vilket 

bekräftas enligt brev till Prosolvia från Öhrlings Coopers & Lybrand.  

 

Arthur Andersen redogör i sin utredning för omständigheter som talar för och emot 

Prosolvias sätt att redovisa IVS som ett intressebolag.  

 

Arthur Andersen menar att:  

“Baserat på ovanstående omständigheter är det vår bedömning att IVS var dotterbolag 

enligt ÅRL 1 kap. 4 § och därmed skulle ha inräknats i koncernredovisningen för 1997 

enligt förvärvsmetoden.  

 

Effekten av att konsolidera IVS som ett dotterbolag enligt förvärvsmetoden i stället för 

att redovisa det som ett intressebolag skulle medfört att Prosolvia-koncernens årsvinst 

för 1997 före skatt minskats med 47-49 MSEK.”  

 

Det är vår sammanfattade bedömning att Brehmer/Öhrlings avvikit från god revisions-

sed genom att i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1997 ej ha informerat om 

ovanstående omständigheter och konsekvenserna härav.  

 

Brehmers/Öhrlings revisionsrapporter  

För räkenskapsåret 1997 avlämnades tre revisionsrapporter till Prosolvia AB.  

- “Noteringar och synpunkter på redovisning av transaktioner mellan Prosolvia och 

IVS. Redovisningen avser Q2 och Q3”, daterad den 27 oktober 1997.  

- “Till styrelsen för Prosolvia AB, avseende kundfordringar per den 31 december 1997, 

daterad den 19 april 1998.  
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- “Sammanfattande noteringar efter granskning av Prosolvia-koncernens årsredovis-

ning och förvaltning avseende 1997”, daterad den 9 maj 1998.  

 

Revisionsberättelsen till bolagsstämman i Prosolvia AB avlämnades i Göteborg den 3 

april 1998. Revisionsberättelsen innehöll inga anmärkningar eller tilläggsupplysningar. 

Ordinarie bolagsstämma hölls måndagen den 27 april 1998 i Göteborg. Öhrlings skrift-

liga rapport ställd till Prosolvia AB benämnd “Sammanfattande noteringar från 

granskningen av Prosolviakoncernens årsredovisning och förvaltning avseende 1997” 

avlämnades den 9 maj 1998, alltså efter det att revisionsberättelsen avlämnats. I rap-

porten framfördes att det förelåg brister i Prosolvias förvaltning.  

 

Sammantaget ger dessa påpekanden i rapporten, som avlämnades den 9 maj 1998, en 

indikation på att väsentliga risker fanns vad avser Prosolvia-koncernens finansiella 

ställning per 31 december 1997.  

 

Vår bedömning är att Öhrlings i sin rapport den 9 maj 1998, d v s efter revisionsberät-

telsens avlämnande, framfört icke oväsentliga anmärkningar mot den interna kontrol-

len, koncernavstämningar, den finansiella riskhanteringen, analyser av redovisnings-

mässiga konsekvenser av ingångna avtal och kontrakt m m. Dessa brister är så allvarli-

ga att de borde ha kommit till styrelsens och verkställande direktörens kännedom lö-

pande under 1997 dock senast i samband med att revisionsberättelsen avlämnades den 

3 april 1998.  

 

Dessutom kan noteras (förutom av rapporten 19 april 1998) att det inte framgår till 

vem eller vilka granskningsrapporterna är ställda. Rapporterna har adresserats till Pro-

solvia AB, d v s till “bolaget”. Rätteligen ska alltid en revisionsrapport ha en befatt-

ningshavare eller styrelsen som mottagare. Dessutom ska, enligt god revisionssed, en 

revisionsrapport över granskning av bokslut, årsredovisning m m föregå revisionsbe-

rättelsen.  
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I granskningsrapporten från den 9 maj 1998 kommenterade Öhrlings också årsredovis-

ningen för 1997.  

 

“Vår genomgång av årsredovisningen skedde under stor tidspress. Vi kunde konstatera 

att informationen i vissa fall kunde varit fylligare. Vi rekommenderade bolaget att 

komplettera informationen genom att till varje årsredovisning bifoga den pressinforma-

tion som avgavs efter bolagets analytikerträff i Stockholm den 8 april.”  

Enligt vår mening har Brehmer/Öhrlings uppenbarligen låtit sig styras av bolagets am-

bition att snabbt framlägga sin årsredovisning för 1997. Eftersom revisionsberättelsen 

avlämnades den 3 april och bolagsstämman avhölls den 27 april 1998, var rekommen-

dationen att komplettera informationen i årsredovisningen med den pressinformation 

som avgavs efter bolagets analytikerträff i Stockholm den 8 april enligt vår uppfattning 

ej i enlighet med god revisionssed.  

 

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören bereda revisorn 

tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning revisorn finner erforderligt samt 

lämna de upplysningar och det biträde som han begär. Det låg således både i styrelsens 

och VD:s samt revisorernas intresse att tillse att tid skapades för att utföra erforderlig 

revision.  

 

Mot bakgrund av den mediala uppmärksamhet som uppkom i samband med artiklarna 

i Dagens Industri den 3 och 18 april 1998, samt den pressrelease som avgavs efter bo-

lagets analytikerträff i Stockholm den 8 april 1998, är det anmärkningsvärt att inte 

Öhrlings återkallade sin revisionsberättelse och påkallade tid för fördjupad revision. 

Det är också anmärkningsvärt att den granskning som gjordes på uppdrag av Prosolvi-

as styrelse avseende kundfordringarna per 31 december 1997 och som avrapporterades 

den 19 april 1998 av Öhrlings ej utförts med större noggrannhet. (Se ovan sid 17)  

Pressreleasen, som avlämnades den 9 april 1998, innehöll väsentlig information, bl a 

rörande ägarförhållandena till IVS, IVS:s styrelsesammansättning, Prosolvias rätt att 

förvärva Industrifondens aktier i IVS samt effekter på koncernresultaträkningen och 



  Sid 1137 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
koncernbalansräkningen per 31 december 1997 med hänsyn till olika redovisningstek-

niker.  

 

I och med att Öhrlings rekommenderade bolaget att komplettera informationen genom 

att till varje årsredovisning bifoga den ovannämnda pressinformationen har Öhrlings 

gjort sådana väsentliga anmärkningar mot årsredovisningen att styrelsen borde ha änd-

rat denna. I annat fall skulle revisorn ha lämnat en ny revisionsberättelse med intagna 

tilläggsupplysningar/anmärkningar.  

 

I FAR:s samlingsvolym 1997 under avsnittet “God revisionssed” ges rekommendation 

över hur en sådan uppkommen situation ska hanteras, (se sid 41, “revisionsberättelsens 

datering m m”). 

 

“Ibland kan det förekomma att - sedan revisorn avgett sin revisionsberättelse - sådana 

förhållanden kommer till hans kännedom att han måste avge en ny berättelse. Av den 

nya revisionsberättelsen skall det framgå att denna ersätter tidigare avgiven berättelse. 

Upplysning härom skall tas in i revisionsberättelsen.”  

 

Vi anser att Brehmer/Öhrlings skulle använt sig av denna möjlighet. Genom att inte 

göra detta har ej god revisionssed följts.” 

 

25.2.2 Öhrlings 
 

Öhrlings har bl.a. åberopat följande utlåtanden. 

 

Lars Östman 

 

Professor Lars Östman har i sakkunnigutlåtande den 23 november 2001 sammanfattat 

sina iakttagelser och analys enligt följande. 
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”Prosolvia hade en tidsenligt avancerad uppläggning av sina affärskoncept, och tende-

rade i det avseendet som så många andra att vilja tänja på gränser för hur dess koncern 

skulle fungera och uppfattas. Prosolvia och dess dotterbolag Clarus och Systems tänjde 

också på gränser när det gällde att utföra leveranser och betrakta intäkter från försälj-

ning som realiserade. De valda redovisningsmetoderna var inte föredömliga i fråga om 

realistisk försiktighet.  

 

Men i det föreliggande sammanhanget är huvudfrågan om revisorerna borde ha avvisat 

något i Prosolvias redovisning, och i så fall vad. Då blir två aspekter angelägna att dis-

kutera;  

1. Låt vara att Prosolvia tänjde på gränser och använde en redovisning som knappast 

var föredömlig. Men var det oacceptabelt, enligt lag och någon etablerad god svensk 

redovisningssed, att använda de synsätt för koncernredovisning, intäktsföring och ned-

skrivningar som Prosolvia gjorde?  

2. Vilken typ av osäkerhet stod revisorerna inför när de tog ställning och hur hanterade 

de den? Beskrivningar i efterhand riskerar naturligtvis bli vilseledande vid en bedöm-

ning av vad de borde ha gjort, i synnerhet om däri inkluderas omständigheter och utsa-

gor som revisorerna eventuellt inte ens vid den aktuella tidpunkten hade anledning att 

känna till.  

 

I syfte att ge ett underlag för diskussion av dessa frågor har jag ovan sökt ange vilken 

typ av principiella problem som var förenade med vart och ett av de ifrågasatta fallen, 

och vilken typ av insatser revisorerna gjort. Jag fann i huvudsak följande.  

 

På det konceptuella planet kan konstateras, att de 1997 gällande och refererade redo-

visningsnormerna undantagslöst medgav, att intäkter i sin helhet skulle kunna betrak-

tas som realiserade trots att vissa moment kvarstår av en affär. Det kan t.ex. inte anses 

oförenligt med dessa regler att betrakta intäkter som realiserade för relativt standardi-

serad mjukvara trots att relativt standardiserad hårdvara inte levererats.  
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Jag finner ingen anledning att anmärka på de principiella utgångspunkterna för reviso-

rernas bedömningar av intäktsföring och värdering av kundfordringar.  

 

Strukturen för dessa bedömningar var, såvitt jag förstår, hämtad från SOP 97-2, en text 

från USA som uttrycker mer långtgående krav än de svenska. Man har dock inte följt 

enskildheterna i rekommendationen, vilket i och för sig inte var nödvändigt för att upp-

fylla minimikraven enligt en svensk redovisningssed.  

 

Det är på ett annat plan än det konceptuella som eventuella invändningar mot reviso-

rernas agerande beträffande redovisningen bör diskuteras. Det gäller de specifika kon-

kretiseringarna och operationaliseringarna i de individuella fallen.  

 

För många av de ovanstående fallen finner jag att revisorernas bedömningar vid revi-

sionstidpunkten ligger nära de krav som till och med SOP 97-2 ställer på avtal, leve-

rans och kreditvärdighet. Det föreligger bekräftelser från motparter till företaget av det 

slag att revisorerna förefaller ha all anledning att ta dem på största allvar.  

 

Andra av fallen är mer svårbedömda, och avser i grunden följande.  

 

1. Tolkningen av affärerna, inklusive tolkningen av de skriftliga och muntliga avtalen. 

Vem skulle uppfattas vara kund och köpare i redovisningsnormernas mening?  

 

Häri fanns några speciella förhållanden. Ett var att påverkansvägarna för Prosolvia var 

något ovanliga i förhållande till normala kommersiella relationer t.ex. när det gällde 

säljavtal och möjligheter att hantera utestående fordringar. Det fanns den ovannämnda 

kluvenheten, att dels betrakta center som utom- och fristående, dels hantera dem i for-

mer som till vissa delar präglades av att de ingick i en affärsmässig helhet. Ett ankny-

tande speciellt förhållande var att organisationerna på köp- och kundsidan förändrade 

sig under processens gång. Hur skulle detta hanteras t.ex. vid bedömningar av betal-

ningsvilja och betalningsförmåga?  
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Det saknades till följd av den affärsmässiga uppläggningen en klarhet i affärernas for-

mella och substantiella innehåll. Det skapade mindre goda förutsättningar för redovis-

ningen i en bransch där olika typer av “arrangements” kan förekomma, för att nu åter 

citera SOP 97-2.  

 

Man kan knappast säga att redovisningens normgivning är speciellt ändamålsenlig för 

att hantera komplexitet av ovannämnt slag.  

 

Revisorerna i Prosolvia anlade, såvitt jag förstår, en tämligen enkel grundsyn på affärs-

förhållandena. De centerbildande parterna kan i redovisningsnormernas mening vara 

köpare av hård- och mjukvara, lika väl som centren eller centerbolag som sådana.  

Vissa överväganden om affärernas innebörd från revisorernas sida har jag funnit i det 

studerade materialet. Det skulle naturligtvis ha varit välkommet med ytterligare sådana 

dokumenterade överväganden, och det låter sig lätt sägas att sådana borde ha förelegat. 

Därvid bör man emellertid påminna sig att den affärsmässiga innebörden uppenbarli-

gen är svår att bestämma, även om man bortser från komplikationen att den inte utan 

vidare kan appliceras på valet av redovisningsmetod. I målet anförda juridiska analyser 

i efterhand visar snarast att helt olika tolkningar är möjliga. 

 

Arthur Andersen fann att leveranser avsåg “nyckelfärdig utrustning”, och gav i under-

uppdrag till en advokat att utreda begreppet “turn-key-klausuler”. Erik Nerep ansåg ett 

sådant synsätt mindre berättigat, och gjorde själv en utförlig analys av avtalen. Hur 

hans uttryck som “köpare”, “kunden”, “leveransmottagare”, “egentlig leveransmotta-

gare” etc förhåller sig till den redovisningsmässiga begreppsapparaten är inte så lätt att 

veta, om än viktigt när man ska ta ställning till argumentation om redovisningen. Re-

dan kärandesidan erbjuder således två tolkningar av affärsupplägget. Advokaterna 

Svensson och Lindskog ger en tredje utförlig bild av avtalsförhållandena.  

 

Jag kan inte se att redovisningens normgivning skulle utesluta den syn på affärsförlop-

pet som revisorerna haft. Jag kan inte heller utesluta att andra aspekter och tidsper-
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spektiv skulle kunna få beaktas i detta sammanhang jämfört med helt normala kom-

mersiella relationer.  

 

Affärens reella innehåll framgår i en årsredovisning inte enbart genom valet av redo-

visningsmetoder. Det kan noteras att Prosolvia beskrev tämligen tydligt i offentlig re-

dovisning att det inte var ett företag med traditionella kommersiella relationer till 

många av sina kunder. Den som reflekterande läste t.ex. årsredovisningen för 1997 

borde knappast vara omedveten om företagets något kluvna inställning till VR- och 

COE-centrens ställning, ej heller Prosolvia Clarus och Prosolvia Systems roll som le-

verantör till de delvis indirekt ägda centren. Det är också väl känt att det var möjligt för 

en analytiker inom SEB att fånga de essentiella dragen i Prosolvias affär på basis av 

det (förmodligen offentliga) material han hade tillgängligt.  

 

2. Identifiering av leveranstidpunkter. I nästan alla av de beskrivna fallen förelåg frå-

gan, om leveranser, baserade på någon typ av manifesterad överenskommelse, skulle 

anses ha skett. Inte minst genom den stora andelen affärer kring nyår blev frågan prak-

tiskt mycket betydelsefull.   

 

Det finns skäl att låta sig vägledas av den i USA använda idén att kunders acceptans är 

ett viktigt uttryck för att leverans verkligen har skett. En viktig följdfråga är emellertid 

hur långtgående sådana krav som ska ställas i den svenska miljön 1997. I synnerhet när 

det gäller produkter vilkas innehåll undergår så snabba förändringar som inom infor-

mationsteknologin finns ett visst extra utrymme för praktiska tolkningar.  

 

Inte så få av de ovannämnda fallen blev relativt lättbedömda i detta perspektiv. Det var 

i huvudsak de fall där någorlunda entydiga bekräftelser förelåg från motparter. I en del 

andra affärer är gränserna i de individuella fallen svåra att bestämma: vad som var till-

ståndet i förhållande till miniminormen vid bedömningar.  

 

Revisorerna fäste, naturligtvis är jag frestad tillägga, stort avseende vid frågan vad som 

levererats före och efter årsskiftet. En väsentlig del av deras dokumentation handlar 
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just om detta. De hade tydliggjort vilka kriterier som skulle gälla. Som underlag för 

sina bedömningar intervjuade de den inom Prosolvia som svarade för utleveranserna, 

Josefin Nilsson, förutom olika personer med marknadskontakt, som Morgan Herou. De 

gjorde den sammanfattande bedömningen i sin promemoria “Kortfattade noteringar 

efter granskning av årsbokslut 1997”, att de fann företagets dokumentation god i detta 

avseende. Samtidigt är det tydligt att de i flera fall sett behov av extra ansträngningar 

för att klargöra läget.  

 

Att de ägnat denna problematik stor uppmärksamhet är ställt utom allt tvivel. Man kan 

naturligtvis ändå ställa frågan om inte en invändningsfri insats från revisorernas sida 

hade fordrat ytterligare datainsamling, bland annat för att bedöma trovärdigheten i fö-

retagsledningens utsagor. Jag återkommer något till det nedan. 

 

3. Prognosproblem. I flera av fallen fanns starka inslag av riskbedömning, och i an-

slutning till det mer eller mindre uttalade förutsägelser av vad som kunde och inte 

kunde hända framöver. Ur revisorernas synvinkel var frågan snarast om de skulle häv-

da en så annorlunda riskbedömning än företagsledningen, att de inte kunde godta den 

resultat- och balansräkning företagsledningen fann skälig. Det handlade ofta om tid-

punkter för eventuella omvärderingar; såväl företagsledning som revisorer ansåg att 

risk förelåg men frågan fick vila till kommande rapporttillfälle.  

 

4. Bedömning av trovärdighet i lämnade uppgifter. Det gällde både uppgiftslämnare 

inom som utom företaget. Ibland såg revisorerna det själva närmast som en bevisfråga: 

“Vi kan inte visa uppgifter som styrker att X skulle ha fel och att bokslutet därför skul-

le korrigeras”.  

 

I några fall såg de inte anledning att betvivla uppgifter, som senare visade sig ofull-

ständiga eller missvisande. Vid en bedömning i efterhand får man här värja sig mot 

efterklokhet. En invändningsfri insats från revisorernas sida skulle dock förmodligen 

ha krävt viss ytterligare uppföljning i ett par av fallen. En fråga är givetvis, om ofull-
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komligheter av denna karaktär skall anses motivera avsevärda legala sanktioner. Det 

ligger utanför mitt professionella område att bedöma.”  

 

Lars Egenäs 

 

Auktoriserade revisorn Lars Egenäs, Deloitte & Touche AB, har i sakkunnigutlåtande 

den 21 november 2001 sammanfattat sina iakttagelser och analys enligt följande. 

 

”Enligt vår bedömning ger både Leverans- och underhållsavtalet och VRC-avtalet in-

formation för bestämmande av vad Prosolvia säljer. Vad avser leverans- och betal-

ningsvillkor anges detta på ett utförligt sätt i Leverans- och underhållsavtalet. Dessa 

villkor finns inte inskrivna på ett tydligt sätt i VRC-avtalet. Möjligen kan hävdas att 

informationen framgår indirekt av skrivningarna i punkt 1.1 och punkt 4.1.  

Prosolvias principer för fakturering kan uttolkas ur punkt 5.5.3 i Leverans- och under-

hållsavtalet. Punkten 5.5.3 säger: “Betalning av beställd Utrustning till Virtual Reality 

Center skall mot Leverantörens faktura erläggas med 25 procent av priset så snart Le-

verantören bekräftat Kundens beställning. 60 procent av priset betalas av Kunden vid 

Leveransmottagandet mot Leverantörens faktura och återstående 15 procent av priset 

skall kunden erlägga när Effektiv Leveransdag har inträtt mot Leverantörens faktura.”  

 

Vi tolkar denna punkt enligt följande:  

o Kunden beställer ett VRC hos Prosolvia,  

o Prosolvia bekräftar kundens beställning och skickar samtidigt faktura till kunden 

omfattande totalbeloppet för ett VRC,  

o Kunden betalar fakturan enligt på fakturan angivna betalningsvillkor, dvs 25 procent 

av totalbeloppet inom ett angivet antal dagar efter dagen för fakturans utställande (en-

ligt uppgift fastställs antalet dagar vid varje enskilt tillfälle), 60 procent vid Leverans-

mottagande och 15 procent då Effektiv Leveransdag inträtt.  

 

För att fakturering, enligt Prosolvias villkor för fakturering i Leverans- och underhålls-

avtalet, (standardvillkor som överensstämmer väl med de villkor som branschen till-
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lämpar vid systemleveranser innehållande varor och tjänster) skall bli aktuell måste 

beställning från kund samt Prosolvias bekräftelse av densamma föreligga.”  

 

”Vår sammanfattade bedömning är att de förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att fakturering skall kunna ske är uppfyllda genom att undertecknat VRC-avtal förelig-

ger. Fakturering sker sedan enligt de preciserade villkor som beskrivs i Leverans- och 

underhållsavtalet punkten 5.5.3. Dessa villkor överensstämmer väl med de standard-

villkor som branschen tillämpar vid systemleveranser innehållande varor och tjänster.  

Således finner vi att Prosolvias fakturering i ovanstående fall uppfyller god redovis-

ningssed.”  

 

”Den produkt som Prosolvia säljer utgörs av en systemleverans innehållande varor 

(hårdvara, mjukvara etc.) och tjänster (installation, utbildning etc.). Produkten säljs till 

extern kund till fast pris. Varje produkt kan ses som ett projekt som Prosolvia har att 

genomföra där priset är fast enligt avtal med extern kund. För denna typ av projekt 

anses Prosolvias prestation utförd i den takt projektarbetet utförs. I normalfallet inne-

bär detta att prestationen utförs i den period då projektutgifterna uppkommer.  

 

Enligt vår bedömning innebar den goda redovisningsseden 1997 att försäljning av sy-

stem av den typ som Prosolvia levererade till sina kunder kunde redovisas utifrån prin-

cipen om redovisning av uppdragsinkomster baserad på färdigställandegrad (successiv 

vinstavräkning). En viktig förutsättning för redovisningen är att uppdraget grundar sig 

på ett avtal mellan två parter. Detta anges i IAS 18 4 § (och RR 11 punkt 4) enligt 

följande: “The rendering of services typically involves the performance by the enter-

prise of an contractually agreed task over an agreed period of time.”  

 

När beställning föreligger (“contractually agreed task”) är det grundläggande villkoret 

för redovisning av uppdragsinkomster baserad på färdigställandegrad uppfyllt. Övriga 

villkor är (IAS 18 20 §): När det ekonomiska utfallet av ett tjänsteuppdrag som utförts 

av ett företag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska den inkomst som är hänförlig till 
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uppdraget redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden på balansdagen. Ut-

fallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt om samtliga följande villkor är uppfyllda.  

o Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.                                                                                       

o Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för uppdragstagaren är förknippade 

med tjänsteuppdraget kommer att tillfalla denne.                                                                                                   

o Färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.                                              

o De utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteupp-

draget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

 

”Vår sammanfattade bedömning är att god redovisningssed 1997 möjliggjorde att Pro-

solvias intäkter från försäljning av den produkt som beskrivits ovan redovisades utifrån 

principen om redovisning av uppdragsinkomster baserad på färdigställandegrad (suc-

cessiv vinstavräkning). Vår slutsats baseras på att beställning föreligger genom under-

tecknat VRC-avtal och att villkoren enligt IAS 18 20 § är uppfyllda. Vi utgår från att 

samtliga villkor i 20 § är uppfyllda trots att AA i sin rapport säger att Prosolvia inte 

kan “beräkna den färdigställda delen på ett tillförlitligt sätt”. Skälet till att vi inte vid 

vår bedömning beaktar denna notering i AAs rapport är att AA inte presenterar några 

relevanta omständigheter varför färdigställandegraden inte kan fastställas på ett tillför-

litligt sätt.  

 

Baserat på ovanstående finner vi att villkoren för redovisning av uppdragsinkomster 

baserad på färdigställandegrad är uppfyllda vilket innebär att Prosolvias intäktsredo-

visning för ovan beskrivna produkt uppfyller god redovisningssed.”  

 

”Årsredovisningslagen (ÅRL) anger regler för värdering av omsättningstillgångar. 

Förhållandet regleras i ÅRL 4 kap. 9 §. Denna reglering avser värdering av omsätt-

ningstillgångar generellt. Någon specifik reglering vad avser värdering av kundford-

ringar finns inte uttalad i ÅRL. Någon redovisningsrekommendation som reglerade 

värdering av kundfordringar förelåg inte heller 1997.  
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För fastställande av vad god redovisningssed innebär beträffande värdering av kund-

fordringar får hänvisning till praxis göras. Här kan vägledning fås från en faktiskt fö-

rekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. God 

redovisningssed betecknas som en allmän rättslig standard grundad framförallt på fö-

rekommande praxis och rekommendationer.  

 

En uppfattning av förekommande praxis hämtas från den beskrivning av redovisnings-

principer som framkommer i årsredovisningar. Den mest förekommande beskrivningen 

är att kundfordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli 

betalt.”  

 

”Då det inte i vare sig aktiebolagslagen eller i Revisionsprocessen finns angivet ett 

specifikt krav att granska aktiemarknadsinformation kan det inte vara normalt att ställa 

ett högre krav på granskning av denna än vad som anges avseende granskning av del-

årsrapport. Några krav avseende detta finns det inte heller intagna i andra regelverk, 

t.ex. i börsens regler eller i Finansinspektionens föreskrifter.  

 

Det föreligger därför inte någon skyldighet för revisorn att genom särskilda gransk-

ningsåtgärder fastställa riktigheten av uppgifterna i rapporteringen till aktiemarknaden. 

Undantaget dock om det till revisorn framkommit speciella omständigheter som påkal-

lar en extra uppmärksamhet i hans granskning. Som exempel på omständigheter kan 

nämnas pågående disciplinärende hos börsen, pressinformation, offentliga diskussio-

ner.  

 

Med beaktande av vad vi kan konstatera utgör god revisionssed avseende förvaltnings-

revision och som har en koppling till granskning av aktiemarknadsinformation, kan vi 

instämma i Brehmers yttrande nr 2 till Revisorsnämnden.”  

 

Beträffande frågan om Prosolvias intäktsredovisning anges följande. 

 



  Sid 1147 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
”Vår bedömning är att Öhrlings vidtagit granskningsåtgärder som samlat ger tillräckli-

ga revisionsbevis för en bedömning av Prosolvias intäktsredovisning.”  

 

Angående värdering av kundfordringar anges följande. 

 

”Öhrlings har enligt vår bedömning genomfört en granskning av kundfordringar i en-

lighet med de krav som kan ställas avseende en kombination av ändamålsenliga revi-

sionsåtgärder för att kunna bedöma kundfordringarna på ett korrekt sätt.  

Vår bedömning är att Öhrlings åtgärder uppfyller god revisionssed.” 

 

I ett kompletterande utlåtande den 31 oktober 2008 anför Lars Egenäs bl.a. följande.  

 

”Det finns brister avseende den skriftliga dokumentationen av utfört arbete i de arbets-

papper som finns men kompletterat med samtal förda enligt ovan samt de interna 

sammanfattande rapporter som finns och den externa rapportering som skedde till sty-

relsen 27 oktober 1997 har vi inte gjort bedömningen att granskningen Prosolvias del-

årsrapporter för andra och tredje kvartalet 1997 inte utförts i enlighet med Förslag till 

Rekommendation Översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter av år 

1997.  

 

Fokus i granskningen har legat på analyser, förfrågningar i enlighet med vad förslaget 

till granskningsrekommendation anger. Öhrlings har anpassat granskningen utifrån sin 

kunskap och erfarenhet som revisorer av Prosolvias verksamhet vilket bland annat 

medfört en fokusering på intäktsredovisning och periodiseringar.” 

 

”Baserat på vår genomgång vilken avrapporterats ovan kan vi inte se att våra slutsatser 

påverkas.”  
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26 DOMSKÄL 
 

26.1 Inledning 
 

Enligt tingsrätten är bl.a. följande uppgifter ostridiga. 

 

Prosolvia, vilket startade som ett fåmansbolag mot slutet av 1980-talet, var framgångs-

rikt och expanderade kraftigt.  Som framgått ovan var bolaget ursprungligen ett kon-

sultföretag men kom i början av 1990-talet att börja utveckla egna programvaror och 

konsultverksamheten kombinerades med försäljning av dataprogram, både egenutveck-

lade och sådana som utvecklats av andra företag. Expansionen fortsatte, även utom-

lands, och Prosolvia hade i mitten av 1990-talet utvecklats till en koncern, med pro-

gramvaruutvecklingen koncentrerad till dotterbolagen Clarus och Systems samt kon-

sultverksamheten förlagd till PRT. 

 

När Prosolvia 1996 beslutade att skaffa kapital genom att börsnotera aktien biträdde 

Carnegie bolaget i arbetet med börsintroduktionen. I börsprospektet uppgavs bl.a. att 

Prosolvia hade som mål att under 1997 starta 15 s.k. Competence Centers (Virtual Re-

ality Centers [VRC] i Clarus respektive Centers of Excellence [CoE] i Systems). Av 

börsprospektet framgick att Clarus medverkat till att bilda 11 Competence Centers, 

vars verksamhet var inriktad på industriella projekt med koppling till interaktiv simule-

ring och innefattade utbildning, projekt samt forskning och utveckling.  Av prospektet 

framgick vidare att Clarus bidrog med hårdvara, mjukvara, erforderlig integration, ut-

bildningsmaterial samt instruktörer i inledningsskedet.     

  

I samband med en ansökan om notering av aktier på börsen anlitade Stockholms 

Fondbörs alltid oberoende revisorer för att göra en genomgång av det sökande bolaget 

för att kontrollera att det uppfyllde noteringskraven. När det gällde Prosolvia lämnades 

detta uppdrag till de auktoriserade revisorerna Ulf Gometz och Björn Grundvall på 

Ernst&Young. Efter genomgången var det Ulf Gometz och Björn Grundvalls bedöm-
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ning att Prosolvia inte uppfyllde de krav som ställdes på ett börsbolag och ansökan 

sköts därför upp. Sedan Prosolvia ytterligare förstärkt sin ekonomiorganisation och 

interna kontroll tillstyrkte Ulf Gometz och Björn Grundvall Prosolvias ansökan. Akti-

en noterades på fondbörsens O-lista den 18 juni 1997. 

 

Prosolvia samarbetade med Industrifonden. Parterna inledde förhandlingar om att In-

dustrifonden skulle gå in som delägare i det bolag – IVS - som skulle äga VR-centren. 

Parterna kom överens i juni 1997 då Industrifonden blev delägare till 49,5 procent av 

aktierna i IVS. Resten av aktierna ägdes av Prosolvia. Det beslutades också att bilda en 

ideell förening som skulle överta en procent av aktierna i IVS från Prosolvia. Före-

ningens medlemmar skulle utgöras av de olika VR-centerbolagen och deras lokala 

partners. Föreningen bildades den 9 april 1998 då en procent av aktierna överläts.  

 

Överenskommelsen mellan Prosolvia och Industrifonden ledde till att fyra avtal träffa-

des den 23 juni 1997: Aktieägaravtal mellan Prosolvia och Industrifonden (Aktieäga-

reavtalet), Samarbetsavtal mellan Prosolvia och IVS (Samarbetsavtalet), Leverans- och 

underhållsavtal mellan Clarus och IVS (Leverans- och underhållsavtalet), samt Op-

tionsavtal mellan Dan Lejerskär och Industrifonden. 

 

Prosolvias årsredovisning för 1997 offentliggjordes den 3 april 1998. Samma dag pub-

licerade Dagens Industri en starkt kritisk artikel om Prosolvia. Tre dagar efter artikeln 

lämnade Prosolvia den 6 april 1998 ett pressmeddelande. Den 8 april 1998 höll led-

ningen i Prosolvia ett möte i Stockholm med finansanalytiker och andra intressenter.  

 

Under våren 1998 beslutade fondbörsen tidigarelägga den uppföljning av börsnoterade 

bolag som normalt sker ett år efter det att aktien börjat noteras och som i Prosolvias 

fall alltså skulle ha inletts i juli 1998. Utredningen utfördes av de auktoriserade reviso-

rerna Ulf Gometz, Björn Grundvall och Staffan Landén på Ernst&Young. Deras utred-

ning lades fram i juni 1998. I rapporten konstaterade granskningsmännen sammanfatt-

ningsvis att Prosolvia lämnat aktiemarknadsinformation relaterat till Industrifonden, 
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lokala partners och centers i vilken flera för aktiemarknaden relevanta uppgifter sak-

nats. 

 

I anledning av Ernst&Youngs rapport skrev Börsen till Prosolvia den 6 juli 1998 med 

ett antal så kallade anmärkningspåståenden. Därefter lämnade börschefen Bengt Rydén 

i september 1998 in en anmälan till Börsens disciplinnämnd att pröva om Prosolvia 

brutit mot noteringsavtalet.  

 

En enig disciplinnämnd fann i beslut den 1 december 1998 att Prosolvia hade brutit 

mot informationsreglerna i noteringsavtalet genom att lämna otillräcklig information 

till marknaden rörande 

a) ägarförhållandena mellan Prosolvia och IVS, 

b) den av Prosolvia valda elimineringsmetoden avseende transaktionerna med IVS 

och dess konsekvenser för redovisningen, 

c) transaktionerna mellan bolag i Prosolviakoncernen å ena sidan och IVS och 

VRC å den andra, 

d) Dan Lejerskärs organställning och uppdrag i IVS, 

e) Industrifondens optionsrätt att sälja samtliga sina aktier i IVS till Dan Lejerskär 

samt  

f) Prosolvias optionsrätt att förvärva samtliga Industrifondens aktier i IVS. 

 

26.2 Vilken redovisningsmetod använde Prosolvia? 
 

För att det över huvud taget ska bli aktuellt för tingsrätten att ta ställning till en eventu-

ell försumlighet i revisionen måste tingsrätten först ta ställning till påståendet om fel i 

årsredovisningen för 1997. Tingsrätten följer därför inte den ordning i vilken parterna 

redovisat sin talan utan tar inledningsvis ställning till redovisningen i årsbokslutet 

1997 av de i målet aktuella 15 affärerna som avsåg Competence Centers.  
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I Prosolvias årsredovisning för 1997, liksom i börsprospektet, angavs tre principer för 

redovisning av intäkter: arbete på löpande räkning, pågående arbete till fast pris samt 

licensintäkter. Principen för redovisning av licensintäkter beskrevs enligt följande: ”I 

de fall installations- och underhållskostnader ingår i licensintäkten reserveras beräkna-

de kostnader härför. Intäkter från sålda licenser redovisas vid leverans.” Det är den 

sistnämnda principen som Öhrlings uppgett att Prosolvia tillämpat för de aktuella affä-

rerna, vilket också framgår av bl.a. förhör med Magnus Svernlöv. 

 

26.3 Var den använda redovisningsmetoden lämplig? 
 

Det är främst bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL), i deras lydelse 

1997, som i detta mål har störst betydelse för redovisningen. Av 9 § BFL framgår att 

affärshändelser ska bokföras. Av 4 § samma lag framgår att affärshändelser är alla för-

ändringar i förmögenhetens storlek och sammansättning såsom in- och utbetalningar 

samt uppkomna fordringar och skulder.  Som redogjorts för ovan innehåller 2 kap. 3 § 

ÅRL grundläggande redovisningsprinciper för årsredovisningar, bland dem försiktig-

hets- och realisationsprinciperna. 

 

Redovisningen ska följa god redovisningssed, jfr 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed 

innebär en skyldighet att följa lag och i lag intagna redovisningsprinciper.  Innehållet i 

god redovisningssed bestäms mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga, varvid särskild betydelse måste 

tillmätas allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ. (Prop. 

1995/96:10, del 2, s. 181) 

 

Som parterna är överens om fanns det i Sverige 1997 ingen inhemsk samlad normgiv-

ning som gällde bedömningen av när en intäkt var konstaterad eller realiserad. Det 

gick att hämta ledning från internationell praxis, främst IAS 18, som kom att ligga till 

grund för Redovisningsrådets rekommendation RR11, vilken trädde i kraft 2001. Se-

dan 1991 fanns det i USA regler om redovisning av renodlad försäljning av program-
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vara, SOP 91-1, vilken sedermera ersattes av SOP 97-2. Konkursboet har gjort gällan-

de att innehållet i IAS 18 och senare RR 11 de facto var god redovisningssed 1997, 

vilket Öhrlings bestritt. Tingsrätten kan i det sammanhanget konstatera att Öhrlings, 

enligt anteckningar på handlingar i revisionsakten och enligt vad såväl Nils Brehmer 

som Magnus Götenfelt och Philippa Holländer uppgivit har prövat Prosolvias redovis-

ning mot såväl IAS 18 som SOP 91-1 och 97-2 och ansett att redovisningen uppfyllde 

kriterierna i dessa. 

 

Det torde vara ostridigt mellan parterna att ett företag som 1997 följde IAS 18 i sin 

redovisning också följde god redovisningssed. Konkursboets uppfattning i fråga om 

IAS 18 de facto utgjorde god redovisningssed 1997 stöds av boets sakkunniga Ulf 

Gometz, Lennart Huldén, Peter Gustafsson och Per Thorell. Frågan om IAS 18 och 

senare RR 11 de facto var gällande rätt 1997 är emellertid av underordnad betydelse i 

målet. Försiktighets- och realisationsprinciperna framgår av ÅRL. Parterna är också 

överens om att en intäkt skulle få redovisas om avtal funnits, leverans skett, priset var 

bestämt eller intäkten kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt och betalning var sanno-

lik, även om de har olika uppfattning om i vilken utsträckning dessa kriterier varit upp-

fyllda i fråga om de affärer som är aktuella i målet.   

  

Tingsrätten kommer i de följande avsnitten att ta ställning till redovisningen av de oli-

ka center-affärerna. Generellt för dessa affärer gäller att de innehöll olika delar: leve-

rans av mjukvara och hårdvara samt installation och utbildning. VRC-avtalen talar om 

”turn key delivery”. Konkursboets uppfattning att det rört sig om systemleveransavtal 

stöds av de sakkunniga Ulf Gometz, Lennart Huldén, Peter Gustafsson och Per Tho-

rell, men även av Roger Cederbergs uppgifter. Öhrlings inställning att det varit fråga 

om mjukvara, hårdvara respektive installation och utbildning stöds av de uppgifter 

bl.a. Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv lämnat. Oavsett hur affärerna rubriceras har 

de varit komplexa och enligt tingsrättens bedömning talar mycket för att det rört sig 

om systemleveransavtal. Den valda redovisningsmetoden framstår därför som mindre 

lämplig. 
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Öhrlings har, inte som en grund men väl som ett led i sin rättsliga argumentation, gjort 

gällande att affärerna hade kunnat redovisas enligt principerna för successiv vinstav-

räkning, vilket skulle ha givit ett motsvarande resultat i årsredovisningen. Principen 

kan tillämpas vid pågående arbeten för annans räkning om det finns särskilda skäl och 

det står i överensstämmelse med 2 kap 2 och 3 §§ ÅRL, vilket framgår av 4 kap. 10 § i 

samma lag. Av utredningen i målet framgår att Prosolvia uppenbarligen inte tillämpade 

principen. För övrigt har ekonomichefen Magnus Svernlöv i sitt vittnesförhör uppgivit 

att han bedömde att metoden inte var lämplig för de aktuella affärerna. 

 

Redovisningsprincipen om successiv vinstavräkning utvecklades ursprungligen för 

entreprenadbranschen men har med tiden kommit att tillämpas för bl.a. omfattande 

konsultuppdrag. Av specialmotiveringen till 4 kap. 10 § ÅRL (prop. 1995/96:10, Del 

2, s. 207) framgår att bl.a. följande kriterier måste vara uppfyllda för att metoden ifråga 

ska få tillämpas: 

a) den totala kontraktssumman måste vara känd, 

b) det måste vara möjligt att beräkna den färdigställda delen av arbetet på ett till-

förlitligt sätt, samt 

c) arbetet enligt kontraktet har fortskridigt tillräckligt.        

I FAR:s rekommendation nr 2 ”Varulagervärdering”, som var tillämplig 1997 fram-

hålls vidare vikten av ett utvecklat kalkyl- och redovisningssystem.  

 

Enligt tingsrättens bedömning har inte Öhrlings visat att samtliga nu nämnda kriterier 

varit uppfyllda.  Tingsrätten kommer därför att pröva redovisningen mot bakgrund av 

hur den faktiskt gått till och inte mot bakgrund av en hypotetisk tillämpning av princi-

pen för successiv vinstavräkning.    
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26.4 Redovisningen av centeraffärerna 
 

VRC-affärerna 

 

26.4.1 VRC Bangkok  
 

Ostridiga omständigheter 

 

Ett antal omständigheter är ostridiga, bl.a. följande. Det tänkta samarbetet mellan Pro-

solvia och NECTEC kom inte att fullföljas och den faktura som Clarus i mars 1997 

ställde ut till NECTEC krediterades i juni samma år. Det är vidare ostridigt att ett JV-

avtal mellan IVS, IFEC och S.E.A. Consultants Co träffades den 23 maj 1997. Lea-

singavtal träffades den 23 juni mellan Handelsbanken Finans och IFEC och var villko-

rat bl.a. av att det utfärdades en ”legal opinion” som visade att IFEC var bunden av 

leasingavtalet samt att Exportkreditnämnden garanterade IFEC:s skyldigheter enligt 

avtalet. Samma dag ingicks leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och IVS Far 

East Co. Detta avtal var på motsvarande sätt villkorat av att avtalet mellan Handels-

banken Finans och IFEC var bindande. Den 19 december 1997 meddelade Handels-

banken Finans IVS Far East Co att bl.a. det leasingavtal parterna ingick den 23 juni 

inte gällde på grund av att bolaget inte bildats formellt.  

 

Den 30 december 1997 träffades ett nytt leasingavtal, avseende den del av centret som 

IVS Far East Co skulle ha leasat. Avtalet var villkorat av att det tidigare nämnda lea-

singavtalet mellan Handelsbanken Finans och IFEC var giltigt. Den 28 januari medde-

lade Handelsbanken Finans IVS att man inte ansåg att leasingavtalet med IFEC var 

gällande, eftersom någon ”legal opinion” inte erhållits, men berörde samtidigt frågan 

om en flytt av utrustningen.  Clarus faktura till Handelsbanken Finans, avseende ” 

IFEC-delen” krediterades den 31 mars. 
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När det gäller affären med InKina är det ostridigt att Prosolvia och In Kina i mitten av 

november 1997 ingick VRC- respektive JV-avtal och att InKina fakturerades den 23 

november. Fakturan krediterades senare per den 31 december 1997. InKina fakturera-

des ånyo den 31 mars 1998.   

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har utvecklat sin talan närmare under avsnitt 7.1. Boet har gjort gällande, 

att intäkten beträffande Handelsbanken Finans avseende leasingavtalet med IFEC ej 

skulle ha redovisats i delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 1997 eller i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom alla väsentliga risker och förmåner som 

hänförde sig till de sålda program- och maskinvarorna samt tjänsterna inte övergick 

inte på köparen under 1997. Bristerna var, sammanfattningsvis, enligt Konkursboet 

följande. 

 

Bindande avtal om köp/licens träffades inte under 1997. Intäktsgill leverans skedde 

inte under 1997. Vidare kunde intäkten inte beräknas på ett tillförlitligt sätt. De väsent-

liga riskerna och förmånerna överflyttades heller inte på köparen. 

 

Konkursboet gör på motsvarande sätt gällande, att intäkten avseende fakturan till Han-

delsbanken Finans avseende leasingavtalet med IVS Prosolvia Far East Co, och senare 

IVS inte skulle ha redovisats i delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 1997 

eller i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom alla väsentliga risker och förmå-

ner som hänförde sig till de sålda program- och maskinvarorna samt tjänsterna inte 

övergick inte på köparen under 1997. Boet har sammanfattningsvis gjort gällande mot-

svarande brister som i fråga om intäkten avseende fakturan till Handelsbanken Finans 

avseende leasingavtalet med IFEC.  

 

När det gäller intäkten avseende affären med InKina menar Konkursboet att det inte 

fanns något redovisningsmässigt samband mellan affärerna i Bangkok och InKina. 

InKina–affären var en helt separat transaktion utan varje samband med affären med 
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IFEC-centret i Bangkok. Kriterierna för intäktsredovisning var inte uppfyllda under 

1997, vare sig i Bangkok eller Beijing. Boet gör gällande att de väsentliga riskerna och 

förmånerna till de sålda program- och maskinvarorna samt tjänsterna inte övergick på 

InKina under 1997 och det var inte sannolikt att de ekonomiska fördelarna med avtalet 

med InKina skulle tillfalla Clarus. Bristerna var, sammanfattningsvis följande. 

 

 Bindande avtal om köp/licens träffades ej under 1997. Intäktsgill leverans skedde inte 

under 1997. Intäkten kunde inte beräknas på ett tillförlitligt sätt.  Betalning var inte 

sannolik. 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden om brister i redovisningen och utvecklat 

sin talan närmare under avsnitt 7.2. Öhrlings har sammanfattningsvis anfört att bin-

dande avtal ingicks, att intäktsgill leverans skett och att affären med InKina i redovis-

ningen kunde ersätta affären med IFEC. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Det är, i likhet med övriga affärer, ostridigt hur den aktuella affären redovisades i Pro-

solvias bokslut och årsredovisning. 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör rörande VRC Bangkok hållits med Stépha-

ne Chavanne samt sakkunnigförhör med Peter Gustafsson och Lennart Huldén. På 

Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv. 

Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i respektive sakkunnigförhör och utlåtande be-

rört detta center. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet 

åberopat delar av hans sakkunnigutlåtande. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i 

sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

En utgångspunkt för prövningen av de påståenden om fel som Konkursboet gjort är om 

det förelegat ett bindande avtal om köp eller licens vid de aktuella tidpunkterna. Enligt 

tingsrättens uppfattning går det inte av vare sig VRC- eller JV-avtalet att utläsa ett ut-
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tryckligt köpåtagande. Avtalstexten tyder närmast på att det rör sig om samarbets- och 

finansieringsavtal. Till det kommer att JV-avtalet innehåller en klausul, som uttryckli-

gen stadgar att någon licensöverlåtelse inte sker genom avtalet, vilket gör det svårt att 

se det som ett avtal om upplåtelse av licenser. Parterna, och även Handelsbankens Fi-

nans, förefaller emellertid ha agerat som om det förelegat ett köp- eller licensavtal. 

 

När det gäller frågan om leverans har skett består utredningen i ett leveransgodkän-

nande, undertecknat av Dan Lejerskär i Bangkok samma dag som leasingavtalen mel-

lan Handelsbanken Finans och IFEC respektive IVS Prosolvia Far East Co ingicks. 

Dan Lejerskär har i sitt förhör uppgett att det intressanta inte var leveransen i sig utan 

att mottagaren avsade sig reklamationsrätten och att alla inblandade var medvetna om 

att maskinvarorna fanns kvar i Göteborg. Mot bakgrund av dessa omständigheter fram-

står det som tveksamt om intäktsgill leverans skett. 

 

De nyss nämnda leasingavtalen avser var sin halva av den aktuella utrustningen men är 

kopplade till varandra på så sätt, att giltigheten av leasingavtalet med IVS Prosolvia 

Far East Co var beroende av att leasingavtalet med IFEC i sin tur var giltigt. Det sist-

nämnda avtalet var för sin giltighet beroende av bl.a. att det utfärdades en s.k. legal 

opinion som visade att avtalet var giltigt mot IFEC. Någon sådan legal opinion utfär-

dades inte. Avtalet var därför inte giltigt, vilket Handelsbanken Finans underrättade 

Prosolvia om i slutet av januari 1998. Handelsbanken Finans hade redan i december 

1997 sagt upp leasingavtalet med IVS Prosolvia Far East Co. Det stod klart för Prosol-

via före årsskiftet 1997/98 att affären med IFEC respektive IVS Prosolvia Far East Co 

inte skulle genomföras, vilket framgår av bl.a. förhören med Dan Lejerskär och med 

Magnus Svernlöv. Leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IVS, vars giltig-

het var beroende av att leasingavtalet med IFEC i sin tur var giltigt, saknar därmed 

relevans.  

 

Som framgått av såväl åberopad korrespondens mellan Handelsbanken Finans och 

Prosolvia som av förhören med Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv och Stéphane Cha-

vanne fanns en tanke att det aktuella centret i Bangkok skulle flyttas till Beijing och att 
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det finansieringsutrymme som blivit ledigt på så sätt skulle kunna utnyttjas. Det har 

rört sig om ett nytt avtal och en ny part, InKina. Öhrlings har inte åberopat någon be-

visning som visar att InKina trätt i IFEC:s ställe och övertagit dess förpliktelser. Det 

har följaktligen varit fråga om en ny affär, vilken skulle ha redovisats som sådan. Den 

har därför inte kunnat ersätta affären med IFEC i redovisningen. 

Arthur Andersen har i sin utredning, liksom Peter Gustafsson i sitt förhör, kommit 

fram till att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna. Lennart Huldén har i 

sitt förhör och utlåtande delat denna bedömning. Även Per Thorell har gjort en motsva-

rande bedömning.  

 

Såsom redovisats ovan går det inte att av VRC- eller JV-avtalet utläsa ett uttryckligt 

köpåtagande och JV-avtalet stadgar att någon licensöverlåtelse inte sker genom avtalet. 

Vidare framstår det som tveksamt om intäktsgill leverans skett. Affären med InKina 

har inte kunnat ersätta affären med IFEC i redovisningen. Med hänsyn till dessa om-

ständigheter delar tingsrätten de ovan nämnda sakkunnigas bedömning att Prosolvia 

felaktigt redovisat de aktuella intäkterna. 

 

26.4.2 VRC Singapore 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Det är ostridigt att Prosolvia AVB och B&T den 19 augusti 1997 ingick ett VRC-avtal 

och ett JV-avtal. Enligt det senare avtalet skulle ett särskilt JV-bolag bildas, vilket 

emellertid inte kom att ske.   

 

I slutet av september 1997 utställde Clarus två fakturor på identiska belopp, 1 0361 

311 USD, till Handelsbanken Finans, den ena fakturan med angivande av IVS och den 

andra med angivande av B&T. Enligt fakturornas lydelse avsåg de etablering av VR-

center i Singapore. 
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Fakturan som avsåg B&T krediterades den 29 december 1997. Dagen efter fakturerade 

Clarus B&T motsvarande belopp. Något center kom aldrig att etableras i Singapore.   

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har utvecklat sin talan närmare under avsnitt 8.2. Boet har gjort gällande 

att intäkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans avseende 

den del av utrustningen som skulle leasas av IVS inte skulle ha redovisats i delårsrap-

porten för tredje kavartalet 1997 eller i bokslutet och årsredovisningen 1997, eftersom 

de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen eller all 

utrustning till VR-centret inte övergick på Handelsbanken Finans eller IVS under 

1997. Boet har också gjort gällande att det inte var sannolikt att de ekonomiska förde-

larna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt att intäkten inte kunde beräknas 

på ett tillförlitligt sätt.  

 

Konkursboet har på motsvarande sätt hävdat att intäkten och kundfordran avseende 

fakturan till Handelsbanken Finans avseende den del av utrustningen som skulle leasas 

av B&T inte skulle ha redovisats i delårsrapporten för tredje kvartalet 1997, eftersom 

de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte 

övergick på Handelsbanken Finans eller B&T under 1997 och det inte var  sannolikt 

att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt att intäk-

ten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Boet har även i den delen sammanfatt-

ningsvis gjort gällande att bindande avtal om köp eller licens inte träffades under 1997, 

att leverans inte skedde under 1997, att förutsättningarna för delleverans av vissa pro-

gramvaror inte var uppfyllde och att intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till B&T skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom, av de skäl som anges nedan, de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på B&T 



  Sid 1160 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Öhrlings 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden och utvecklat sin talan närmare under 

avsnitt 8.2. Öhrlings har sammanfattningsvis anfört att VRC-avtalet tillsammans med 

bilagd Equipment list utgjorde bindande köpeavtal, att Clarus kunde vara part i avta-

len, att intäktsgill leverans hade skett, att intäkten kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt och att betalning var sannolik. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med Roger Cederberg, Bob Lee och 

Stephane Chavanne samt förhör med sakkunniga Lennart Huldén, Peter Gustafsson 

och Erik Nerep. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet 

åberopat delar av hans sakkunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hål-

lits med Dan Lejerskär och med Magnus Svernlöv. Även Lars Östman och Lars Ege-

näs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande köpavtal finner tingsrätten, i likhet 

med bedömningen beträffande VRC Bangkok, att det vare sig av VRC- eller JV-avtalet 

går att läsa ut ett uttryckligt köpåtagande. Dessa avtal ger snarare intryck av att vara 

samarbets- och finansieringsavtal. Till det kommer också att båda avtalen innehåller 

klausuler, som uttryckligen anger att någon överlåtelse till B&T av licenser inte sker 

genom avtalet. Det är därför svårt att se VRC-avtalet som ett avtal om upplåtelse av 

licenser. Även ifråga om detta center tyder i vart fall Prosolvias och Handelsbanken 

Finans agerande på att man uppfattat avtalet som ett bindande köpavtal. När det gäller 

frågan om Clarus inte var part i avtalen, så går det att  i vart fall av VRC-avtalet läsa ut 

att med Prosolvia avsågs även ”affiliates”, definierat som bl.a. bolag där parten ägde 
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mer än 50 procent av aktierna. Det innebär att Clarus skulle kunna träda i Prosolvia 

AB:s ställe enligt avtalet. 

 

Konkursboet har gjort gällande att parterna avtalat om upprättande av ett helt VR-

center och att det därför rört sig om ett systemleveransavtal. Boet har särskilt pekat på 

den klausul i VRC-avtalet som talar om att Prosolvia är ansvarigt för ”Turn key delive-

ry of software and hardware for the center”. Klausulen talar starkt för att det rört sig 

om ett systemleveransavtal, vilket normalt medför att en intäkt inte kan bokföras förrän 

hela leveransen är fullgjord. 

 

Som framgått ovan har leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och IVS inte åter-

funnits. Banken har beställt utrustning från Prosolvia, vilket man knappast hade gjort 

om något leasingavtal inte funnits, vilken även framgår av förhöret med Stéphane 

Chavanne. Konkursboet har gjort gällande att avtalet sannolikt hade en klausul, enligt 

vilken giltigheten var beroende av att banken träffade ett giltigt leasingavtal även med 

B&T, på motsvarande sätt som varit fallet i bl.a. Bangkok. Stephane Chavanne har 

vidare sagt att han inte minns några särskilda villkor som ordern varit beroende av men 

utgår från att så varit fallet, eftersom affären aldrig genomfördes. Roger Cederberg har 

i förhör berättat att han inte minns något leasingavtal mellan banken och IVS och att 

han inte anser det troligt att något sådant avtal upprättades medan Dan Lejerskär berät-

tat att det tecknades leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och såväl IVS som 

B&T. Tingsrätterna uppfattar det som att parterna är överens om att det måste ha fun-

nits ett leasingavtal mellan Handelsbanken Finans och IVS. Mycket talar i och för sig 

för att avtalet var villkorat och beroende av ett motsvarande avtal mellan Handelsban-

ken Finans och B&T, bl.a. Stéphane Chavannes uppgifter. Han har emellertid också 

berättat att det förekom att banken ingick leasingavtal med enbart IVS. Tingsrätten 

finner därför inte att Konkursboet har visat att det leasingavtal som avsåg IVS var vill-

korat och beroende av ett motsvarande leasingavtal med B&T. När det gäller frågan 

om det ingåtts något leasingavtal mellan banken och B&T har Dan Lejerskär, som 

framgått ovan berättat att så var fallet. Mot detta talar att det inte gått att hitta någon 
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beställning från banken till Clarus och att Clarus faktura till banken, avseende B&T:s 

del av utrustningen, krediterades den 29 december 1997.  

 

Oavsett om det varit fråga om ett bindande köpavtal eller licensavtal och oavsett inne-

hållet i leasingavtalen är en förutsättning för intäktstagning, och i förlängningen uppta-

gande av kundfordran, att leverans har skett. Konkursboet har påstått att leverans inte 

har skett medan Öhrlings har påstått att leverans skedde den 22 september 1997. Den 

som påstår leverans har generellt sett lättare att visa detta än den som påstår motsatsen 

och har därför normalt bevisbördan för sitt påstående. Tingsrätten finner inte skäl att 

frångå denna huvudregel. Bevisbördan för att leverans har skett faller därför på Öhr-

lings. Öhrlings har i den delen åberopat en kopia av ett DHL-kvitto, avseende leverans 

den 22 september 1997 till RMB Technologies i Kuala Lumpur, Malaysia. Enligt kvit-

tot vägde försändelsen 0,5 kg och avsåg ”product info”. Öhrlings har vidare åberopat 

motsvarande kvitto, avseende VRC Madrid samt anteckningar från Ekobrottsmyndig-

hetens förundersökningsprotokoll i brottmålet och fotografier av kartonger med pro-

gramvarorna EON och Oxygen. Tingsrätten noterar att även kvittot avseende försän-

delsen till Madrid, som uppgavs väga 3 kg, också talar om ”product info”. Magnus 

Svernlöv har i sitt förhör sagt att han finner uttrycket product info ”störande” och att 

det inte borde ha stått så, men att han heller inte minns någon diskussion om saken. 

Konkursboet har låtit analysera innehållet i boxarna och åberopat analysen, som visar 

att boxarna inte innehöll all den programvara som framgår av den utrustningslista som 

var aktuell i fråga om VRC Madrid. Några licenskoder förefaller heller inte ha tagits 

ut. Tingsrätten finner mot den bakgrunden och mot bakgrund av att försändelsen som 

avsåg VRC Singapore, av vikten att döma, förefaller ha innehållit mindre material, att 

Öhrlings inte visat att leverans har skett. Frågan om delleveranser fått ske eller ej får 

därför ingen betydelse för intäktsföringen.         

 

Utöver vad som framkommit ovan tillkommer att Rolf Bodh som svar på saldoförfrå-

gan skrivit ”This deal is still subject to loan arrangements by certain banks”, vilket 

tyder på att B&T inte ansåg att avtalet eller affären var klar, något som i vart fall med-

förde att betalning var mindre sannolik.   
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Arthur Andersen har i sin utredning, liksom Peter Gustafsson i sitt förhör, kommit 

fram till att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna. Lennart Huldén har i 

sitt förhör och utlåtande delat denna bedömning. Även Per Thorell har gjort en motsva-

rande bedömning.  

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Öhrlings inte visat att leverans har skett och 

att det även fanns tveksamheter i fråga huruvida betalning från B&T var sannolik. Med 

hänsyn till dessa omständigheter delar tingsrätten de ovan nämnda sakkunnigas be-

dömning och finner att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna och kund-

fordringarna i den utsträckning Konkursboet påstått. 

 

26.4.3 VRC Kuala Lumpur 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Det är ostridigt att Prosolvia och Rosara den 7 september 1997 ingick ett VRC-avtal 

och ett JV-avtal. Enligt det senare avtalet skulle ett särskilt JV-bolag bildas, vilket 

emellertid inte kom att ske.   

 

Den 24 september samma år undertecknade Dan Lejerskär och Roger Cederberg ett 

leasingavtal med Handelsbanken Finans. Avtalet var villkorat av bl.a. att banken erhöll 

tillfredsställande säkerheter för IVS förpliktelser enligt avtalet och att leasingavtalet 

mellan Handelsbanken Finans och Rosara var bindande och verkställbart mot Rosara. 

Något sådant leasingavtal med Rosara kom aldrig att ingås. Den 29 september fakture-

rade Clarus banken den del av utrustningen som avsåg IVS. Clarus fakturerade samma 

dag Rosara för den andra delen av utrustningen men utfärdade samma dag en kredit-

faktura till Rosara på det aktuella beloppet. Den 28 november fakturerade Clarus Razif 

Abdullah samma belopp. Den 28 november utställde Swiss Bank Co en bankgaranti 
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som, enligt sin lydelse, avsåg Rosaras förpliktelser enligt ett avtal träffat mellan Rosara 

och Prosolvia.  

 

Något center kom aldrig igång och de fakturor som utfärdades betalades inte. 

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har utvecklat sin talan närmare under avsnitt 9.1. Boet har påstått att in-

täkten och kundfordran avseende fakturan till Handelsbanken Finans beträffande den 

del av utrustningen som skulle leasas av IVS inte skulle ha redovisats i delårsrapporten 

för tredje kvartalet 1997 eller i bokslutet och årsredovisningen 1997, eftersom de vä-

sentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick 

på Handelsbanken Finans eller IVS under 1997 och det inte var sannolikt att de eko-

nomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Konkursboet har därvid gjort gällande att bindande 

avtal om köp eller licens inte träffades under 1997, att leverans inte skedde under 

1997,  att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa pro-

gramvaror inte var uppfyllda och att intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

 

Konkursboet har på motsvarande sätt påstått att intäkten och kundfordran avseende 

fakturan till Rosara inte skulle ha redovisats i delårsrapporten för tredje kvartalet 1997, 

eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen 

inte övergick på Rosara under tredje kvartalet 1997 och det inte var sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte 

kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Konkursboet har därvid gjort gällande att bin-

dande avtal om köp eller licens inte träffades under 1997, att leverans inte skedde un-

der 1997, att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa pro-

gramvaror inte var uppfyllda och att intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 
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Konkursboet har slutligen påstått att intäkten och kundfordran avseende fakturan till 

Razif Abdullah inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen för 1997, 

eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen 

inte övergick på Razif Abdullah under 1997 och det inte var sannolikt att de ekono-

miska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Boet har även i en delen gjort gällande att bindande 

avtal om köp eller licens inte träffades under 1997, att leverans inte skedde under 

1997,  att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa pro-

gramvaror inte var uppfyllda och att intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden om brister i redovisningen och utvecklat 

sin talan närmare under avsnitt 9.2. Öhrlings har anfört bl.a. att VRC-avtalet tillsam-

mans med bilagd Equipment list utgjorde bindande licensavtal, att Clarus kunde vara 

part i avtalen, att intäktsgill leverans hade skett och att betalning var sannolik.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med Roger Cederberg och Stéphane 

Chavanne samt förhör med sakkunniga Lennart Huldén, Peter Gustafsson och Erik 

Nerep. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat 

delar av hans sakkunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med 

Dan Lejerskär och med Magnus Svernlöv. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i 

sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren.  

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande köpavtal finner tingsrätten, i likhet 

med tingsrättens bedömning beträffande VRC Bangkok och VRC Singapore, att det av 

vare sig VRC- eller JV-avtalet går att läsa ut ett uttryckligt köpåtagande. De ger snara-

re intryck av att vara samarbets- och finansieringsavtal. Till det kommer också att båda 
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avtalen innehåller klausuler, som uttryckligen anger att någon överlåtelse till Rosara av 

licenser inte sker genom avtalet. Det är därför svårt att se VRC-avtalet som ett avtal 

om upplåtelse av licenser, utan snarare som ett systemleveransavtal. Även ifråga om 

detta center tyder i vart fall Prosolvias och Handelsbanken Finans agerande dock på att 

man uppfattat avtalet som ett bindande köpavtal. När det gäller frågan om Clarus inte 

var part i avtalen, så går det att i vart fall av VRC-avtalet läsa ut att med Prosolvia av-

sågs även ”affiliates”, definierat som bl.a. bolag där parten ägde mer än 50 procent av 

aktierna. Det innebär att Clarus skulle kunna träda i Prosolvia AB:s ställe enligt avta-

let. 

 

Oavsett om det varit fråga om ett bindande köpavtal eller licensavtal och om det rört 

sig om ett systemleveransavtal och oavsett innehållet i leasingavtalet är en förutsätt-

ning för intäktstagning, och i förlängningen upptagande av kundfordran, att leverans 

har skett. Konkursboet har påstått att leverans inte har skett medan Öhrlings har påstått 

att leverans skedde den 22 september 1997. Tingsrätten har tidigare redogjort för sin 

bedömning i fråga om vilken part som har bevisbördan, se avsnitt 26.4.2. Öhrlings har 

åberopat en kopia av ett DHL-kvitto, avseende leverans den 22 september 1997 till 

Rosara på angiven adress i Kuala Lumpur. Enligt kvittot vägde försändelsen 0,5 kg 

och avsåg ”product info”. Öhrlings och Konkursboet har även här åberopat den redo-

visning som redogjorts för ovan. Tingsrätten gör motsvarande bedömning som i fråga 

om VRC Singapore. Öhrlings har därför inte visat att leverans har skett.       

 

Till detta kommer att leasingavtalet mellan Clarus och Handelsbanken Finans var vill-

korat av bl.a. att leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och Rosara var bindande 

och verkställbart mot Rosara. Något sådant avtal kom inte till stånd och banken betala-

de heller inte fakturan. När det gäller den aktuella bankgarantin kan tingsrätten konsta-

tera att den avsåg en förpliktelse för Rosara, trots att Razif Abdullah hade fakturerats. 

Det medför att det måste rått en betydande osäkerhet i fråga om banken skulle vara 

beredd att infria garantin eller ej. Av förhören med Roger Cederberg och Dan Lejers-

kär framgår vidare att diskussioner med Razif Abdullah, vilken de bedömde som mer 
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och mer motsträvig, pågick fram till våren 1998. Det talar i sin tur för att det i vart fall 

funnits tveksamheter i fråga om hans betalningsvilja.   

 

Tingsrätten finner även i denna del att Öhrlings inte visat att leverans har skett, att 

samtliga villkor för leasingavtalet som avsåg IVS del inte var uppfyllda och att det 

rådde tveksamhet i fråga om värdet på den aktuella bankgarantin. Arthur Andersen har 

i sitt utlåtande, liksom Peter Gustafsson i sitt förhör, Lennart Huldén i sitt förhör lik-

som i yttrandet, Per Thorell i sitt yttrande samt Erik Nerep i yttrande och förhör funnit 

att den aktuella affären har redovisats felaktigt. Tingsrätten delar den bedömningen 

och finner att intäkter och kundfordringar har varit felaktigt redovisade i den utsträck-

ning Konkursboet påstått.  

 

26.4.4 VRC Yokohama 
 

Ostridiga omständigheter 

Prosolvia och 3D Inc. ingick den 24 september 1997 ett VRC-avtal. Parterna ingick 

också ett JV-avtal som är undertecknat i december 1997 respektive den 5 januari 1998. 

Den 22 december 1997 lämnade IVS en beställning som avsåg en del av ett VR-center 

enligt en bilagd utrustningslista. Beställningen var villkorad av att 3D Inc. beställde 

den andra delen av VR-centret och att betalningen garanterades. Clarus fakturerade 3D 

Inc. den 23 december och IVS den 29 december 1997. 

 

Fuji Bank Ltd utfärdade den 24 mars 1998 en remburs på uppdrag av 3D Inc. till för-

mån för Clarus. Den 7 april utfärdade företrädare för ”Virtual Reality Centre Yokoha-

ma” ett leveransgodkännande, som avsåg leverans och installation av ett VR-center. 

Fakturan ställd till 3D Inc. i december betalades den 17 april 1998. 

 

Ett JV-bolag kom att bildas och verksamheten i VR-centret kom igång under 1998.  
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Fakturan till IVS krediterades den 10 juni 1998 och utrustningen kom i stället att leasas 

av Nissho Electronics Corporation.  

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har påstått att intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS inte 

skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen för 1997, eftersom de väsentliga 

riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte övergick på IVS 

under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktioner-

na skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kon-

kursboet har därvid gjort gällande att bindande avtal om köp eller licens inte träffades 

under 1997, att leverans inte skedde under 1997, att förutsättningarna för att redovisa 

en intäkt från delleverans av vissa programvaror inte var uppfyllda och att intäkten inte 

kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Konkursboet har vidare påstått att intäkten och kundfordran avseende fakturan till 3D 

Inc. inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen för 1997, eftersom de 

väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte över-

gick på 3D Inc. under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt intäkten inte kunde beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.  Boet har gjort gällande att bindande avtal om köp eller licens inte 

träffades under 1997, att leverans inte skedde under 1997, att förutsättningarna för att 

redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror inte var uppfyllda och att 

intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 

Öhrlings 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden och utvecklat sin talan närmare under 

avsnitt 10.2. Öhrlings har anfört bl.a. att VRC-avtalet tillsammans med bilagd Equip-

ment list utgjorde bindande licensavtal, att Clarus kunde vara part i avtalen, att intäkts-
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gill leverans hade skett och att IVS hade eftergivit villkoren för dess beställning av ett 

halvt center. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med Roger Cederberg och Stéphane 

Chavanne samt förhör med sakkunniga Lennart Huldén, Peter Gustafsson och Erik 

Nerep. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat 

delar av hans sakkunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med 

Dan Lejerskär och med Magnus Svernlöv. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i 

sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande köpavtal finner tingsrätten, i likhet 

med vad rätten kommit fram till i fråga om tidigare center, att det av vare sig VRC- 

eller JV-avtalet går att läsa ut ett uttryckligt köpåtagande. De ger snarare intryck av att 

vara samarbets- och finansieringsavtal. Till det kommer också att båda avtalen innehål-

ler klausuler, som uttryckligen anger att någon överlåtelse till 3D Inc. av licenser inte 

sker genom avtalet. Det är därför svårt att se VRC-avtalet som ett avtal om upplåtelse 

av licenser, utan snarare som ett systemleveransavtal. Även ifråga om detta center ty-

der i vart fall Prosolvias agerande dock på att man uppfattat avtalet som ett bindande 

köpavtal. När det gäller frågan om Clarus inte var part i avtalen, så går det att i vart fall 

av VRC-avtalet läsa ut att med Prosolvia avsågs även ”affiliates”, definierat som bl.a. 

bolag där parten ägde mer än 50 procent av aktierna. Det innebär att Clarus skulle 

kunna träda i Prosolvia AB:s ställe enligt avtalet. 

 

Oavsett om det varit fråga om ett bindande köpavtal eller licensavtal eller ett systemle-

veransavtal och oavsett innehållet i IVS beställning är en förutsättning för intäktstag-

ning, och i förlängningen upptagande av kundfordran, att leverans har skett. Konkurs-

boet har påstått att leverans inte har skett medan Öhrlings har påstått att leverans sked-

de den 23 december 1997. Tingsrätten har tidigare redogjort för sin bedömning i fråga 

om vilken part som har bevisbördan, se avsnitt 26.4.2. Öhrlings har åberopat en kopia 
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av ett DHL-kvitto, avseende leverans den 23 december 1997 till 3D Inc. på angiven 

adress i Yokohama. Någon vikt finns inte angiven. Innehållet beskrivs som ”product 

info”. Öhrlings och Konkursboet har även här åberopat den redovisning som redogjorts 

för ovan. Tingsrätten gör, även med beaktande av att det inte finns någon uppgift om 

vikten på den aktuella försändelsen, motsvarande bedömning som i fråga om VRC 

Singapore och Kuala Lumpur. Öhrlings har därför inte visat att leverans har skett.  

 

Till detta kommer att IVS beställning den 22 december var villkorad av att 3D Inc. 

beställde den andra delen av VR-centret och att betalningen garanterades. Även med 

reservation för om någon beställning över huvud taget hade gjorts från 3D Inc:s sida 

kan tingsrätten konstatera att någon garanti inte utfärdades förrän den 24 mars 1998, då 

en remburs utfärdades. Öhrlings har gjort gällande att Roger Cederberg/IVS har upp-

fattat villkoret som resolutivt eller eftergett kravet. Roger Cederberg har i sitt förhör 

berättat att han kontaktade revisorn som gav honom rådet att bokföra fakturan som 

förskott. Han blev även kontaktad av Magnus Svernlöv som hade synpunkter på hur 

IVS bokförde fakturan. Han träffade också Dan Lejerskär och hade en upprörd diskus-

sion med denne om hur fakturan skulle bokföras. Roger Cederberg har vidare berättat 

att han inte tror att någon ansåg att en leverans hade skett. Även med de reservationer i 

fråga om bindande avtal som fanns finner tingsrätten att Öhrlings inte visat att IVS 

skulle ha eftergivit villkoren. Samtliga villkor för IVS beställning var därmed inte upp-

fyllda vid årsskiftet 1997/98.  

 

Med ovanstående slutsatser finner tingsrätten inte anledning att gå in på frågan om det 

förelegat förutsättning att redovisa intäkter från delleveranser eller om intäkten kunnat 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tingsrätten finner sammanfattningsvis att intäkter och 

kundfordringar i fråga om VRC Yokohama har redovisats felaktigt i den utsträckning 

Konkursboet har påstått. Denna uppfattning delas även av de sakkunniga som åbero-

pats av Konkursboet. 
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26.4.5 VRC Taiwan 
 

Ostridiga uppgifter 

 

Ett antal omständigheter är ostridiga, bl.a. följande. Den 20 oktober 1997 upprättades 

ett VRC-avtal och ett JV-avtal mellan Prosolvia och CDC. Avtalen var villkorade av 

att respektive bolags styrelse godkände dem. Den 22 december beställde IVS del av ett 

center enligt bilaga till beställningen. Beställningen var, enligt sin lydelse, villkorad av 

att CDC beställde den andra delen av VR-centret och att betalningen skriftligen garan-

terades. Påföljande dag fakturerade Clarus CDC för ett halvt center. Bolaget fakturera-

de IVS på motsvarande sätt den 29 december. Dessa fakturor krediterades den 4 mars 

1998. Samma dag fakturerades CDC Finance & Leasing Corp. för hela centret. I juli 

1998 ingick parterna ett tilläggsavtal, vilket innebar vissa ändringar i VRC- och JV-

avtalen. 

 

Utrustning till ett helt center fraktades iväg i februari 1998. Ett JV-bolag bildades och 

verksamheten i centret kom igång under 1998. 

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS skulle inte ha redovisats i bokslu-

tet och årsredovisningen 1997, eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till 

programvarorna EON och Oxygen inte övergick på IVS under 1997 och det inte var 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt 

intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisningen gav därför inte en 

rättvisande bild av resultatet och ställningen. Konkursboet har därvid gjort gällande att 

bindande avtal om köp eller licens inte träffades under 1997, att programvarorna inte 

levererades under 1997, att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans 

av vissa programvaror inte var uppfyllda och att intäkten inte kunde beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 
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Intäkten och kundfordran avseende fakturan till CDC skulle inte ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997, eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till 

programvarorna EON och Oxygen inte övergick på CDC under 1997 och det inte var 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt 

intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisningen gav därför inte en 

rättvisande bild av resultatet och ställningen. Konkursboet har därvid gjort gällande att 

bindande avtal om köp/licens inte träffades under 1997, att programvarorna inte leve-

rerades under 1997, att förutsättningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av 

vissa programvaror inte var uppfyllda, att intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlit-

ligt sätt och att betalning inte var sannolik. 

 

Öhrlings 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden och utvecklat sin talan närmare under 

avsnitt 11.2. Öhrlings har anfört bl.a. att VRC-avtalet tillsammans med bilagd Equip-

ment list utgjorde bindande licensavtal, att Clarus kunde vara part i avtalen, att intäkts-

gill leverans hade skett, att erforderligt styrelsegodkännande från CDC förelåg vid års-

skiftet 1997/98 och att IVS hade eftergivit villkoren för dess beställning av ett halvt 

center. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med Roger Cederberg och Stephane 

Chavanne samt förhör med sakkunniga Lennart Huldén, Peter Gustafsson och Erik 

Nerep. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat 

delar av hans sakkunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med 

Dan Lejerskär och med Magnus Svernlöv. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i 

sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande köpavtal finner tingsrätten, i likhet 

med vad rätten kommit fram till i fråga om tidigare center, att det av vare sig VRC- 
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eller JV-avtalet går att läsa ut ett uttryckligt köpåtagande. De ger snarare intryck av att 

vara samarbets- och finansieringsavtal. Till det kommer också att båda avtalen innehål-

ler klausuler, som uttryckligen anger att någon överlåtelse till CDC av licenser inte 

sker genom avtalet. Det är därför svårt att se VRC-avtalet som ett avtal om upplåtelse 

av licenser, utan snarare som ett systemleveransavtal. Även ifråga om detta center ty-

der i vart fall Prosolvias agerande dock på att man uppfattat avtalet som ett bindande 

köpavtal. När det gäller frågan om Clarus inte var part i avtalen, så går det att i vart fall 

av VRC-avtalet läsa ut att med Prosolvia avsågs även ”affiliates”, definierat som bl.a. 

bolag där parten ägde mer än 50 procent av aktierna. Det innebär att Clarus skulle 

kunna träda i Prosolvia AB:s ställe enligt avtalet. 

 

VRC- och JV-avtalen var villkorade av styrelsegodkännanden. Konkursboet har gjort 

gällande att CDC:s styrelse inte godkände avtalet förrän i februari 1998 medan Öhr-

lings har gjort gällande att ett sådant godkännande förelåg före årsskiftet 1997/98. 

Konkursboet har hänfört sig till en handling som inte är åberopad i målet och Öhrlings 

har stött sin uppfattning på Dan Lejerskärs uppgifter. Dan Lejerskär har i sitt förhör 

berättat bl.a. att han fått besked från Jensen Wu om att affären var ok för styrelsen i 

CDC. Mot bakgrund av dessa uppgifter framstår det som oklart om CDC:s styrelse 

godkänt avtalen under 1997.  

  

IVS beställning var, enligt sin lydelse, villkorad av att CDC beställde den andra delen 

av VR-centret och att betalningen skriftligen garanterades. Någon skriftlig garanti har 

inte lämnats. Roger Cederberg har i sitt förhör beskrivit diskussioner med Magnus 

Svernlöv och Dan Lejerskär som påminner om de han hade i fråga om bokföringen av 

fakturan för VRC Yokohama. Han har också bekräftat att fakturan bokades om från 

pågående arbeten till förskott. Det har heller inte i övrigt framkommit någon utredning 

som visar att IVS skulle ha eftergivit kraven. Samtliga villkor i IVS beställning var 

därmed inte uppfyllda före årsskiftet 1997/98.  

 

Oavsett om det varit fråga om ett bindande köpavtal eller licensavtal eller ett systemle-

veransavtal och oavsett innehållet i IVS beställning är en förutsättning för intäktstag-
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ning, och i förlängningen upptagande av kundfordran, att leverans har skett. Konkurs-

boet har påstått att leverans inte har skett medan Öhrlings har påstått att leverans sked-

de den 23 december 1997. Tingsrätten har tidigare redogjort för sin bedömning i fråga 

om vilken part som har bevisbördan, se avsnitt 26.4.2. Öhrlings har åberopat en kopia 

av ett DHL-kvitto, avseende leverans den 23 december 1997 till CDC på angiven 

adress i Taipei. Vikten anges till 3,0 kg och innehållet beskrivs som ”Dox”. Öhrlings 

och Konkursboet har även här åberopat den redovisning som redogjorts för ovan. Till 

detta kommer att företrädare för CDC, John Yu, under Arthur Andersens utredning 

uppgivit att leverans skedde i februari och att CDC innan dess endast fått en demover-

sion. Peter Gustafsson har bekräftat uppgiften i sitt förhör. Tingsrätten gör därför mot-

svarande bedömning som i fråga om tidigare center. Öhrlings har följaktligen inte visat 

att leverans har skett.  

 

I likhet med ovanstående center framstår det som tveksamt om VRC- eller JV-avtalen 

innehöll ett köpåtagande. Det var vidare oklart om CDC:s styrelse godkänt avtalen 

under 1997. Till det kommer att samtliga villkor i IVS beställning inte var uppfyllda 

före årsskiftet 1997/98. Det är heller inte visat att leverans skett under 1997. Tingsrät-

ten finner därför inte anledning att gå in på frågan om det förelegat förutsättningar för 

att redovisa delleveranser eller om intäkten kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. De 

sakkunniga som åberopats av Konkursboet har funnit att den aktuella affären har redo-

visats felaktigt. Tingsrätten delar deras bedömning och finner sammanfattningsvis att 

intäkter och kundfordringar i fråga om VRC Taiwan bokförts felaktigt i den utsträck-

ning Konkursboet påstått.  

 

26.4.6 VRC Pretoria 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Sedan Prosolvia och CSIR under hösten 1997 fört diskussioner om samarbete i form 

av ett VR-center undertecknade CSIR och Prosolvia, under november 1997, avtal be-
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tecknade Memorandum of Understanding och Non-Disclosure Agreement. Enligt en 

upprättad tidplan skulle ett bindande samarbetsavtal tecknas mellan CSIR och IVS före 

1997 års utgång. Ett JV-avtal kom att utarbetas och undertecknas av företrädare för 

CSIR den 22 december 1997. Samma dag beställde Roger Cederberg, för IVS räkning, 

en del av ett VR-center enligt en till beställningen fogad utrustningslista. Beställningen 

var villkorad av att CSIR beställde den andra delen av utrustningen och att dess betal-

ning garanterades. Den 23 december 1997 ställde Clarus ut en faktura på CSIR på be-

loppet 1 039 837 USD. Enligt fakturans lydelse avsåg den etablering av VR-center i 

Pretoria, Sydafrika. Den 2 februari 1998 utfärdade ABSA Corporate Bank en bankga-

ranti på 1 230 280 USD med Prosolvia Clarus AB som förmånstagare. Clarus redovi-

sade intäkter från centret om 8,1 milj. kr avseende lokal part och 7,8 milj. kr avseende 

IVS. Clarus reserverade för ej levererad hårdvara om 2,7 milj. kr. 

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har, beträffande intäkten och kundfordringen avseende fakturan till IVS, 

gjort gällande att dessa inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen 1997 

eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen 

inte övergick på IVS under 1997.  Konkursboet har framhållit att bindande avtal om 

köp/licens inte träffades under 1997 och att det inte var sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna med transaktionen skulle tillfalla Clarus samt att intäkten inte kunde beräk-

nas på ett tillförlitligt sätt. Redovisningen gav därför, enligt konkursboet, inte en rättvi-

sande bild av resultatet och ställningen. Boet har gjort gällande att någon intäktsgill 

leverans av EON och Oxygen inte skedde under 1997 och att förutsättningarna för att 

redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror inte var uppfyllda. 

 

Konkursboet har, beträffande intäkten och kundfordringen avseende fakturan till CSIR, 

på motsvarande sätt gjort gällande att dessa inte skulle ha redovisats i bokslutet och 

årsredovisningen 1997 eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till program-

men EON och Oxygen inte övergick på CSIR under 1997 och då det inte var sannolikt 

att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus samt att intäk-
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ten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Sammanfattningsvis gav redovisningen 

därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen.  

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt konkursboets påståenden och utvecklat sin talan närmare under 

avsnitt 12.2. Öhrlings har bl.a. gjort gällande att delleveranser av programvarorna EON 

och Oxygen skedde omgående efter det att JV-avtalet ingicks. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

I denna del har förhör hållits med vittnena Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv och Roger 

Cederberg samt med sakkunniga Lennart Huldén och Peter Gustafsson. Som ovan 

nämnts har Per Thorell av hälsoskäl inte kunnat höras och Konkursboet har därför åbe-

ropat och redogjort för delar av hans sakkunnigutlåtande. Vidare har Ulf Gometz och 

Erik Nerep i respektive sakkunnigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars 

Östman och Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika 

centren. 

 

När det inledningsvis gäller frågan om bindande avtal om köp förelåg vid årsskiftet 

1997/98 anser tingsrätten, i enlighet med vad som anförts ovan, att något köpåtagande 

inte kan utläsas ur JV-avtalet. Av nämnda avtal framgår att ”This Agreement is made 

on the 22 december 1997”, vilket talar för att överenskommelsen mellan CSIR och 

IVS träffades den dagen. Av punkten 19.8 framgår emellertid att ”This agreement shall 

only become effectiv and legally binding on the parties once it has been signed by both 

parties”. Formuleringen kan inte förstås på annat sätt än att avtalet inte är bindande 

förrän det har undertecknats av båda parter. Annat har inte framkommit än att IVS, 

genom Roger Cederberg, undertecknade handlingen först den 8 januari 1998. Något 

bindande avtal förelåg därmed inte vid årsskiftet 1997/98.  
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När det gäller frågan om leverans har Dan Lejerskär uppgett att han vid ett fakture-

ringsmöte i slutet av december 1997 fick information om att mjukvaran hade levererats 

till centret i Pretoria.  Uppgiften har bekräftats av Magnus Svernlöv. Uppgiften bekräf-

tas även i viss mån av vad Dave Lockwood och Dean Fairbanks uppgett enligt anteck-

ningar i tingsrättens dom den 23 mars 2005 i mål B 1799-00. Enligt anteckningarna 

uppgav Dean Fairbanks att nya versioner av programvarorna EON och Oxygen kom 

Dave Lockwood tillhanda den 2 eller 3 januari 1998. Av Dean Fairbanks uppgifter 

framgår emellertid att dessa program, enligt hans uppfattning, inte ingick i den ur-

sprungliga beställningen utan att CSIR särskilt hade begärt att få dessa. Fairbanks upp-

gifter har, såvitt kan utläsas av tingsrättens anteckningar, bekräftats av Dave Lockwo-

od som tillagt att hela utrustningen till centret levererades i mars 1998 och att den se-

nare leveransen innehöll hårdvaran och ”hela” paketet med mjukvara. Särskilt med 

hänsyn härtill och att Peter Gustafsson har uppgett att Michael Jacobsson vid samtal 

mellan dem båda har förklarat att någon leverans inte skedde under 1997 och att Dave 

Lockwood vid liknande samtal berättat att denne uppfattade de två levererade licenser-

na som varuprov anser tingsrätten att det inte är visat att de i utrustningslistan angivna 

programvarorna från Clarus levererades före årsskiftet 1997/98.  

 

Vid ovanstående bedömningar finner tingsrätten inte anledning att gå in på frågan om 

det förelegat förutsättningar att redovisa intäkter från delleveranser eller om intäkten 

kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Öhrlings inte visat att bindande avtal förele-

gat eller att leverans har skett. Arthur Andersen har i sitt utlåtande, liksom Peter Gus-

tafsson i sitt förhör, Lennart Huldén i sitt förhör liksom i hans yttrande, Per Thorell i 

sitt yttrande samt Erik Nerep i yttrande och förhör funnit att den aktuella affären har 

redovisats felaktigt. Tingsrätten delar den bedömningen och finner att intäkter och 

kundfordringar har varit felaktigt redovisade i den utsträckning Konkursboet påstått.  
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26.4.7 VRC Irvine 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Sedan Prosolvia och University of California Irvine fört diskussioner om etablering av 

ett VR-center träffades mellan Clarus och UCI, under juli 1997, en avsiktsförklaring, 

Memorandum of Understanding. Den 2 december samma år träffades, utöver ett sam-

arbetsavtal, ett VRC-avtal mellan UCI Extension och Prosolvia Inc. VRC-avtalet un-

dertecknades av Philip Nowlen för UCI Extension och Dan Lejerskär i egenskap av 

styrelseordförande i Prosolvia, Inc. VRC-avtalet var villkorat av att det godkändes, 

såvitt gällde Prosolvia, Inc. av bolagets styrelse och såvitt gällde UCI Extension av 

The Regents for University of California. Till VRC-avtalet fanns en utrustningslista på 

olika maskin- och programvaror, tillbehör och även tjänsterna installation och integra-

tion. I utrustningslistan nämns ett visst antal licenser för programmen EON och Oxy-

gen. Någon gång i december 1997 överlät Prosolvia Inc. alla sina rättigheter och skyl-

digheter enligt avtalet till IVS. Den 22 december lämnade IVS, genom Roger Ceder-

berg, en beställning av överenskommen utrustning till centret till Clarus. Beställningen 

avsåg en del av ett center och var villkorad av att UCI beställde den andra delen och att 

deras betalning garanterades skriftligen. Den utrustningslista som var bilagd IVS be-

ställning innehöll samma maskin- och programvaror och installations- och integra-

tionstjänster som VRC-avtalet. Den 29 december 1997 utställde Clarus en faktura till 

IVS på 1 012 217 USD, vilket var det pris som hade angivits i den utrustningslista som 

var bilagd IVS beställning. Fakturatexten löd: ”Establish a university based virtual 

reality research and technology center in the US: University of California Irvine, 

adapted from the virtual reality training centers in Sweden by Prosolvia VR-center: 1”. 

Dagen efter fakturerade Clarus sitt systerbolag i USA, Prosolvia, Inc., 450 000 USD, 

vilket enligt fakturan motsvarade 60 procent av försäljningsvärdet av Prosolvias pro-

gramvara. Med detta avsågs EON och Oxygen. Värdet på de 15 licenserna till dessa 

var enligt utrustningslistan 750 000 USD. 60 procent av 750 000 är 450 000. Faktura-

texten löd: ”As for the virtual reality center: University of Carlifornia Irvine, we debet 

you for 60% of the sales of Prosoivia software”.  
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I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt 7,2 milj. kr på IVS och 3,5 

milj. kr på Prosolvia, Inc. Som kundfordringar upptogs 7,9 milj. kr på IVS och 3,5 

milj. kr på Prosolvia, Inc. I bokslutet och årsredovisningen för 1997 redovisade Pro-

solvia i koncernredovisningen som intäkt 4,0 milj. kr avseende IVS. Ingen intäkt redo-

visades avseende Prosolvia, Inc. eftersom det var ett helägt dotterbolag och därmed 

eliminerades fakturan i sin helhet. På grund av att fakturan till Prosolvia, Inc. elimine-

rades i sin helhet uppkom inget felaktigt resultat i koncernen på grund av den fakturan. 

Mot IVS eliminerades 3,9 milj. kr. Den felaktiga intäkten mot IVS på 4,0 milj. kr 

minskades med 0,7 milj. kr avseende en lagerkostnad för maskinvaror. Resultateffek-

ten av redovisningen av Irvine-affären i koncernredovisningen blev därmed 3,3 milj. 

kr. Som kundfordringar upptogs 7,9 milj. kr på IVS och ingenting alls på dotterbolaget 

Prosolvia, Inc.  

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har utvecklat sin talan närmare under avsnitt 13.1. Boet har gjort gällande 

att intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS inte skulle ha redovisats i bok-

slutet och årsredovisningen 1997 eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till 

utrustningen inte övergick på IVS under 1997 och det inte var inte sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav 

därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. Enligt Konkursboet bestod 

bristerna, sammanfattningsvis, av att bindande avtal om köp/licens träffades ej under 

1997. Intäktsgill leverans skedde inte under 1997.  

 

Konkursboet gör på motsvarande sätt gällande att intäkten och kundfordran avseende 

fakturan till Prosolvia, Inc. inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen 

1997 eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på 

Prosolvia under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med 

transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvisande 

bild av resultatet och ställningen. Fakturan till Prosolvia, Inc. omfattade endast pro-
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gramvarorna EON och Oxygen. Boet har gjort gällnade motsvarande brister som i frå-

ga om fakturan till IVS nämligen att bindande avtal om köp/licens inte träffades under 

1997 och att intäktsgill leverans inte skedde under det året.  

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden och gjort gällande att Philip Nowlen 

hade behörighet att ensam binda UCI, att en kombination av utrustningslistan och 

VRC- och/eller JV-avtalet utgjorde en upplåtelse av licens till Clarus mjukvara, att 

UCI beställde sin del av utrustningen redan genom det bindande VRC-avtalet, att 

komplett utrustning levererades till VR-centret i slutet av december 1997 

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med vittnena Peter Björnram och 

Roger Cederberg samt med de sakkunniga Peter Gustafsson och Lennart Huldén. På 

Öhrlings begäran har förhör hållits med vittnena Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv och 

Mats Johansson. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet 

åberopat delar av hans sakkunnigutlåtande. Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i 

respektive sakkunnigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars Östman och 

Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren.  

 

När det gäller frågan om det förelegat ett bindande köpavtal kan inledningsvis konsta-

teras att vare sig Memorandum of Understanding-, Collaboration Agreement- eller 

VRC-avtalen innehöll ett uttryckligt köpåtagande och enligt tingsrättens bedömning 

ger de närmast intryck av att vara samarbets- eller finansieringsavtal. Såsom tingsrät-

ten tidigare anfört innehåller avtalen klausuler som uttryckligen anger att de inte inne-

fattar någon överlåtelse av licenser till UCI Extension. VRC-avtalet var villkorat av att 

det skulle godkännas av såväl styrelsen i Prosolvia Inc. som av Regents för UCI Ex-

tension. Det är utrett att sådant godkännande lämnades av IVS styrelse men däremot 

inte av Regents. Öhrlings har gjort gällande att Prosolvia, då bolaget före årsskiftet 
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kontrollerade om villkoret var uppfyllt, fick besked av Philip Nowlen att hans under-

skrift räckte för att binda UCI. Den i beskedet kritiska formuleringen återfinns i ett 

brev från Philip Nowlen den 22 december 1997: ”Only my signature is required by the 

University of California, Irvine in the contract between UCI Extension and Prosolvia, 

dated December 2, 1997.” Enligt tingsrätten leder en språklig analys av beskedets in-

nehåll till att det kan uppfattas så att Philip Nowlen på egen hand disponerade över 

avtalet och att UCI var bundna av detsamma men också att det endast var hans under-

skrift som behövdes på avtalet men att villkoret om Regents godkännande alltjämt 

gällde. Vad innebär då beskedet? Dan Lejerskär har uppgett att Philip Nowlen, då 

VRC-avtalet formulerades, var osäker på om han ensam kunde underteckna avtalet och 

att detta var anledningen till att villkoret med styrelsegodkännande togs med. När de 

därefter erhöll både muntligt och skriftligt besked om att det inte krävdes annat än hans 

namnteckning hade de ett bindande avtal. Uppgifterna har bekräftats av Mats Johans-

son.  

 

För att ytterligare belysa frågan vilken uppfattning parterna på ömse sidor haft om syf-

tet och innebörden av Philip Nowlens bekräftelse beaktar tingsrätten vissa efter avtals-

slutet inträffade omständigheter. Av en intern handling från UCI, dagtecknad den 19 

januari 1998, framgår att Philip Henderson ansåg att VRC-avtalet i december 1997 

aldrig blev giltigt/gällande och att UCI, i januari 1998, alltså inte hade något avtal med 

Prosolvia. Philip Henderson föreslog i handlingen att förhandlingarna om ett VR-

center skulle fortsätta, vilket också ostridigt skedde. För det fall bindande avtal mellan 

parterna förelåg i december 1997 har det knappast funnits skäl att fortsätta förhand-

lingarna, vilka ostridigt avslutades i augusti 1998 utan att något VR-center kom att 

etableras i samarbete med UCI. Särskilt med hänsyn till parternas agerande efter års-

skiftet 1997/98 anser tingsrätten sammantaget att Öhrlings inte visat att bindande avtal 

förelåg vid årsskiftet.  

 

När det gäller frågan om leverans har Konkursboet hävdat att Prosolvia Inc. skickade 

maskinvaror och kringutrustning till UCI under december 1997 eller januari 1998 men 

att det inte är visat att leveransen omfattade programvarorna EON och Oxygen med 
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samtliga applikationer eller att dessa levererats på annat sätt. Öhrlings har gjort gällan-

de att Clarus den 22 december levererade den egenutvecklade mjukvaran till UCI. Öhr-

lings har, såsom tidigare angivits bevisbördan för att leverans skett. Av ett DHL-kvitto, 

avseende leverans den 22 december 1997 till UCI Learning Center på angiven adress i 

Kalifornien, USA, framgår att leveransen innehöll ”Product info”. Någon vikt fanns 

inte angiven. Öhrlings och Konkursboet har även här åberopat den utredning som re-

dogjorts för ovan, jfr avsnitt 26.4.2. Till stöd för att Clarus programvaror levererats har 

Öhrlings gjort gällande att UCI, den 30 december 1997, beställt en licensnyckel. Mats 

Johansson har i förhör bekräftat denna uppgift, men har inte kunnat ange om någon 

licensnyckel skickades till UCI. Det är därför tveksamt om någon intäktsgill leverans 

kan anses ha skett.  

 

Till detta kommer att IVS beställning var villkorad av att UCI beställde den andra de-

len av centret och skriftligen garanterade betalningen. Även med reservation för om 

någon beställning från UCI över huvud taget gjorts konstaterar tingsrätten att någon 

sådan garanti inte kom att lämnas. Öhrlings har gjort gällande att Roger Cederberg/IVS 

har uppfattat villkoret som resolutivt eller eftergett kravet. Även med de reservationer i 

fråga huruvida bindande avtal fanns finner tingsrätten att Öhrlings inte visat att IVS 

skulle ha eftergivit villkoren. Samtliga villkor för IVS beställning var därmed inte upp-

fyllda vid årsskiftet 1997/98. 

 

Vid ovanstående bedömningar finner tingsrätten inte anledning att gå in på frågan om 

det förelegat förutsättningar att redovisa intäkter från delleveranser. 

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Öhrlings inte visat att bindande avtal förelåg 

och att någon intäktsgill leverans av de egenutvecklade programvarorna därför inte 

skett. Av utlåtandet från Arthur Andersen och förhöret med Peter Gustafsson framgår 

att den aktuella affären har redovisats felaktigt, en uppfattning som delats av Lennart 

Huldén, Ulf Gometz, Per Thorell och Erik Nerep. Tingsrätten delar denna bedömning 

och finner att intäkter och kundfordringar har varit felaktigt redovisade i den utsträck-

ning Konkursboet påstått. 
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26.4.8 VRC Madrid 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Sedan Prosolvia under 1997 kommit i kontakt med företagen Memondo och Eptron 

träffades den 20 augusti 1997 ett Memorandum of Understanding/avsiktsförklaring 

mellan Clarus, Eptron och Memondo. I början av oktober 1997 träffades ett VRC-avtal 

mellan Prosolvia AB, Eptron och Memondo. Avtalet var villkorat av bl.a. att avtalet 

godkändes av Prosolvias styrelse och att den regionala regeringen i Ciudad Real åtog 

sig att göra ett finansieringsåtagande om 1 milj. USD. När dessa villkor blivit uppfyll-

da skulle avtalsparterna bilda ett bolag i Spanien för att driva VR-centret. Bolaget skul-

le ägas med 85 procent av Prosolvia och med 7,5 procent vardera av Memondo och 

Eptron. Clarus utställde den 31 december 1997 en faktura till Memondo om 2 023 736 

USD. Den 22 december 1997 skickades en försändelse med flyg från Clarus till Me-

mondo. Några bidrag erhölls inte, vare sig från den regionala regeringen eller från EU. 

JV-bolaget bildades inte och verksamheten kom inte igång. 

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har gjort gällande att intäkten och kundfordran avseende fakturan till 

Memondo inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom de 

väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna EON och Oxygen inte över-

gick på Memondo under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

med transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvisan-

de bild av resultatet och ställningen. Konkursboet har därvid gjort gällande att bindan-

de avtal om köp eller licens inte träffades under 1997. Boet har vidare gjort gällande 

att VRC-avtalet inte innebar åtagande för Memondo att köpa eller licensiera VR-

utrustning från Clarus, att intäktsgill leverans inte skedde under 1997, att förutsätt-

ningarna för att redovisa en intäkt från delleverans av vissa programvaror var inte upp-
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fyllda samt att betalning inte var sannolik då Memondo saknade betalningsvilja och 

egen betalningsförmåga.  

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden och utvecklat sin talan närmare under 

avsnitt 14.2. Öhrlings har bl.a. gjort gällande att existensen av ett JV-bolag inte var 

nödvändig för leverans och fakturering, att frågan om det fanns lokaler och personal i 

sig inte utgjorde något villkor för intäktstagning samt att Memondos kunskaper om 

mjukvaran inte kunde styra Clarus vinstavräkning.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med vittnet Roger Cederberg samt 

med de sakkunniga Peter Gustafsson och Lennart Huldén. På Öhrlings begäran har 

förhör hållits med vittnena Dan Lejerskär och Magnus Svernlöv. Per Thorell har av 

hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat delar av hans sakkunnigutlå-

tande. Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i respektive sakkunnigförhör och utlå-

tande berört detta center. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i sina respektive utlå-

tanden översiktligt berört de olika centren.  

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande köpavtal finner tingsrätten, i likhet 

med vad rätten kommit fram till i fråga om tidigare center, att det av VRC- avtalet inte 

går att läsa ut ett uttryckligt köpåtagande. Som nämnts tidigare ger avtalet närmast in-

tryck av att vara ett samarbets- och finansieringsavtal. Till det kommer också att avta-

let innehåller en klausul som uttryckligen anger att någon överlåtelse till Eptron och 

Memondo av licenser inte sker genom avtalet. Det är därför svårt att se VRC-avtalet 

som ett avtal om upplåtelse av licenser, utan snarare som ett systemleveransavtal, se 

avsnitt 26.4.2 ovan. Även ifråga om detta center tyder i vart fall Prosolvias agerande 

dock på att man uppfattat avtalet som ett köpavtal. Av utredningen framgår att ett av-
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görande villkor för etableringen av centret i Spanien var att den regionala regeringen i 

Ciudad Real lämnade ett finansieringsåtagande om 1 milj. USD.  

 

För Öhrlings uppfattning att bindande avtal träffats talar Dan Lejerskärs uppgifter om 

att han erhöll besked om att de/centret skulle erhålla bidrag för etableringen, inte bara 

ursprungliga 1 milj. USD utan även ytterligare 250 000 USD och senare, sammanlagt 

2 milj. USD. Uppgifterna stöds av ett e-postmeddelande från Luis del Pino till Rasmus 

Hammar av vilket framgår bl.a. att den regionala regeringen ”… have confirmed that 

they will be given the 1.25 M$”. Andra omständigheter talar emellertid mot Öhrlings 

uppfattning. Efter det att den regionala regeringen sänt över ett utkast till ett s.k. 

”commitment letter” avseende bidraget, återkom Dan Lejerskär i ett telefax till reger-

ingen den 15 januari. Av hans meddelande framgår att utkastet, efter granskning, be-

dömts som otillräckligt för att anses som juridiskt bindande eftersom, bland annat, 

formuleringarna var allför vaga. I sitt meddelande föreslog Dan Lejerskär andra formu-

leringar som Prosolvia kunde acceptera. Den 2 mars 1998 skickade den regionala re-

geringen ett nytt brev vilket innehöll exakt samma formuleringar som det tidigare ut-

kastet. Härtill kommer att avtalsparterna skulle bilda JV-bolaget efter det att villkoren i 

VRC-avtalet uppfyllts. Utredningen ger inget stöd för att något JV-bolag kom att bil-

das. Mot denna bakgrund får det anses ha varit tveksamt om villkoret att den regionala 

regeringen skulle göra ett finansieringsåtagande någonsin skulle uppfyllas och därmed 

att VRC-avtalet skulle bli bindande. 

 

Oavsett om det varit fråga om ett bindande köp-, licens- eller systemleveransavtal är en 

förutsättning för intäktstagning, och i förlängningen upptagande av kundfordran, att 

leverans har skett. Konkursboet har påstått att leverans inte har skett medan Öhrlings 

har påstått att leverans skedde den 22 december 1997. Tingsrätten har tidigare redo-

gjort för sin bedömning i fråga om vilken part som har bevisbördan, se avsnitt 26.4.2. 

Öhrlings har åberopat en kopia av ett DHL-kvitto, avseende leverans den 22 december 

1997 till Memondo på angiven adress i Madrid, Spanien. Av kvittot framgår att den 

innehåller ”product info” och såvitt kan utläsas angavs vikten till tre kilo. Öhrlings och 

Konkursboet har även här åberopat den redovisning som redogjorts för ovan. Tingrät-



  Sid 1186 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
ten gör motsvarande bedömning som i fråga om tidigare genomgångna center. Öhr-

lings har därför inte visat att leverans har skett.  

 

Med ovanstående slutsatser finner tingsrätten inte anledning att gå in på frågan om det 

förelegat förutsättning att redovisa intäkter från delleveranser eller om betalning var 

sannolik.  

 

Arthur Andersen har i sin utredning, liksom Peter Gustafsson i sitt förhör, kommit 

fram till att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna. Lennart Huldén har i 

sitt förhör och utlåtande delat denna bedömning. Även Per Thorell har gjort en motsva-

rande bedömning.  

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Öhrlings inte visat att leverans har skett och 

att det även fanns tveksamheter i fråga huruvida betalning var sannolik. Med hänsyn 

till dessa omständigheter delar tingsrätten de ovan nämnda sakkunnigas bedömning 

och finner att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna och kundfordringarna 

i den utsträckning Konkursboet påstått. 

 

26.4.9 VRC Ottawa 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Parterna är i målet ense om att, sedan Prosolvia kommit i kontakt med Nygem Corpo-

ration (Nygem), träffades ett VRC-avtal den 23 och 24 juli 1997, mellan Clarus och 

Nygem. Avtalet var villkorat av att det godkändes av respektive bolags styrelse. Ett 

JV-bolag med firman VRC Nuvision Ltd. (Nuvision) bildades i november 1997 och i 

december samma år överlät Clarus, formellt, sin ställning som part i avtalet med Ny-

gem till IVS. Utrustning levererades till och installerades i centret under 1997 och viss 

verksamhet kom igång. Avsikten var att utrustningen skulle finansieras inom ramen för 

leasingsamarbetet med Handelsbanken Finans. Leasingavtal avseende den del av ut-
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rustningen som skulle leasas av IVS träffades och beställningen gjordes den 24 sep-

tember 1997. Beträffande den resterande delen av utrustningen ledde diskussionerna 

med Nygem inte till att något leasingavtal träffades. Fakturan till Handelsbanken Fi-

nans avseende denna del krediterades och en ny faktura ställdes ut på Nuvision. Intäk-

ter på totalt 11 miljoner kr från försäljningen till Ottawacentret redovisades 1997, var-

av 3,1 miljoner kr i september och 7,9 miljoner kr i oktober. I årsredovisningen för 

Clarus och Prosolvia för 1997 fanns det med en kundfordran på Nuvision om 7,9 mil-

joner kr. Problem uppkom i centret och då dessa inte kunde lösas sades VRC-avtalet 

upp i april 1998.  

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Kundfordringen avseende fakturan till Nuvision skulle inte ha redovisats i bokslutet 

och årsredovisningen 1997 eftersom det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelar-

na med transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen gav därför inte en rättvi-

sande bild av resultatet och ställningen. Öhrlings gör gällande att faktureringen till 

Nuvision skulle ha skett av misstag. Ingen korrigering av misstaget gjordes i boksluts-

arbetet utan fakturan togs upp som en kundfordring i balansräkningen till sitt fulla be-

lopp. Konkursboet har härvid gjort gällande att betalning inte var sannolik eftersom 

Nuvision saknade betalningsförmåga och/eller betalningsvilja, fakturan till Nuvision 

krediterades den 31 januari 1998, dvs. innan årsbokslutet och årsredovisningen upprät-

tades, även Nygem - som fakturerades samtidigt som Nuvision krediterades - saknade 

betalningsvilja samt saldoförfrågan den 13 februari 1998 inte besvarades. Konkursboet 

har särskilt framhållit att det under januari-februari 1998 upptäcktes att den lokala par-

ten Nygem hade så allvarliga problem att det inte kunde antas att den andra delen av 

centret skulle bli betald. Eftersom betalning inte var sannolik borde fordran heller inte 

ha tagits med i årsredovisningen. 

 

 

 

 



  Sid 1188 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Öhrlings inställning 

 

Öhrlings är ense med Konkursboet om att Nuvision felaktigt fakturerades och att fak-

turan krediterades den 31 januari 1998, dvs. innan bokslutet och årsredovisningen upp-

rättades. Öhrlings har bestritt att Nygem saknade betalningsförmåga eller betalnings-

vilja och å sin sida gjort gällande att prognosen för betalning var god vid årsbokslutet. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med vittnet Roger Cederberg samt 

med de sakkunniga Peter Gustafsson och Lennart Huldén. På Öhrlings begäran har 

förhör hållits med vittnena Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv och Mats Johansson. Per 

Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat delar av hans 

sakkunnigutlåtande. Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i respektive sakkunnigför-

hör och utlåtande berört detta center. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i sina 

respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren.  

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande köpavtal finner tingsrätten, i likhet 

med vad rätten kommit fram till i fråga om tidigare center, att det av VRC-avtalet inte 

går att läsa ut ett uttryckligt köpåtagande. Det ger snarare intryck av att vara samar-

bets- och finansieringsavtal. Liksom tidigare kan tingsrätten emellertid konstatera att i 

vart fall Prosolvia agerade som om avtalet avsett ett köp. 

 

Oavsett hur det s.k. VRC-avtalet ska definieras konstaterar tingsrätten att Nygem, den 

31 januari 1998, fakturerades för dess engagemang i VR-centret. Utredningen innehål-

ler endast knappa uppgifter om Nygems egna ekonomiska förutsättningar att uppfylla 

bolagets finansiella åtaganden enligt VRC-avtalet. Parterna tycks emellertid vara ense 

om att bolaget aldrig lyckades ordna finansieringen.  

 

Mats Johansson har uppgett att han, sedan Handelsbanken Finans bestämt sig för att 

inte godkänna Nygem som leasingpart, löpande följde hur det gick med finansieringen 
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under perioden januari till mars 1998 och att han så sent som den 17 mars fick uppgif-

ter om att Nygem arbetade med en finansieringslösning i form av bankfinansiering. 

 

Han har vidare uppgett att han fick en ”kalldusch” då han fick vetskap om att Nygem 

olovligen tagit pengar från Nuvision och att allt inte stod rätt till. Häremot framgår av 

Arthur Andersens utredning att Michael Jacobsson och Mats Johansson förklarat för 

Arthur Andersens utredare att Prosolvia redan i januari 1998 visste att lokal part skulle 

komma att sägas upp och att det i realiteten saknades gäldenär till fordran på Nygem, 

en uppgift som bekräftats av Peter Gustafsson. Vidare framgår av brev från Nils 

Brehmer till Prosolvias konkursförvaltare, Peter Björnram, den 17 juni 1999 att Öhr-

lings under revisionens genomförande i februari fick kunskap om det avbrutna samar-

betet. Härtill kommer att det aldrig kom något svar på saldoförfrågan som i och för sig 

skickades till Nuvision trots att Clarus den 31 januari 1998 krediterat den fakturan. 

Särskilt med hänsyn till dessa sistnämnda uppgifter kan det inte anses visat att Nygem 

haft betalningsvilja och betalningsförmåga motsvarande den aktuella fordringen och att 

en reservering för osäker kundfordran avseende Nygem skulle ha skett i Clarus och 

koncernen med 7,9 milj. kr per den 31 december 1997.  

 

Tingsrätten finner beträffande VRC Ottawa att kundfordran redovisats felaktigt i den 

utsträckning som Konkursboet påstått. 

 

26.4.10 VRC Maricopa 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Under december 1997 förekom diskussioner mellan å ena sidan Dan Lejerskär och 

Mats Johansson och å andra sidan företrädare för Chandler-Gilbert Community Colle-

ge i Maricopa County, Arizona, USA, om etablering av ett VR-center i Maricopa 

County. Den 22 december 1997 lämnade Roger Cederberg för IVS räkning en beställ-

ning avseende en del av ett VR-center enligt en bilagd utrustningslista. Prosolvia Inc. 
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erhöll ett avtalsutkast från Maricopa den 23 december 1997. I brevet klargjordes att 

Maricopas styrelse måste godkänna avtalet innan det träffades och att detta inte kunde 

ske före 1998. Avtalet träffades i mars 1998 mellan Maricopa och IVS dotterbolag i 

USA, IVS, Inc. Den 29 och 30 december 1997 ställde Clarus ut fakturor till dels IVS, 

dels Maricopa. Vid bokföringen av fakturorna gjorde Clarus en reservation för ännu 

inte levererad utrustning om ca 1 milj. kr vardera för IVS och Maricopa. Den 27 janua-

ri 1998 godkände Maricopas styrelse etableringen av VR-centret. Ett avtal med Mari-

copa träffades sedan den 16 mars 1998 om etablering av ett VR-center huvudsakligen 

inriktat på utbildning. Avtalspart på Prosolvias sida var IVS dotterbolag i USA, IVS, 

Inc.  

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har beträffande intäkten och kundfordran avseende fakturan till IVS gjort 

gällande att de inte skulle ha redovisats i årsbokslutet och årsredovisningen för 1997 

eftersom något bindande avtal om köp eller licens inte träffades under 1997. Boet har 

framhållit att IVS beställning den 23 december 1997 var giltig endast om Maricopa 

beställde den andra delen av utrustningen till VR-centret och lämnade en betalningsga-

ranti. Det är ostridigt att Clarus inte träffade något avtal med Maricopa om köp 

och/eller licensiering av utrustning under 1997. Maricopa lämnade inte heller någon 

beställning och ställde ingen betalningsgaranti under 1997. IVS beställning blev där-

med inte giltig under 1997.  

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har som sin inställning gjort gällande att ett internt beslut fattades i Clarus 

och Prosolvia om att inga intäkter skulle vara med i bokslutet och årsredovisningen för 

1997. Magnus Svernlöv gav direktiv till Clarus ekonomiavdelning att effektuera beslu-

tet, vilket emellertid inte skedde. Då Magnus Svernlöv med fog kunde förlita sig på att 

redovisningsorganisationen fullgjorde hans instruktion utan särskild efterföljande kon-

troll, är omständigheten att avbokningen inte fullföljdes fullt ut ursäktlig. Vad målet 
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emellertid handlar om är om årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 

eller inte och att en intäkt eller kundfordran har slunkit med av misstag betyder inte att 

årsredovisningen som helhet strider mot god redovisningssed.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat delar av 

hans sakkunnigutlåtande. Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i respektive sakkun-

nigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i 

sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren.  

  

I målet är inledningsvis ostridigt att något bindande avtal avseende centret i Maricopa 

inte träffades under 1997 och att det internt inom Clarus och Prosolvia under februari 

1998 beslutades att inga intäkter från Maricopa skulle tas med i bokslutet och årsredo-

visningarna för 1997. Likväl framgår att Clarus i årsredovisningen för 1997 redovisade 

en intäkt och kundfordran mot IVS avseende centret om 7,5 milj. kr. Vidare framgår 

att Prosolvia i bokslutet och årsredovisningen för 1997 i koncernredovisningen redovi-

sade en intäkt mot IVS – efter eliminering – om 4,8 milj. kr och att en kundfordran 

mot IVS togs upp till 7,5 milj. kr.  Annat har inte framkommit än att Magnus Svernlöv 

gav direktiv om att intäkterna och kundfordringarna som var knutna till centret skulle 

”backas” och att detta skedde beträffande den lokala parten men inte avseende IVS del. 

Intäkter och kundfordringar har därför varit felaktigt redovisade i den utsträckning 

Konkursboet påstått.  

 

26.4.11 VRC Falköping 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Den 29 december 1997 undertecknades ett konsortialavtal mellan Prosolvia och Falkö-

ping till 1000 AB. I dokumentet finns en garanti från Falköpings kommun som under-
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tecknades samma dag av Lars Elinderson och Kristina Olinder. Avtalet bygger i allt 

väsentligt på den mall för VRC- och JV-avtal som förekommer i övriga VR-

centeraffärer. Enligt Konsortialavtalet skulle partema – Prosolvia och Falköping till 

1000 AB – gemensamt bilda ett aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kr. Aktier-

na i bolaget skulle ägas av parterna med hälften vardera. Partema köpte i mars 1998 ett 

färdigbildat s.k. lagerbolag vilket namnändrades till Promillennium i Falköping AB.  

 

I årsredovisningen för 1997 redovisade Clarus som intäkt efter reservering 6,7 milj. kr 

och som kundfordran 10,1 milj. kr avseende Falköping till 1000 AB. Reservering gjor-

des med 1,4 milj. kr för ej levererad utrustning. Samma belopp bokades även upp i 

Prosolvia-koncernens bokslut och årsredovisning för 1997.  

 

Konkursboet 

 

Konkursboet har gjort gällande att intäkten och därmed även kundfordran inte skulle 

ha redovisats enligt god redovisningssed under 1997 – oavsett vilken princip eller me-

tod som användes - eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till utrustningen 

inte övergick på Falköping till 1000 AB under 1997 och det inte var inte sannolikt att 

de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Clarus. Redovisningen 

gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. Konkursboet har här 

särskilt hänvisat till att bindande avtal om köp/licens ej träffades under 1997, att in-

täktsgill leverans inte skedde under 1997, att betalning av fakturan inte var sannolik, 

att intäkten inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att den väsentliga ekono-

miska risken inte överflyttades helt på köparen. 

 

Öhrlings  

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påstående om brott mot god redovisningssed och 

utvecklat sin talan närmare under avsnitt 17.2. 
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Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med vittnena Bob Lee och Göran 

Månsson samt med de sakkunniga Peter Gustafsson och Lennart Huldén. På Öhrlings 

begäran har förhör hållits med vittnet Magnus Svernlöv. Per Thorell har av hälsoskäl 

inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat delar av hans sakkunnigutlåtande. Vi-

dare har Ulf Gometz och Erik Nerep i respektive sakkunnigförhör och utlåtande berört 

detta center. Även Lars Östman och Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden över-

siktligt berört de olika centren.  

 

När det gäller frågan om det förelegat bindande avtal om köp finner tingsrätten, i likhet 

med vad rätten kommit fram till i fråga om tidigare center, att konsortialavtalet den 29 

december 1997 till sin lydelse ger intryck av att vara samarbets- och finansieringsavtal 

mellan Prosolvia och Falköping till 1000. Något annat köpåtagande än centerbolagets 

åtagande att köpa utrustning, kan enligt tingsrätten inte läsas ut. Härtill kommer att 

Göran Månsson uppgett att Falköping till 1000 ”helt klart” inte köpte någon utrustning 

genom avtalet. 

 

Av konsortialavtalet framgår att avtalet inte konstituerar någon överlåtelse, överföring 

eller licensiering av Prosolvias immateriella rättigheter, utöver vad som uttryckligen 

stadgas i avtalet. Bob Lee har berättat att det bl.a. var han som formulerade konsortia-

lavtalet och att det vare sig genom avtalet eller utrustningslistan överlåts några licen-

ser. Han har vidare uppgett att han upprättade särskilda licensavtal, slutanvändarli-

censavtal, för Clarus mjukvaror och att det var genom sådana som licenser överläts. 

Med hänsyn härtill är det svårt att se att konsortialavtalet innefattade avtal om upplå-

telse eller överlåtelse av licenser. Även ifråga om detta center tyder i vart fall Prosolvi-

as agerande dock på att man uppfattat avtalet som ett bindande köpavtal.  

 

När det gäller frågan om att Clarus inte var part i avtalen, konstaterar tingsrätten att 

konsortialavtalets lydelse inte ger utrymme för att annan skulle kunna fullgöra Prosol-

vias åtaganden. Annat har emellertid inte framkommit än att Prosolvia självt accepte-
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rade att Clarus fullgjorde leveransen enligt avtalet och utredningen ger inget stöd för 

att Falköping till 1000 motsatte sig att Clarus fullgjorde Prosolvias leveransskyldighe-

ter. Clarus kunde därför träda i Prosolvias ställe i denna del av avtalet.  

 

Beträffande frågan angående om leverans av programvarorna EON och Oxygen sked-

de under 1997 konstaterar tingsrätten att det är utrett att Falköping till 1000 vid årsskif-

tet 1997/98 mottog en leverans av mjukvaror från Clarus.  

 

Konkursboet har påstått att leverans av programvarorna inte skedde under 1997 medan 

Öhrlings har gjort gällande att så skedde i omedelbar anslutning till att konsortialavta-

let undertecknades. Tingsrätten har tidigare redogjort för sin bedömning i fråga om 

vilken part som har bevisbördan, se avsnitt 26.4.2.  

 

Göran Månsson har berättat att Falköping till 1000, runt årsskiftet 1997/98, erhöll två 

paket med programvaror och att det stod EON och Oxygen på paketen. Vidare har 

Magnus Svernlöv uppgett att han i samband med bokslutsarbetet fick uppgifter av Jo-

sefin Nilsson om att leverans av Clarus mjukvaror hade skett till Falköping under 

1997. Enligt Arthur Andersens utredning levererades programvarorna den 29 decem-

ber 1997. Det får därmed anses klarlagt att leverans av programvaror skedde före års-

skiftet. Göran Månsson öppnade emellertid inte paketen och han har inte kunnat be-

kräfta att det var dessa programvaror som installerades på centrets datorer då dessa 

levererades i april 1998. Med hänsyn härtill och i avsaknad av annan leveransdoku-

mentation kan det mot Konkursboets bestridande inte anses visat att leveransen inne-

höll annat än demoversioner av programvarorna. 

  

Göran Månsson har uppgett att han bestred fakturan och omedelbart lämnade tillbaka 

den till Michael Jacobsson på Clarus som därefter inte vidtog några åtgärder. Att Mi-

chael Jacobsson fick tillbaka fakturan har bekräftats av Magnus Svernlöv. Redan på 

grund av reklamationen kan ifrågasättas om betalning enligt fakturan var sannolik. 

Denna bedömning förändras inte av förhållandet att Falköpings kommun lämnat en 

garanti i samband med att konsortialavtalet tecknades. 
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Med ovanstående slutsatser finner tingsrätten inte anledning att gå in på frågan om det 

förelegat förutsättning att redovisa intäkter från delleveranser eller om intäkten kunnat 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att Öhrlings inte visat att intäktsgill leverans har 

skett och inte heller att betalning var sannolik. Med hänsyn till dessa omständigheter 

finner tingsrätten att Prosolvia felaktigt redovisat de aktuella intäkterna och kundford-

ringarna i den utsträckning Konkursboet påstått. 

 

CoE-affärerna 

 

26.4.12 CoE Arvika 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Under hösten 1996 togs de första kontakterna mellan företrädare för Systems och In-

dustrial Development Centre i Arvika AB (IDC) rörande etableringen av ett center i 

Arvika. De personer som framförallt var aktiva från IDC:s sida när det gällde samarbe-

tet med Systems var Uno Eriksson och Hans Gustafsson. Uno Eriksson var VD för 

IDC. Hans Gustafsson var en lokal affärsman som var aktiv i IDC, men han var inte 

anställd eller styrelseledamot. Vid ett styrelsemöte i IDC den 12 juni 1997 diskutera-

des om att starta ett eventuellt s.k. CAE-center tillammans med Systems och det lokala 

bolaget Wermtec. CAE står för Computer Aided Engineering. Den 30 juni 1997 ut-

ställde Systems en faktura till IDC. Fakturan adresserades inte till IDC:s adress utan 

till Hans Gustafsson på hans privata adress. Fakturabeloppet uppgick till 4 215 000 kr 

plus moms om 1 053 875 kr, totalt 5 269 375 kr. Enligt fakturatexten avsåg fakturan 

”mjukvara enl offert IDC01”. Under hösten 1997 förde Systems och IDC diskussioner 

om att etablera ett Competence Center i Arvika. Avsikten var att centret skulle drivas i 

ett särskilt bolag med firman Arvika Technical Center AB (ATC). IDC skulle äga 90 
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procent och Systems 10 procent i ATC. Den 10 december 1997 sammanträdde IDC:s 

styrelse och behandlade bl.a. planerna på ett center med Systems. Syrelsen rekommen-

derade IDC:s bolagsstämma att fatta beslut om att etablera ett dotterbolag som skulle 

driva centret. På nästa styrelsemöte den 30 december 1997 beslutades att om stämman 

godtog bildandet av ATC skulle en diskussion tas med den tilltänkte VD:n Per Albrå-

ten. Den extra bolagsstämman hölls i IDC den 12 januari 1998. Vid mötet beslutades 

att ge styrelsen i uppdrag att bilda ett dotterbolag med arbetsnamnet ATC. 

 

Förhandlingarna mellan parterna resulterade slutligen i att Systems och IDC kom över-

ens om villkoren för att etablera ett kompetenscenter i Arvika. Överenskommelsen 

formaliserades i ett Aktieägaravtal avseende ägandet av centerbolaget och ett Samar-

betsavtal mellan centerbolaget och Systems.  

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har gjort gällande att intäkten och kundfordran avseende fakturorna till 

IDC inte skulle ha redovisats i periodrapporterna, bokslutet och årsredovisningen för 

1997 eftersom de väsentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på 

IDC under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transak-

tionerna skulle tillfalla Systems. Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av 

resultatet och ställningen. Konkursboet har därvid gjort gällande att bindande avtal om 

köp/licens inte träffades under 1997. Det träffades inget avtal om köp eller licensiering 

mellan Systems och IDC under 1997. Även om Aktieägaravtalet och/eller Samarbets-

avtalet skulle anses ha träffats under 1997 så innebar avtalen inget åtagande för IDC att 

köpa eller licensiera maskin- och programvara samt tjänster. IDC var inte part i Sam-

arbetsavtalen. Konkursboet har vidare gjort gällande att intäktsgill leverans inte skedde 

under 1997. Inga leveranser av maskin- och programvaror, möbler eller tjänster skedde 

under 1997. Dessutom hävdar Konkursboet att betalning inte var sannolik. IDC sakna-

de vilja att betala fakturorna. I svar på saldoförfrågan bestred Uno Eriksson fakturorna. 

Fakturorna var vid bokslutstillfället förfallna sedan länge. Fakturan av den 30 juni 
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1997 förföll till betalning den 29 augusti 1997. Fakturan av den 30 september 1997 

förföll till betalning den 30 oktober 1997. Fakturorna krediterades den 4 mars 1998. 

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden och därvid gjort gällande följande. IDC 

tog beslut om att bilda ett center på styrelsemöte den 12 juni 1997 och Hans Gustafs-

son lämnade besked härom till Morgan Herou i slutet av juni 1997 då Hans Gustafsson 

accepterade den första offerten avseende mjukvaran. Därefter tog Systems fram en 

andra offert, den 8 september 1997, som beskrev den hårdvara som skulle levereras. 

Den presenterades för Hans Gustafsson och Uno Ericsson den 9 eller den 10 september 

1997 då de accepterade den föreslagna hårdvaran. Öhrlings har även bestritt Konkurs-

boets påstående om att – även om Aktieägaravtalet och/eller Samarbetsavtalet skulle 

anses ha träffats under år 1997 – så innebar avtalen inget åtagande för IDC att köpa 

eller licensiera maskin- och programvara samt tjänster, eftersom IDC inte var part i 

samarbetsavtalen. Den 12 januari 1998 beslutade IDC vid bolagsstämma att bilda ett 

dotterbolag med firman Arvika Technical Center AB. Beslutet var en ren formaliaåt-

gärd och var i realiteten fattat före årsskiftet, på styrelsemöte den 30 december 1997. 

Dessa åtgärder är inte affären. Affären representeras av Prosolvias offerter från juni till 

september som IDC godkänt genom Hans Gustafsson. IDC var således part i det avtal 

som träffades i juni – september 1997. Vidare har Öhrlings bestritt Konkursboets på-

stående om att intäktsgill leverans inte skedde under 1997. Både hård- och mjukvara 

levererades före kvartal 4 eller i vart fall under år 1997. Det skedde ett partsbyte vid 

årsskiftet 1997/1998. Det betyder givetvis inte att IDC skulle ha saknat vilja att betala 

för det center IDC hade beställt. I själva verket ordnade IDC med all finansiering för 

centret. Att fakturorna var förfallna sedan länge berodde på senfärdighet hos IDC och 

det partsbyte som skedde vid årsskiftet. Men finansieringen var ordnad. Fakturorna 

godkändes så småningom och delbetalades även under 1998.  
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Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med Hans Gustafsson och Uno 

Eriksson samt förhör med sakkunniga Peter Gustafsson och Lennart Huldén. Per Tho-

rell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat delar av hans sak-

kunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med Morgan Herou, 

Sven-Bertil Ryman och Martin Skarhall. Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i re-

spektive sakkunnigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars Östman och 

Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

När det gäller frågan om bindande avtal om köp förelåg vid årsskiftet 1997/98 har Öhr-

lings gjort gällande att muntligt avtal träffades genom att Hans Gustafsson för IDC 

godkänt Prosolvias offerter från juni och september 1997. Konkursboet har gjort gäl-

lande att Hans Gustafsson själv uppgett att han fått vare sig offerten, brevet från Mor-

gan Herou eller fakturan. Vidare att han inte träffat något muntligt avtal om etablering 

av ett center och att han inte heller lämnade någon beställning. Enligt Konkursboet har 

Hans Gustafsson och Uno Eriksson bestritt att några leveranser skedde till IDC under 

1997. IDC hade inte köpt eller licensierat någon program- eller maskinvara av Sy-

stems. Beträffande brevet den 30 juni 1997 från Morgan Herou så har Hans Gustafsson 

ingen minnesbild av att han fått detta brev vid den tiden 

 

Av vittnesförhören framgår följande.  

 

Hans Gustafsson har uppgett att han inte var styrelseledamot i IDC och inte heller var 

anställd där. Han har vidare uppgett att han inte har någon minnesbild av att han fick 

en offert angående ett center i juni 1997 och han har inte sett någon skriftlig offert. 

Han har inte heller något minne av att han skulle ha haft ett telefonsamtal med Morgan 

Herou i juni 1997 och för övrigt hade han inget mandat att avtala. Han har inte motta-

git den faktura daterad den 30 juni 1997 som Öhrlings påstår att Prosolvia skickade till 

hans hemadress. Adressen på fakturan är riktig men han har aldrig fått den till Gus-

tafsvik. Hans minnesbild är att han inte kände till fakturan innan saldoförfrågan. Han 
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har inte mottagit fakturan daterad den 30 september 1997. I fråga om Aktieägaravtalet 

och Samarbetsavtalet så kan han inte svara på varför de är daterade den 30 december 

1997 och inte 1998, men det berodde på önskemål från Prosolvias sida. Enligt hans 

mening borde saldot den 31 december 1997 ha varit noll kronor. Han känner inte till 

att det förekom några leveranser från Systems till IDC under 1997. Han har aldrig in-

gått muntliga avtal om inköp av utrustning.  

 

Uno Eriksson har uppgett att IDC:s styrelse på ett möte bestämde att det skulle vara en 

bolagsstämma för att ta ställning till Prosolviaprojektet. Styrelseordföranden tyckte att 

verksamheten låg något utanför IDC:s verksamhet. Bolagsstämman ägde rum i början 

av 1998. Han har inte hört talas om något muntligt avtal i juni 1997 mellan Hans Gus-

tafsson och Prosolvia. Hans Gustafsson hade ingen behörighet att ingå avtal och har 

inte heller berättat att han gjort så. Vad gäller fakturan daterad den 30 juni 1997 så har 

han inte hört talas om den och han kan inte förstå varför en faktura till IDC skulle gå 

till Hans Gustafssons privata adress. Hans Gustafsson hade ingen formell behörighet 

och IDC var inte färdigt att sluta avtal med Prosolvia vid den tidpunkten. Det kan ha 

varit ett möte den 9 eller den 10 september 1997, men det är uteslutet att han då skulle 

ha träffat ett muntligt avtal om köp från Prosolvia. Det skulle ha krävt beslut i styrelsen 

och för övrigt var affären kontroversiell i styrelsen. IDC har aldrig fått fakturan daterad 

den 30 september 1997 och de hade vid den tiden inget avtal eller affärsförhållande 

med Prosolvia. Under andra halvåret 1997 förekom inga leveranser från Prosolvia till 

IDC. Förhandlingarna mellan IDC och Prosolvia fortsatte under hösten. Aktieägaravta-

let och Samarbetsavtalet är daterade den 30 december 1997, men de är antedaterade 

och ingångna en bit in på 1998. Uno Eriksson har skrivit på avtalen och de var Prosol-

via som ville ha avtalen daterade den 30 december 1997. Uno Eriksson accepterade det 

mot bättre vetande. Han skrev på i februari – mars 1998 i Vänersborg. Det är han som 

har svarat på saldoförfrågan och därvid skrivit ”inte korrekt”. Saldoförfrågan var så 

extraordinär att han ville samråda med revisorn. Hans fråga var hur de skulle hantera 

frågan; det var ett mycket stort belopp och de hade överhuvudtaget inget affärsavtal 

med Prosolvia vid den tiden. Han trodde att det rörde sig om ett misstag, de hade var-

ken fått leveranser eller fakturor. Han var helt på det klara med att IDC inte hade nå-
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gon skuld till Prosolvia. Han minns inte en enda faktura från Prosolvia under 1997. 

Styrelsebeslutet i december var villkorat och bolagsstämman hölls omkring den 12 

januari 1998. 

 

Av Per Thorells sakkunnigutlåtande framgår beträffande CoE Arvika: Nettointäkten i 

Prosolviakoncernen har av Arthur Andersen och Erik Nerep bedömts vara för högt 

beräknad med 5 652 000 kr. Efter att ha tagit del av underlaget kan jag instämma i de-

ras slutsats. Denna fordran – som avsåg lokal part och IVS – borde inte ha medtagits i 

bokslutet för 1997. Vid granskningen gjordes en saldoförfrågan och svaret var att ford-

ringen ej var korrekt. Revisorerna uppmärksammade problemen med denna försäljning 

men accepterade slutligen att fordran kvarstod till sitt fulla belopp. Detta är anmärk-

ningsvärt eftersom fakturan är utställd på fel bolag och det rätta bolaget inte registrera-

des förrän i januari 1998. Arthur Andersens utredning visar att leverans ej ägt rum un-

der 1997 och att inte heller finansieringen var ordnad under detta år. Leverans och be-

talning ägde rum under 1998. 

 

Sven-Bertil Ryman har uppgett att han är auktoriserad revisor och sedan 1982 anställd 

hos Ernst&Young i Arvika samt att han vid aktuell tid var revisor i IDC. Uno Eriksson 

var verkställande direktör i IDC. Hans Gustafsson verkade som ekonomisk konsult i 

västra Värmland, bl.a. för IDC:s räkning, men han hade ingen funktion som ekono-

miskt ansvarig. I februari 1998 fick Sven-Bertil Ryman ett telefonsamtal från Uno 

Eriksson som ringde honom angående en saldoförfrågan, vilken han också faxade till 

Sven-Bertil Ryman. Det resulterade i att Sven-Bertil Ryman ringde upp Philippa Hol-

länder med uppgift att förklara att IDC inte skulle köpa programvara. IDC var aldrig 

avtalspart och blev det inte enligt hans uppfattning. 

 

Martin Skarhall har uppgett att han anställdes på en IT-chefspost i Prosolviakoncernen 

i februari 1997 med Morgan Herou som chef. Han arbetade normalt inte med upp-

byggnad av center. Han blev ombedd att skicka en IT-anställd för att åka upp och in-

stallera datorer i Tobaken i Arvika. Martin Skarhall minns inte om någon systemvara 

installerades. Senare flyttades datorerna till Vänersborg där Prosolvias utvecklingscen-
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ter låg. Det kan stämma – som han uppgav i brottmålet – att datorerna flyttades i de-

cember 1997. 

 

Morgan Herou har uppgett att Jon Serrander anställdes 1996 och att han blev projekt-

ledare för att genomföra etableringen. På sommaren 1997 hade Jon Serrander ”lyckats 

baxa” in en affärsplan. Hans Gustafsson bjöd in dem till ett styrelsemöte i IDC där de 

gick igenom affärsplanen. Affärsplanen var ett beslutsunderlag som lades fram och i 

den projektbeskrivning som föredrogs framgick vad parterna skulle göra. Jon Serran-

ders dokument har dock försvunnit. Offerten fanns med i beslutsunderlaget, men efter 

justeringar upprättades nya offerter. Efter mötet ringde Morgan Herou till Hans Gus-

tafsson och frågade hur IDC såg på frågan. Han fick därvid ett positivt besked. Vid 

telefonsamtalet gjorde Hans Gustafsson en beställning av ett center; han konfirmerade 

att ”nu kör vi”. Vid telefonsamtalet satt Morgan Herou tillsammans med Jon Serrander 

i en bil på väg till Västerås. De blev mycket glada och började sedan förbereda projek-

tet. Ett avtalsförslag togs fram under sommaren och skickades över efter semestern. 

IDC fakturerades på sommaren och i september 1997. Faktureringen i juni skulle inte 

ha bokförts som en intäkt utan som ett förskott. Systems ville få betalt så att de inte 

skulle ligga ute med pengar. Det blev ett center enligt de rapporter Morgan Herou fick 

av Jon Serrander. De var färdiga vid Espritprojektets invigning. I oktober-november 

fanns det lokaler, utrustning och programvara. Enligt hans uppfattning var centret i 

drift från Espritstarten.  Han visste inte att utrustningen flyttats till Vänersborg. Det 

skedde en omfakturering eftersom de bildade ett dotterbolag. Morgan Herou har inte 

fått kännedom om att någon av fakturorna reklamerats eller att IDC var på väg att glida 

ur. Förklaringen till att det skriftliga avtalet drog ut på tiden var att IDC var tveksam-

ma angående vilken verksamhet som skulle bedrivas, bl.a. om ett eventuellt dotterbo-

lag måste bildas. Det är inget ovanligt att man gör affärer innan formalia är klart. Ak-

tieägaravtalet daterades den 30 december 1997, men Morgan Herou tror att det är ute-

slutet att det skrevs under den dagen. Undertecknandet skedde i själva verket i början 

av 1998. Det var motparten som skrev avtalet och Morgan Herou har inte begärt att det 

skulle dateras den 30 december 1997. Beträffande Samarbetsavtalets datering den 30 

december 1997 har Morgan Herou väldigt svårt att tänka sig att han satt dagen före 
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nyårsafton och skrev på detta avtal. För honom var denna affär färdig, det var bara ”en 

massa administrativt strul” som skulle redas ut. 

 

Enligt tingsrättens uppfattning är de uppgifter Hans Gustafsson och Uno Eriksson 

lämnat detaljerade och sammanhängande samt stämmer väl överens. Enligt Hans Gus-

tafssons och Uno Erikssons uppgifter träffades inte något avtal om köp eller licensie-

ring under år 1997 och det skedde inte heller någon leverans det året. De uppgifter som 

Morgan Herou lämnat om att ett bindande avtal skulle ha kommit till stånd genom 

Hans Gustafssons påstådda uttalande ”nu kör vi” vid ett telefonsamtal motsägs redan 

av det förhållandet att Morgan Herou även uppgett att Systems därefter under somma-

ren tog fram ett avtalsförslag vilket skickades över efter semestern. Beträffande frågan 

om leverans skedde under 1997 har Morgan Herou inte lämnat något entydigt besked 

men uppgett att det i oktober – november fanns lokaler, utrustning och programvara 

samt att centret enligt hans uppfattning var i drift från Espritstarten. Morgan Herous 

uppgifter är sålunda på väsentliga punkter motstridiga och vaga. Med hänsyn härtill är 

det genom Hans Gustafssons och Uno Erikssons uppgifter klarlagt att något bindande 

avtal om köp eller licensiering inte träffades under år 1997. Såsom tingsrätten anfört 

ovan beträffande VR-centren (avsnitt 26.4.2) har den som påstår leverans generellt sätt 

lättare att visa detta än den som påstår motsatsen och har därför normalt bevisbördan 

för sitt påstående. Bevisbördan för att leverans har skett faller därför på Öhrlings. Med 

hänsyn till de vittnesuppgifter Hans Gustafsson och Uno Eriksson har lämnat i fråga 

om påstådd leverans sammantagna med Lennart Huldéns, Per Thorells och Peter Gus-

tafssons sakkunniguppgifter i denna fråga har Öhrlings inte visat att leverans skett.  

 

Med hänsyn till denna bedömning i fråga om avtal och leverans finner tingsrätten inte 

anledning att gå in på frågan om betalning var sannolik.  

 

Tingsrätten finner att intäkter och kundfordringar har varit felaktigt redovisade i den 

utsträckning Konkursboet påstått.  
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26.4.13 CoE Örebro 
 

Ostridiga omständigheter 

 

Affären i Örebro avsåg etableringen av ett center för logistik och simulering inom häl-

so- och sjukvård. Från Systems sida togs de första kontakterna i början av 1997 av 

Patric Eriksson som var forskningschef på Systems. Senare under sommaren blev Carl-

Gustaf Carlebom, som var chef för Systems avdelning för hälso- och sjukvård, projekt-

ledare för Örebro-projektet. De lokala intressenterna var huvudsakligen Örebro kom-

mun, Högskolan i Örebro och Örebro läns landsting. Ett bolag med firman AB Ånsta 

(Ånsta) blev i slutet på december 1997 huvudägare i det aktiebolag som Prosolvia köp-

te för att bli det s.k. centerbolaget i Örebro. Ånsta ägdes av Stig Högström som tidigare 

hade arbetat tillsammans med Claes Hammar. I oktober 1997 tillfrågades Stig Hög-

ström av Claes Hammar om han ville åta sig att hjälpa till med ett center som skulle 

startas i Örebro. Stig Högström accepterade detta någon gång i november/december 

och han åtog sig att gå in som huvudaktieägare i centerbolaget fram till dess centret 

hade kommit igång. Inom Prosolvia var det ekonomichefen Magnus Svernlöv som 

hanterade bolagsförvärvet och formalia kring det. Den 19 december 1997 köpte mo-

derbolaget Prosolvia samtliga aktier i ett nybildat s.k. lagerbolag, AB Grundstenen 

81027. Till styrelseledamöter i Örebrobolaget valdes Morgan Herou, Magnus Svernlöv 

och Niklas Stake och de tecknade firman var för sig. Alla tre styrelseledamöterna var 

anställda på heltid inom Proslovia-koncernen. Stig Högström satt inte i styrelsen för 

bolaget. Firman ändrades till ”Center of Excellence Örebro AB” (CoE Örebro) och 

verksamheten skulle bestå av utbildning och konsultverksamhet inom simuleringstek-

nik. Den 30 december 1997 överlät Prosolvia 81 procent av aktierna i CoE Örebro till 

Ånsta, ägt och företrätt av Stig Högström, för 81 000 kr. Stig Högströms uppdrag var 

att fylla centerbolaget med substans. Som ett led i detta levererades, i slutet av decem-

ber, mjukvara till CoE Örebro. Stig Högström reklamerade inte leveransen. Den 9 ja-

nuari 1998 meddelade C-G Carlebom att CoE Örebro skulle faktureras. Per den 30 

december 1997 fakturerade Systems CoE Örebro ett belopp om 11 668 000 kr exkl. 

moms. 
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Den 29 januari 1998 träffades en överenskommelse mellan Systems och Örebro kom-

mun avseende Systems etablering av verksamhet i Örebro. Den 11 februari 1998 in-

gicks även en överenskommelse mellan Systems och Högskolan i Örebro. Enligt denna 

överenskommelse skulle parterna snarast etablera ett kompetenscenter i Örebro fokuse-

rat på logistik. Den 19 februari 1998 besvarade Stig Högström saldoförfrågan till CoE 

Örebro genom att bekräfta Systems fordran mor CoE Örebro. Följande kommentar 

lämnades: ”Viss förskjutning av installationen av mjukvaran medför att en förlängning 

av betalningsvillkoren kommer att aktualiseras”.  

 

I mars/april 1998 träffades en överenskommelse även med den tredje tilltänkte intres-

senten i centret – Örebro läns landsting. Några slutliga avtal om att etablera centret 

kom aldrig till stånd med högskolan, landstinget eller kommunen. Affärsplanen för 

centret i Örebro togs fram av Systems den 22 mars 1998. Den 22 april 1998 delbetala-

de CoE Örebro 5 miljoner kr på fakturan till Systems. Betalningen finansierades dels 

genom ett lån om 4 miljoner kr från Ånsta, för vilket Morgan Herou personligen läm-

nade säkerhet genom att utfärda en check på 4 miljoner kr, dels genom att Prosolvia 

lämnade ett aktieägarlån om 1 miljon kr till CoE Örebro. I maj 1998 träffades ett kon-

sortialavtal mellan Systems och Ånsta.  

 

Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har gjort gällande att intäkten och kundfordran avseende fakturan till CoE 

Örebro inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom de 

väsentliga riskerna och förmånerna till utrustningen inte övergick på CoE Örebro un-

der 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna 

skulle tillfalla Systems. Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet 

och ställningen. Konkursboet har därvid gjort gällande att bindande avtal om 

köp/licens inte träffades under 1997. Det ingicks inget avtal med CoE Örebro under 

1997 som innebar att CoE Örebro skulle köpa eller licensiera maskin- eller programva-

ra från Systems. Aktieöverlåtelseavtalet med Ånsta innebar inget åtagande för CoE 



  Sid 1205 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
Örebro att köpa eller licensiera maskin- eller programvara. Konkursboet har vidare 

gjort gällande att intäktsgill leverans inte skedde under 1997. De CD-skivor som påstås 

ha innehållit programvara avlämnandes till Stig Högström i hans bostad någon gång 

under december 1997 eller januari 1998. Stig Högström var inte behörig att företräda 

CoE Örebro och CoE Örebro hade inte samma adress som Stig Högström. Leveransen 

kan därmed inte anses ha skett till CoE Örebro. Det var oklart vad det var för program-

varor som fanns på CD-skivorna. Det är inte visat att CoE Örebro fått tillgång till li-

censnycklar till programvarorna under 1997. Enligt fakturan avsåg den förstudie, ut-

bildning och programvara. Någon förstudie och utbildning hade inte levererats. Även 

om programvarorna skulle anses ha levererats så kunde intäkten från denna delleverans 

inte redovisas eftersom delleveranser inte var avtalade. Enligt Konkursboet var betal-

ning inte sannolik av följande orsaker. CoE Örebro saknade betalningsförmåga. Vid 

utgången av 1997 uppgick CoE Örebros aktiekapital till endast 100 000 kr och till-

gångarna till endast 95 931 kr. Delbetalningen av fakturan i april om 5 miljoner kr fi-

nansierades dels genom ett lån om 4 miljoner kr från Ånsta, för vilket Morgan Herou 

personligen lämnade säkerhet genom en privat check om 4 miljoner kr, dels genom att 

Prosolvia lämnade ett lån om 1 miljon kr till CoE Örebro. Betalningen möjliggjordes 

således genom säkerheter och finansiering från Systems och en av Prosolvias huvud-

ägare. Lånet från Ånsta löste senare av Morgan Herou personligen. CoE Örebro sak-

nade betalningsvilja. Stig Högström reklamerade omedelbart fakturan. I svar på saldo-

förfrågan skrev Stig Högström att förlängning av betalningsvillkoren skulle komma att 

aktualiseras. I brev från Stig Högström till Morgan Herou den 4 maj 1998 begärde Stig 

Högström att fakturan skulle nedsättas till 5 miljoner kr eftersom maskin- och pro-

gramvara ännu inte hade levererats. Ytterligare orsaker till att betalning inte var sanno-

lik var enligt Konkursboet att avsikten var att CoE Örebro skulle betala för fakturan 

först efter det att de nya ägarna hade kommit in i bolaget samt att fakturan förföll till 

betalning den 28 februari 1998. Konkursboet har slutligen gjort gällande att intäkten 

inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fakturan saknade uppgift om vilken förstu-

die, utbildning eller programvara som avsågs samt priset för de olika delarna. Vare sig 

Systems eller Stig Högström visste vilken programvara som hade levererats. Intäkten 

för de programvarorna som eventuellt hade levererats kunde därför inte beräknas på ett 
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tillförlitligt sätt. Systems kostnadsförde 450 000 kr för ”kvarstående åtaganden”. Vad 

detta avsåg för åtaganden och hur beloppet beräknats framgår inte. Systems hade i vart 

fall inte levererat förstudie och utbildning. Avsättningen baserades enbart på muntliga 

uppgifter från Morgan Herou. Systems saknade system och rutiner för bedömning av 

kostnadsföringen av kvarstående åtaganden. 

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påstående om att bindande avtal om köp/licens inte 

träffades under 1997 och har därvid gjort gällande att det fanns ett avtal mellan CoE 

Örebro och Prosolvia under år 1997 om att CoE Örebro skulle förses med erforderlig 

mjukvara och dokumentation för det center som bolaget skulle bedriva i Örebro. Öhr-

lings har vitsordat att Aktieöverlåtelseavtalet med Ånsta inte innebar något åtagande 

för CoE Örebro att köpa eller licensiera maskin- eller programvara. Aktieöverlåtelse-

avtalet hänger samman med och hade inte genomförts om det inte också fanns ett avtal 

om att bolaget skulle förses med bl.a. mjukvara och dokumentation som centerverk-

samheten krävde. Öhrlings har vidare bestritt påståendet om att intäktsgill leverans inte 

skedde under 1997. CoE Örebro var ett dotterbolag till Ånsta, som ägdes av Stig Hög-

ström. Oavsett hur firmateckningen ser ut i ett fåmansföretag med en huvudägare kan 

givetvis en överenskommelse träffas att leverans ska ske till huvudägaren, som i detta 

fall när bolaget ännu inte har någon lokal. Verksamheten skulle för övrigt inte bedrivas 

i Västra Frölunda eller av t.ex. Magnus Svernlöv. Så att leverera dit eller till honom 

hade varit meningslöst. Varken Stig Högström eller CoE Örebros registrerade styrelse 

har för övrigt reklamerat leveransen. Leveransen har skett till Stig Högström med båda 

parternas samtycke. Det var inte oklart för Systems och inte för CoE Örebro vad det 

var för programvaror på CD-skivorna. Att Stig Högström inte körde programmen och 

inte minns deras beteckning tyder inte på att det var oklart vilka program det var. Vad 

det var för program stod på förpackningen. Under år 1997 använde inte Systems någon 

mekanism för licensnycklar för sin egenutvecklade mjukvara. Några särskilda licens-

nycklar behövdes således inte för år 1997 för att köra programvarorna, sådana kom 

först senare. Förstudien var gjord och hade bl.a. resulterat i de tre avtal som tecknats 
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med kommunen, högskolan och landstinget. Utbildningen avsåg utbildning i mjukva-

ran och var inte levererad. Utbildningsmaterial fanns dock på CD-skivorna och var 

levererat. Leverans av mjukvara måste naturligtvis ske innan utbildning kan genomfö-

ras. Något hinder mot delleverans fanns inte. Öhrlings har även bestritt Konkursboets 

påstående om att betalning inte var sannolik och att CoE Örebro saknade betalnings-

förmåga. Öhrlings har vitsordat att vid utgången av 1997 uppgick CoE Örebros aktie-

kapital till endast 100 000 kr och tillgångarna till endast 95 931 kr. Det behöver inte 

innebära att betalningsförmåga saknades. Det är riktigt att Prosolvia lämnade ett lån 

om 1 miljon kr till CoE Örebro. Det är också riktigt att Morgan Herou i april 1998 

lämnade en säkerhet till Ånsta för ett lån som Ånsta lämnade till CoE Örebro om 4 

miljoner kr. Denna säkerhet återlämnade Ånsta till Morgan Herou i september 1998, 

när Jon Serrander genom bolag köpte CoE Örebro av Ånsta. Jon Serrander övertog då 

Ånstas lån till CoE Örebro. Det var alltså Jon Serranders nya bolag som löste av Åns-

tas finansiering av CoE Örebro. Öhrlings har dessutom bestritt påståendena att CoE 

Örebro saknade betalningsvilja och att Stig Högström omedelbart reklamerade faktu-

ran. CoE Örebro betalade. Öhrlings har vitsordat påståendet om att Stig Högström som 

svar på saldoförfrågan skrev att förlängning av betalningsvillkoren skulle komma att 

aktualiseras. Innebörden är att Stig Högström erkände betalningsskyldigheten, men 

ville ha en längre kredittid, vilket är något annat än att reklamera. Öhrlings har vitsor-

dat att Stig Högström i brev till Morgan Herou den 4 maj 1998 begärde att fakturan 

skulle nedsättas till 5 miljoner kr, eftersom maskin- och programvara ännu inte hade 

levererats. Det visar att Stig Högström således var en aktiv part som hade reellt intresse 

i CoE Örebro. Brevet innehöll faktafel avseende vad han skrev i saldoförfrågan och 

leveransstatusen. Den ursprungliga planen var att CoE Örebro skulle betala fakturan 

först efter det att de nya ägarna hade kommit in i bolaget, men när denna fick överges 

betalade Ånsta in 4 miljoner kr och Prosolvia 1 miljon kr. Öhrlings har vitsordat att 

fakturan förföll till betalning den 28 februari 1998. Det fanns ingen tvist mellan CoE 

Örebro och Systems om leveransen. Det enda som återstod att leverera var utbildning i 

programvaran. Denna var inte exakt beräknad utan efter schablon. Det avgörande vara 

att reserven inte var för högt satt eftersom skattemyndigheten skulle kunna ha haft 

synpunkter på ett för stort kostnadsavdrag. De 450 000 kr Systems kostnadsförde för 
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”kvarstående åtaganden” var en schablon som skulle motsvara tänkt kostnad för man-

timmar för utbildningen. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

I denna del har förhör på Konkursboets begäran hållits med sakkunniga Peter Gustafs-

son och Lennart Huldén. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Kon-

kursboet åberopat delar av hans sakkunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnes-

förhör hållits med Morgan Herou och Magnus Svernlöv. Claes Hammar och Stig Hög-

ström har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Öhrlings åberopat deras utsagor i 

brottmålet (B 1799-00) beträffande detta center. Vidare har Ulf Gometz och Erik Ne-

rep i respektive sakkunnigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars Östman 

och Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

Av förhören framgår följande. 

 

Morgan Herou har uppgett att Stig Högström hade varit medarbetare till Claes Ham-

mar på Hasselfors Bruk, där han varit ekonomi- och finanschef. Claes Hammar var 

Prosolvias styrelseordförande och Morgan Herou litade på honom och Stig Högström. 

Flera avtal träffades i första kvartalet 1998. Högskolan, landstinget och Örebro kom-

mun hade under 1997 avtalat med Prosolvia om att bilda ett center. C-G Carlebom sa 

att alla ville ha centret och att de skulle börja köpa tjänster av centret. Morgan Herou 

var inte personligen involverad i etableringen av centret. Han har dock vitsordat att han 

skrivit under avtalet den 30 december 1997 mellan Prosolvia AB och Ånsta angående 

överlåtelse av aktier i AB Grundstenen 81027. Den 30 december 1997 fakturerade Sy-

stems CoE Örebro. Fakturan skickades till Stig Högström på hans hemadress Domare-

gården i Nora. Enligt Morgan Herou var han, C-G Carlebom och Stig Högström över-

ens om att fakturera. Morgan Herou har inte hittat underlaget, men han är övertygad 

om att det fanns ett underlag. Substansen bakom fakturan var ett förarbete för att skapa 

något bra och etablera ett center i Örebro. Det var CoE Örebro som skulle betala faktu-

ran. Morgan Herou vet inte i detalj vilken mjukvara som levererats till Stig Högström. 
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Morgan Herou talade senare med Stig Högström på telefon och han uppfattade inte att 

Stig Högström reklamerade fakturan och denne nämnde inte att han inte fått någon 

leverans. Ett center etablerades fysiskt i Örebro. Systems träffade muntliga avtal med 

landstinget, högskolan och Örebro kommun enligt de rapporter Morgan Herou fick av 

C-G Carlebom. Morgan Herou är inte närmare insatt i avtalen och han har inte själv 

fysiskt sett vad som levererades. Innan faktureringsmötet fick han rapporter från C-G 

Carlebom att leverans skett. Systems var ett vinstdrivande bolag som ville intäktsföra 

fakturerade leveranser. Överenskommelsen mellan Systems och Örebro kommun den 

29 januari 1998, överenskommelsen mellan Systems och Örebro läns landsting daterad 

den 17 mars och den 6 april 1998 samt avsiktsförklaringen mellan Systems och Hög-

skolan i Örebro den 11 februari 1998 var skriftliga avtal som byggde på tidigare munt-

liga avtal. 

 

Magnus Svernlöv har uppgett CoE Örebro kändes tryggare än vissa center i Clarus. 

Leveransen var ingen fråga, den var gjord på rätt sida årsskiftet. Han påstår inte att 

finansieringen var klar vid bokslutstillfället, men den var på väg och därför var betal-

ning sannolik. Magnus Svernlöv var inte med och träffade avtal och har inte varit del-

aktig i leveranser. Han fick uppgift om att avtal fanns av Morgan Herou, men han 

minns inte om han frågade om det var skriftligt eller muntligt avtal. När en faktura 

skickas så behöver fakturans betalning inte vara sannolik dagen därpå utan vid en be-

dömning som får göras senare. Om Magnus Svernlöv då vetat att det inte fanns trovär-

diga planer så hade det inte varit en sannolik betalning. 

 

Peter Gustafsson har uppgett att han efteråt fått reda på att Stig Högström fick en 

check på 4 milj. kr innan han betalade, vilket han finner mycket anmärkningsvärt. 

 

Lennart Huldén har uppgett att han anser det milt uttryckt anmärkningsvärt att redovi-

sa intäkten år 1997. Det förhållandet att Morgan Herou senare ställer ut en check som 

säkerhet stärker inte bilden av det rimliga i att intäktsföra år 1997. Betalning är inte 

sannolik om man inte gjort det man skulle göra. Om man åtagit sig att leverera ett cen-

ter och sedan inte gör det är det inte sannolikt att man får betalt. 
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Av Per Thorells utlåtande framgår beträffande CoE Örebro: ”Nettointäkten i Prosolvi-

akoncernen har av Arthur Andersen och Erik Nerep bedömts vara för högt beräknad 

med 10 668 tkr. Efter att ha tagit del av underlaget kan jag instämma i deras slutsats. 

Denna fordran – som avsåg CoE Örebro – borde inte ha medtagits i bokslutet för 1997. 

Vid granskningen gjordes en saldoförfrågan, men svaret var oklart (förskjutningen i 

installationen skulle leda till förlängning av förfallotidpunkten). Revisorerna var tvek-

samma men accepterade intäkten. De förefaller klara över att verksamheten inte startat. 

Arthur Andersens utredning visar att CoE Örebro inte var bildat under 1997 (detta 

ägde rum 1998) och att fakturan under 1997 – till ett då icke existerande CoE – var 

ställd till en privatadress.”  

 

Det är ostridigt att några skriftliga avtal inte träffats under år 1997. Angående frågan 

om det träffats några muntliga avtal under år 1997 har Morgan Herou uppgett att enligt 

de rapporter han fick av C-G Carlebom träffade Systems muntliga avtal med lands-

tinget, högskolan och Örebro kommun. Morgan Herou är dock inte närmare insatt i 

dessa avtal och han har inte själv fysiskt sett vad som levererades. Enligt Morgan He-

rou var överenskommelsen mellan Systems och Örebro kommun den 29 januari 1998, 

överenskommelsen mellan Systems och Örebro läns landsting daterad den 17 mars 

1998 och den 6 april 1998 samt avsiktsförklaringen mellan Systems och Högskolan i 

Örebro den 11 februari 1998 skriftliga avtal som byggde på tidigare muntliga avtal. 

Morgan Herou har sålunda hänfört sig till andrahandsuppgifter och obestyrkta påstå-

enden om muntliga avtal. Magnus Svernlöv har uppgett att han fått information om att 

avtal fanns av Morgan Herou, men att han inte minns om han frågade om det var munt-

liga eller skriftliga avtal. Morgan Herous uppgifter bestyrks följaktligen inte av de 

uppgifter som Magnus Svernlöv lämnat. De skriftliga avtal och avsiktsförklaringen 

som ostridigt ingicks år 1998 ger inget stöd för påståendet om tidigare muntliga avtal. 

Med hänsyn härtill och till att Morgan Herous påståenden inte är närmare preciserade 

finner tingsrätten att Öhrlings inte har kunnat styrka att Systems under 1997 ingått 

muntliga avtal om att leverera till CoE Örebro, inte heller att något har levererats under 

år 1997. 
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Med hänsyn till ovanstående slutsatser finner tingsrätten inte anledning att gå in på 

frågan om det förelegat förutsättning att redovisa intäkter från delleveranser eller om 

betalning var sannolik. 

 

Tingsrätten finner sålunda i fråga om detta center att intäkter och kundfordringar har 

varit felaktigt redovisade i den utsträckning Konkursboet påstått. 

 

26.4.14 HTU 
 

Ostridiga omständigheter 

 

I oktober 1997 träffade HTU och Systems ett ”Avtal gällande etablering av ett Cent-

rum för tillämpad simuleringsteknik”. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet och 

gällde fram till den 31 december 1998. Målet med avtalet var att HTU skulle etablera 

ett centrum för tillämpad simuleringsteknik (CeSim) och att Systems skulle agera ak-

tivt för att etablera CeSim som en vägledande kompetens inom området. Avtalet var ett 

ramavtal och enligt ordalydelsen skulle Systems efter avrop från HTU leverera olika 

tjänster, programvaror och maskinvaror till CeSim. Avrop skulle ske via telefon, tele-

fax, e-mail eller Internet och avropen skulle vara skriftligen bekräftade och underteck-

nade av HTU:s prefekt eller person som denne delegerat. Den 14 november 1997 fak-

turerade Systems HTU 6 906 080 kr, exklusive mervärdesskatt. Fakturatexten löd: 

”Fakturering enligt avtal gällande etablering av ett centrum för tillämpad simulerings-

teknik”. Den 30 november 1997 fakturerade Systems HTU 1 354 392 kr, exklusive 

mervärdesskatt, för den maskinvara som HTU hade avropat enligt en offert av den 26 

november 1997. Nils Brehmer beslutade i februari 1998 att någon saldoförfrågan inte 

skulle skickas till HTU.  
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Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet hart gjort gällande att intäkten och kundfordran avseende fakturan till 

HTU inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningen 1997 eftersom de vä-

sentliga riskerna och förmånerna inte övergick på HTU under 1997 och det inte var 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Systems. 

Redovisningen gav därför inte en rättvisande bild av resultatet och ställningen. Kon-

kursboet har därvid gjort gällande att bindande avtal om köp/licens inte träffades under 

1997. ”Avtal gällande etablering av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik” 

(Ramavtalet) innebar inget åtagande för HTU att köpa eller licensiera maskin- och 

programvara eller tjänster från Systems. Ramavtalet förutsatte att HTU avropade (be-

ställde) maskin- eller programvara eller tjänster för att bindande avtal om köp eller 

licensiering skulle komma till stånd. HTU beställde inga programvaror eller tjänster 

under 1997. Beställning skedde först i april 1998. Konkursboet har vidare gjort gällan-

de att intäktsgill leverans inte skedde under 1997. De programvaror och tjänster som 

fakturerades genom fakturan den 14 november 1997 levererades inte under 1997. Pro-

gramvarorna och tjänsterna beställdes av HTU i april 1998 och levererades i april/maj 

1998. Konkursboet har även påstått att betalning inte var sannolik. HTU bestred faktu-

ran i sin helhet den 24 november 1997 och angav att den inte skulle komma att betalas. 

Fakturan av den 14 november 1997 förföll till betalning omgående. När bokslutet och 

årsredovisningarna upprättades var fakturan förfallen sedan länge. 

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påstående att intäkten och kundfordran avseende 

fakturan till HTU inte skulle ha redovisats i bokslutet 1997. Bindande avtal träffades i 

oktober 1997. Öhrlings har även bestritt Konkursboets påståenden avseende Ramavta-

let. HTU kunde inte göra sig fri från avtalet genom att inte avropa. Bestämmelsen om 

avrop var en ordningsföreskrift. HTU avropade hårdvaran och tog emot ett antal av de 

tjänster Systems skulle utföra, bl.a. handhavandet av doktorander. Vidare tog HTU 

emot mjukvara. Vidare har Öhrlings bestritt påståendet om att intäktsgill leverans inte 
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skedde under 1997. Det vitsordas att allt inte hade levererats 1997. För det som skulle 

levereras under 1998 hade Systems endast kostnader i form av mantimmar. Reserven 

som sattes i bokslutet för dessa var tillräcklig. Därutöver har Öhrlings bestritt påståen-

det att betalning inte var sannolik och tillagt att HTU betalade. Slutligen har Öhrlings 

bestritt Konkursboets påstående om att HTU bestred fakturan i sin helhet den 24 no-

vember 1997 och angav att den inte skulle komma att betalas. Öhrlings har vitsordat 

att fakturan av den 14 november 1997 förföll till betalning omgående. När bokslutet 

och årsredovisningarna upprättades var fakturan förfallen sedan länge. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

På Konkursboets begäran har vittnesförhör hållits med Svante Nyström, Pernilla 

Sampson och Hans Clausen samt förhör med sakkunniga Peter Gustafsson och Lennart 

Huldén. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med Morgan Herou, Patrik 

Eriksson och Magnus Svernlöv. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför 

Konkursboet åberopat delar av hans sakkunnigutlåtande. Vidare har Ulf Gometz och 

Erik Nerep i respektive sakkunnigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars 

Östman och Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika 

centren. 

 

Av förhören framgår följande. 

 

Svante Nyström har uppgett att han var prefekt på Institutionen för teknik vid Högsko-

lan Trollhättan/Uddevalla. I den rollen tog han kontakt med Prosolvia eftersom hög-

skolan var intresserad av simuleringsteknik. Systems och Högskolan Trollhät-

tan/Uddevalla träffade ett Avtal gällande etablering av ett Centrum för tillämpad simu-

leringsteknik undertecknat den 16 och den 21 oktober 1997. Under rubriken Avrop 

angavs ”Enligt detta ramavtal skall avrop kunna ske via telefon, telefax, e-mail eller 

via Internet skriftligen bekräftat och undertecknat av prefekt eller person som denne 

delegerat uppgiften till.”. Med avrop menades att högskolan kunde/skulle beställa. 

Högskolan vill inte komma i en situation där det kom en faktura och sedan någon gång 
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en leverans. Svante Nyström minns inte i detalj hur de avropade.  Han har en svag 

minnesbild av att avropet skedde i omgångar. Han tror att det sista avropet gjordes i 

perioden mars-maj 1998. Han har en minnesbild av att högskolan inte avropade tjäns-

ter eller mjukvara under 1997, men han kan ha avropat profilstudier tidigare. Han av-

ropade bl.a. mjukvara i ett brev till Systems den 24 april 1998. Systems utfärdade en 

faktura daterad den 14 november 1997 och Svante Nyström blev bestört och lite arg 

när han fick den eftersom han tyckte att fakturan inte stämde med det de diskuterat. 

Högskolan hade inte fått det som fakturerats, men han har ett svagt minne av att Sy-

stems ställde s.k. betaversion, dvs. inte en klar och färdig version, till deras förfogande 

för att de skulle få tillfälle att arbeta med en första version. De gick igenom betaver-

sionen för att kunna ta ställning till när de skulle göra ett avrop. Svante Nyström ville 

inte skriva under fakturan eftersom den inte stämde med ramavtalet och idén om ett 

avropsförfarande. En leverans skulle inte komma med mindre att högskolan godkände 

det som levererades. Leverans utan avrop var inte ens påtänkt. I samtliga fall avropade 

högskolan först när den godtagit aktuell del av projektet.  

 

Pernilla Sampson har uppgett att hon var anställd vid högskolan och att hennes chef 

Hans Clausen bad henne ringa Prosolvia och tala om att högskolan inte skulle betala en 

faktura daterad den 14 november 1997 som kommit från Prosolvia. Hon har på faktu-

ran antecknat ”Betalas ej enl. Svante 24/11-97” samt ”Ringt Prosolvia 24/11 031-

7035000 att vi ej betalar.”  Om hon minns rätt så var anledningen till att högskolan inte 

ville betala att det som fakturerats inte hade levererats. 

 

Hans Clausen har uppgett att han var anställd som ekonomichef vid Högskolan Troll-

hättan/Uddevalla under åren 1996-2000. Han ville veta hur de ekonomiska mellanha-

vandena mellan Prosolvia och HTU skulle skötas och Prosolvia lovade att kontakta 

honom men så blev det inte. Den första kontakten han hade gällde den faktura där hela 

projektet fakturerades på en gång. Fakturabeloppet var ca 8,6 miljoner kr och det var 

ett stort belopp för en liten högskola. Han blev därför konfunderad. Han talade med 

Svante Nyström som sa att allt inte var levererat enligt fakturan, vissa små delar skulle 

kunna tänkas betalas, men inte alls hela fakturan. Fakturan bokfördes aldrig hos HTU 
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utan bestreds direkt. Det var först i april-maj 1998 som det kom en kreditfaktura. På 

våren 1998 blev han uppringd av Philippa Holländer som frågade honom om vissa 

ekonomiska mellanhavanden med Prosolvia. Det gällde främst fakturan och den för-

väntade betalningen. Han svarade henne att de inte kommer att betala fakturan på 6,9 

miljoner kr exkl. mervärdesskatt, men att de skulle betala nya fakturor. 

 

Morgan Herou har uppgett att Systems år 1997 flyttade utvecklingsavdelningen till 

Vänersborg. Det fanns en grundbudget för HTU och det fanns också en budget avsedd 

för Systems. Systems hade ingen anledning att etablera sig i Vänersborg om det inte 

hade funnits en finansiell lösning. Projektet var ingen juridisk person utan det var HTU 

som hanterade frågan. Systems hade gjort sitt åtagande och ville ha sina pengar, men 

rektorn för HTU krånglade hela tiden. Trots att det var HTU som var kunden så var det 

Systems som hade kunskap inom området, det var därför naturligt att Systems stod för 

formuleringar. Den 11 mars 1997 skickade Morgan Herou ett avtalsförslag beträffande 

Prosolvia Systems åtagande i Simuliprojektet till Svante Nyström och till Ann Marie 

Jonsson på Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Det skrevs för att ett skriftligt avtal skulle 

komma på plats; uppenbarligen krävdes ett skriftligt avtal. Den 27 mars 1997 fakture-

rade Systems Simuliprojektet för de utlovade bidragen. Fakturan å 5,5 milj. kr exkl. 

mervärdesskatt, var ställd till Simuliprojektet, c/o Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Enhe-

ten för regional utveckling, Vänersborg och innehöll texten ”Enligt avtal”, trots att det 

inte fanns något avtal. Det var dock så att Systems hade etablerat sig i Vänersborg, 

vilket var Systems enda åtagande och beloppet hade samband med budgetbesluten an-

gående finansiering. Pengar ramlade ut ur Prosolvia varje vecka. Den 6 maj 1997 upp-

rättade Älvsborgs läns chefsjurist ett nytt förslag till avtal, ”Avtal om samverkan mel-

lan Prosolvia Systems AB och parterna som deltar i projektet SIMULI”. Det blev dock 

inget avtal, men en delning av projektet som innebar att landstinget tog över en del av 

projektet och att det ledde till en offentlig upphandling. Svante Nyström bad Systems 

att skriva underlaget. Systems fick uppdraget utan förhandling. Det viktiga för Morgan 

Herou var att Systems skulle få sina pengar. Det var ett bra samarbetsprojekt och Sy-

stems gjorde arbeten för HTU under hela 1997 och 1998. Avtalet innebar att de äntli-

gen hade löst denna ”surdeg” så att Systems kunde få betalt. Den 14 november 1997 
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skickade Systems en faktura å 6,9 milj. kr exkl. mervärdesskatt till HTU för leveranser 

och utfört arbete, men HTU betalade inte. HTU bestred dock inte fakturan skriftligen. 

Morgan Herou fick inte höra att olika företrädare för HTU ringt och protesterat mot 

fakturan. Avtalet gällande etablering av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik 

daterat den 16 och 21 oktober 1997 var enligt Morgan Herous uppfattning inte något 

avropsavtal. Det var aldrig tal om att HTU skulle göra avrop för att Systems skulle få 

leverera. Det är en efterhandskonstruktion. De hade redan ett väl fungerande samarbete 

där de levererade programvara och tjänster under 1997, men de var uppenbarligen inte 

klara. Det var svårt att avgöra vad som skulle levereras. HTU satt på pengarna och 

hade tolkningsföreträde. Totalt skulle Systems få ca 40 milj. kr. Faktureringen om 5,5 

milj. kr gjordes utan skriftligt avtal. Systems fakturerade för att få fart på systemet och 

för att få ut sina pengar. Hans uppfattning är att det räckte med att Systems etablerat 

sig i Vänersborg. Morgan Herou vet inte vilka tjänster som levererades under 1997. Ett 

muntligt avtal slöts under 1996 genom muntlig beställning. 

 

Magnus Svernlöv har uppgett att han vid den aktuella tiden inte fick information om att 

HTU genom telefonsamtal från bl.a. Pernilla Sampson hade reklamerat fakturan date-

rad den 14 november 1997 och inte heller att HTU inte ville betala fakturan. Om det 

varit så att HTU hade ringt och reklamerat fakturan så var Systems rutiner självfallet 

sådana att han fått reda på det. Han har sett denna faktura senare, men han vet inte om 

han såg den vid den aktuella tiden. Det är en distinktion mellan att inte betala och att 

reklamera; det senare innebär att fakturan är felaktig. Magnus Svernlövs informations-

källa var Morgan Herou, eftersom han inte var tveksam frågade han inte någon annan.   

 

Peter Gustafsson har uppgett att breven daterade den 24 april 1998 och den 11 maj 

1998 stödjer att avrop skett under 1998. Svante Nyström sa till honom att inget hade 

avropats eller levererats under 1997. Avrop betyder att man ska säga till när man vill 

ha något levererat. 

 

Lennart Huldén har uppgett att resultatet för 1997 förskönades med 5,6 milj. kr. Len-

nart Huldén har i sitt utlåtande beträffande HTU kommenterat: ”Trots att revisorerna 
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uppenbarligen var skeptiska till intäktsföring 1997 har man inte gjort saldoförfrågan 

eller på annat sätt kontaktat kunden. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att 

man inte gör några som helst reservationer när man kommenterar denna fordran i pro-

memorian efter granskningen av Q1.” 

 

Av Per Thorells utlåtande framgår beträffande HTU: ”Nettointäkten i Prosolvia-

koncernen har av AA och Nerep bedömts vara för högt beräknad med 6 906 tkr. Efter 

att ha tagit del av underlaget kan jag instämma i deras slutsats. Denna fordran – som 

avsåg COE Trollhättan/Uddevalla – borde inte ha medtagits i bokslutet för 1997. Vid 

granskningen gjordes ingen saldoförfrågan. Revisorerna har varit mycket tveksamma 

men accepterat intäkten. Ett ställningstagande grundat på uppgifter från ledningen i 

Prosolvia. AA:s utredning visar att leveranser och leveransgodkännanden hänför sig 

till 1998.” 

 

Avtalet gällande etablering av ett Centrum för tillämpad simuleringsteknik innehåller 

en klausul som säger att ”Enligt detta ramavtal skall avrop kunna ske via telefon, tele-

fax, e-mail eller via internet av Prefekt eller den person som denne delegerat uppgiften 

till.” Av denna ordalydelse följer att ramavtalet förutsätter att högskolan gör en be-

ställning genom avrop på angivet sätt. Ordalydelsen är klar och entydig och avtalet i 

övrigt innehåller inget som föranleder annan tolkning. Svante Nyström har för övrigt 

förklarat att avropsklausulen kom till för att högskolan inte ville komma i en situation 

där det kom en faktura och sedan någon gång en leverans. För att intäktstagning skulle 

kunna ske förutsattes således avrop och efterföljande leverans. Genom Svante Ny-

ströms detaljerade vittnesutsaga som stöds av de uppgifter Hans Clausen och Pernilla 

Sampson lämnat framgår klart att HTU och Systems inte slöt något bindande avtal om 

köp eller licensiering under år 1997 eftersom några avrop inte gjordes. Genom Svante 

Nyströms uppgifter framgår också att någon leverans inte förekom under 1997. Mor-

gan Herou har å ena sidan hävdat att det finns ett muntligt avtal, men å andra sidan 

uppgett att han skickade över ett förslag till skriftligt avtal eftersom han funnit att det 

uppenbarligen behövdes. Under våren blev det dock inget avtal, däremot en delning av 

projektet. Morgan Herou har vidare hävdat att Avtalet gällande etablering av ett Cent-
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rum för tillämpad simuleringsteknik trots dess ordalydelse inte var ett avropsavtal, dvs. 

det krävdes inte att HTU gjorde avrop för att Systems skulle få leverera. Morgan He-

rou har även uppgett att det var svårt att avgöra vad som skulle levereras samt att HTU 

satt på pengarna och hade tolkningsföreträde. Magnus Svernlöv har förklarat att han 

fick sin information från Morgan Herou. De i viss mån motsägelsefulla uppgifter som 

Morgan Herou lämnat stöds inte av övriga vittnesmål och vederlägger inte Svante Ny-

ströms, Hans Clausens och Pernilla Sampsons sinsemellan överensstämmande uppgif-

ter. Såsom redovisats ovan har tingsrätten funnit att det krävdes att HTU gjorde avrop 

för att Systems skulle få leverera. Tingsrätten delar följaktligen inte Morgan Herous 

och Öhrlings uppfattning om hur avtalet ska tolkas. Öhrlings har således inte bevisat 

att bindande avtal om köp eller licensiering träffades år 1997 och inte heller att leve-

rans skedde det året.  

 

Med hänsyn till ovanstående bedömning finner tingsrätten inte anledning att gå in på 

frågan om betalning var sannolik. 

 

Tingsrätten finner följaktligen även beträffande HTU att intäkter och kundfordringar 

har varit felaktigt redovisade i den utsträckning Konkursboet påstått. 

 

26.4.15 CoE Enköping 
 

Ostridiga omständigheter 

 

De första kontakterna rörande etableringen av centret togs tidigt 1997 mellan Enkö-

pings kommun och Systems. Från Systems leddes projektet av Jon Serrander. Omstän-

digheterna i Enköping liknar i hög grad dem i Örebro. I juni 1997 kom kommunen och 

Systems överens om att en förstudie skulle göras för att ta fram ett beslutsunderlag och 

identifiera huvudintressenterna till centret. Arbetet med förstudien pågick fram till mit-

ten av november. Förstudien var avsedd att tjäna som underlag för de tilltänkta ägarna, 

främst Enköpings kommun och Uppsala Universitet, inför deras beslutsfattande. I slu-
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tet av november beslutade kommunfullmäktige i Enköping under rubriken ”Kompe-

tenscentrum” att ”meddela Vision Enköping AB att fullmäktige inte har någon erinran 

mot rubricerade projekt”. I december togs ett utkast till konsortialavtal fram avseende 

ägandet av det tänkta centerbolaget. Parterna i utkastet var de tilltänkta ägarna i förstu-

dien, Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitet genom sitt bolag Uppsala 

Universitet Utvecklings AB. Under bakgrunden uttalades att parterna hade för avsikt 

att starta centret så snart som möjligt, dock senast den 1 april 1998. Konsortialavtalet 

skulle träda i kraft på ”Avtalsdagen”, vilket var när samtliga parter hade undertecknat 

avtalet. Efter undertecknandet av avtalet skulle parterna förvärva det gemensamma 

bolaget. Uppsala Universitet dröjde med sitt besked om deltagande i centret och det 

stod i mitten av december klart att någon etablering av centret enligt förstudien och 

konsortialavtalet inte skulle äga rum under 1997.  

 

De två parter som hade bestämt sig för att vara med – Systems och Vision Enköping 

AB – kom då överens om att inleda ett mer begränsat samarbete i avvaktan på univer-

sitetets beslut. Det tillfälliga avtalet mellan Systems och Vision Enköping AB skrevs 

under den 22 respektive den 31 december 1997. Av avtalet framgår att parterna hade 

för avsikt att bedriva ett kompetenscenter och tillsammans med Uppsala Universitets 

Utvecklings AB träffa ett konsortialavtal avseende ägandet av det bolag som skulle äga 

centret. Avtalet trädde i kraft när det hade undertecknats av bägge parter, dvs. den 31 

december 1997 och skulle gälla i tre månader t.o.m. den 31 mars 1998 när det skulle 

upphöra automatiskt. Dagen efter det att styrelsen i Vision Enköping AB hade ställt sig 

positiva till en bolagsbildning i enlighet med konsortialavtalet, den 19 december 1997, 

köpte Prosolvia samtliga aktier i lagerbolaget AB Grundstenen 81026. Firman ändra-

des senare till Center of Excellence Enköping AB (CoE Enköping). Den 30 december 

1997 överlät Prosolvia 81 procent av aktierna i CoE Enköping till Johannes Pålsson för 

81 000 kr. 

 

Senare sålde Johannes Pålsson sitt 81- procentiga innehav i CoE Enköping till ett ak-

tiebolag ägt av Jon Serrander. Den 31 juli 1998 krediterade Systems fakturan på drygt 

13 miljoner kr till CoE Enköping.  
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Konkursboet har påstått följande fel 

 

Konkursboet har gjort gällande att intäkten och kundfordran avseende fakturan till CoE 

Enköping inte skulle ha redovisats i bokslutet och årsredovisningarna för 1997 efter-

som de väsentliga riskerna och förmånerna till programvarorna och utbildningen inte 

övergick på CoE Enköping under 1997 och det inte var sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna med transaktionerna skulle tillfalla Systems. Redovisningen gav därför inte 

en rättvisande bild av resultatet och ställningen. Konkursboet har därvid gjort gällande 

att bindande avtal om köp eller licensiering inte träffades under 1997 mellan CoE En-

köping och Systems. Avtalet mellan Systems och Vision Enköping AB från slutet av 

december 1997 innebar inget åtagande för någon att köpa eller licensiera programvara 

eller utbildning eller förstudie. CoE Enköping var inte part i avtalet. Vision Enköping 

AB ansåg sig i februari 1998 inte längre bundet av avtalet. Konsortialavtalet mellan 

Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitets Utvecklings AB kom inte att 

ingås. Konsortialavtalet innebar inte heller något åtagande för någon att köpa eller li-

censiera programvara eller utbildning eller förstudie. CoE Enköping var inte part i 

konsortialavtalet. Alla avtal mellan bolaget och part, t.ex. Systems, skulle godkännas. 

Konkursboet har även gjort gällande att intäktsgill leverans inte skedde under 1997. 

CD-skivor med programvaror och pärmar med utbildningsmaterial påstås ha levererats 

till Johannes Pålssons bostad i slutet av december 1997. Johannes Pålsson var inte be-

hörig att företräda CoE Enköping. CoE Enköpings postadress var inte samma som Jo-

hannes Pålssons hemadress. Leveransen kan därmed inte anses ha skett till CoE Enkö-

ping. CoE Enköping hade inget intresse av att erhålla leveranserna. Det är oklart dels 

vad det var för programvaror som fanns på CD-skivorna, dels vad det var för utbild-

ningsmaterial som fanns i pärmarna. Konkursboet har vidare påstått att betalning inte 

var sannolik. CoE Enköping saknade egen betalningsförmåga. Aktiekapitalet uppgick 

till 100 000 kr. Tillgångarna uppgick till 96 000 kr. Johannes Pålsson saknade förmåga 

att finansiera CoE Enköpings betalning av fakturan. Avsikten var att fakturan skulle 

betalas efter det att de nya ägarna kommit in. Det var i slutet av februari 1998 inte san-

nolikt att Uppsala Universitet eller Enköpings kommun skulle vara med i etableringen 
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och finansieringen av CoE Enköping. Fakturan förföll till betalning den 28 februari 

1998. Konkursboet har dessutom gjort gällande att intäkten inte kunde beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Fakturan saknade uppgift om vilken förstudie, utbildning och vilka 

programvaror som avsågs samt priset för de olika delarna. Vare sig Systems eller Jo-

hannes Pålsson visste vilken programvara eller utbildning som hade levererats. Sy-

stems hade ingen dokumentation avseende leveransens innehåll och hur de olika kom-

ponenterna hade prissatts. Systems kostnadsförde 450 000 kr för ”kvarstående åtagan-

den”. Vad detta avsåg för åtaganden och hur beloppet beräknats framgår inte. Systems 

hade i vart fall inte levererat förstudie och utbildning. Avsättningen baserades enbart 

på muntliga uppgifter från Morgan Herou. Systems saknade system och rutiner för 

verifiering av att kostnadsföringen av kvarstående åtaganden var rimlig. 

 

Öhrlings inställning 

 

Öhrlings har anfört att Systems åtagande mot Vision Enköping var att sätta upp ett 

center som bedrev simuleringsverksamhet med Prosolvias mjukvaror. Avtalet träffades 

formlöst men följde uppenbart av interimsavtalet med Vision Enköping. CoE Enkö-

ping var centerbolaget och således det bolag som skulle bedriva simuleringsverksam-

het. CoE Enköping var part i avtalet och det bolag som köpte programvarorna, förstu-

dien och utbildningen. Interimsavtalet löpte på bestämd tid och kunde inte sägas upp 

dessförinnan. Öhrlings har vitsordat följande påståenden från Konkursboet. Konsortia-

lavtalet mellan Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitets Utveckling 

AB kom inte att ingås. Konsortialavtalet innebar inte heller något åtagande för någon 

att köpa eller licensiera programvara eller utbildning eller förstudie. CoE Enköping var 

inte part i konsortialavtalet. Alla avtal mellan bolaget och part, t.ex. Systems, skulle 

godkännas. Öhrlings har invänt följande. Leverans skedde till CoE Enköping företrätt 

av Johannes Pålsson, som ägde 81 procent av aktierna i bolaget. Han var blivande 

verksamhetschef i centret och faktisk företrädare för bolaget. Den hos bolagsverket 

registrerade styrelsen hade för övrigt givetvis ingen invändning mot det. Om CoE En-

köping var köpare, såsom Systems, CoE Enköping och Vision Enköping påstår, hade 

CoE Enköping givetvis intresse av att erhålla leveranserna, nämligen en köpares in-
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tresse. Det var inte oklart då vad leveranserna innehöll och någon reklamation skedde 

inte. Öhlings har vidare vitsordat att Johannes Pålsson saknade förmåga att finansiera 

CoE Enköpings betalning av fakturan. Det var emellertid inte Johannes Pålsson, utan 

centerbolaget, som skulle betala fakturan. Öhrlings har vitsordat att förfallotidpunkten 

lagts till en tidpunkt när ägarspridningen enligt plan skulle ha genomförts. Öhrlings har 

bestritt att det i slutet av februari 1998 inte var sannolikt att planen för centret inte 

skulle kunna fullföljas. Öhrlings har vitsordat att fakturan förföll till betalning den 28 

februari 1998. Öhrlings har också vitsordat att fakturan saknade uppgift om vilken för-

studie, utbildning och programvaror som avsågs samt priset för de olika delarna. När 

det gäller Konkursboets påstående om att vare sig Systems eller Johannes Pålsson viss-

te vilken programvara eller utbildning som hade levererats, har Öhrlings gjort gällande 

att det är klart att Systems och Johannes Pålsson visste det då. Öhrlings har vitsordat 

påståendet om att det inte fanns dokumentation om leveransens innehåll, men bestritt 

att det inte fanns dokumentation om hur de olika komponenterna hade prissatts. Öhr-

lings har slutligen invänt att reserven om 450 000 kr avsåg en schablon för bestämd tid 

för kvarvarande åtaganden.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

I denna del har på Konkursboets begäran förhör hållits med sakkunnige Peter Gustafs-

son. Per Thorell har av hälsoskäl inte kunnat höras, varför Konkursboet åberopat delar 

av hans sakkunnigutlåtande. Konkursboet har även åberopat delar av Lennart Huldéns 

sakkunnigutlåtande. På Öhrlings begäran har vittnesförhör hållits med Morgan Herou, 

Magnus Svernlöv och Johannes Pålsson. Vidare har Ulf Gometz och Erik Nerep i re-

spektive sakkunnigförhör och utlåtande berört detta center. Även Lars Östman och 

Lars Egenäs har i sina respektive utlåtanden översiktligt berört de olika centren. 

 

Magnus Svernlöv har uppgett att frågan om betalning var sannolik uppkom på våren 

1998. Bolaget startade rent faktiskt den 31 december 1997 och leverans gjordes till 

bolaget. Vid bokslutet bedömde de sannolikheten för betalning som mycket god och 

Magnus Svernlöv fick betryggande besked från Morgan Herou. Brevet den 27 februari 
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1998 har ett innehåll som i sig påverkar bedömningen negativt. Han tror inte att han 

såg det då, men han har hört talas om det senare. Johannes Pålsson var blivande verk-

ställande direktör i bolaget och stod från början som ägare.  Andra finansiärer skulle 

komma in längre fram och deras inträde var kopplat till sannolikheten att betalning 

skulle ske. Han har inte sett några avtal där någon åtagit sig att köpa mjukvara från 

Systems och han är ganska övertygad om att det inte fanns några skriftliga avtal. Han 

fick sina uppgifter från Morgan Herou och Jon Serrander. Det enda Prosolvia skulle 

göra var att starta upp bolaget. Man skulle kunna vänta till 1998 men man ville komma 

igång med centret så fort som möjligt. Det fanns en överenskommelse om leverans 

mellan Systems och Johannes Pålsson avseende ett köp till ett värde av cirka 10 miljo-

ner kr. Det fanns ingen anledning att fråga efter ett köpeavtal. 

 

Morgan Herou har uppgett att Enköpings kommun fattade beslut om centret i novem-

ber 1997. Ett bolag skulle bildas för att driva centret. Kommunens beslut var oerhört 

viktigt, ”det var ju ett beslut att köra igång”. Vid årsskiftet 1997/98 fanns en överens-

kommelse om att de skulle starta bolaget och skaffa utrustning så att de kunde driva 

verksamhet i centret. Utbildningen skulle starta tidigt 1998. Det träffades avtal om att 

starta upp centret den 1 januari 1998, det gällde hårdvara, mjukvara och utbildning i 

simuleringsteknik. Såvitt han minns skrev han under konsortialavtalet och det andra 

avtalet, interimsavtalet. I princip var allt överenskommet. Han hade fått underhandsbe-

sked att Uppsala universitet skulle fatta beslut i mitten av januari 1998. Verksamheten 

skulle komma igång snabbt i januari. I interimsavtalet stod det inte att Systems skulle 

skicka mjukvara till CoE Enköping, det var då så självklart. Vid ett fakturamöte i bör-

jan av januari 1998 fick Morgan Herou höra att mjukvaran levererats till Johannes 

Pålsson som företrädare för CoE Enköping. Varför leverans skett till Johannes Påls-

sons bostad visste han inte. Han lade sig normalt sett inte i leveransformerna. Hans 

fråga var bara ”har vi levererat?”. För att man ska kunna intäktsföra måste man ha le-

vererat. Det fanns ingen anledning att ifrågasätta kommunens uppgifter angående uni-

versitetets vilja. Efter ett års gemensam planering ter det sig inte märkligt att de starta-

de projektet och fakturerade. Centret startade omkring den 1 maj 1998. Morgan Herou 

kan inte peka ut något enskilt skriftligt eller muntligt avtal angående denna beställning. 
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Enligt hans bild hade CoE Enköping beställt och fått mjukvaran levererad. Centerbola-

get hade iklätt sig en skuld och det hade huvudägaren Johannes Pålsson bekräftat vid 

saldoförfrågan. Fakturan bestreds för övrigt inte. Sammantaget gav det honom bilden 

av ett avtal. För honom var avtalet med kommunen oerhört viktigt. Allt pekade på att 

alla ville delta. Magnus Svernlöv var angelägen att all formalia skulle var avslutad vid 

årsskiftet. Anledningen till den interimistiska lösningen vara att kommunen inte ville 

gå in förrän de hade universitetet med sig, men alla var överens om hur de skulle göra. 

Han har inte mottagit eller vid den aktuella tiden sett brevet den 27 februari 1998 från 

Vision Enköping till Systems vari det gemensamma avtalet annullerades. När han nu 

läser brevet uppfattar han det som en uppsägning och ett allvarligt varningstecken och 

uppger att han hade agerat om sett brevet då. Han viste att Johannes Pålsson inte hade 

möjlighet att finansiera centret, utan att det skulle ske genom Enköpings kommun och 

Uppsala universitet.   

 

Johannes Pålsson har uppgett att han hade en bakgrund som yrkesofficer och att han 

lärt känna Jon Serrander som officerskollega. Under hösten 1997 kontaktades han av 

Jon Serrander angående en eventuell chefsuppgift i CoE Enköping. Han fick se olika 

handlingar, bl.a. en affärsplan. Diskussionerna fortsatte under hösten. Han fick senare 

en förfrågan om han kunde gå in och förvärva aktierna i ett aktiebolag för att underlätta 

etableringen så att den inte försenades. Det var bara fråga om en korttidslösning tills de 

andra parterna skulle komma in. Han hade mycket stort förtroende för Jon Serrander 

och han ingick aktieköpsavtalet, han minns inte om det var den 30 december 1997. 

Han minns inte om han då fick veta att han skulle få en faktura på 13,6 miljoner kr. 

Nästa steg vara att invänta att Uppsala universitet skulle gå in. Han fick en del materi-

al, ett antal CD-romskivor och utbildningspärmar, som skulle till centret. Jon Serrander 

hade berättat för honom att det skulle komma. Han tittade igenom det levererade mate-

rialet men satte sig inte in i det. Han minns inte att de talade om att han skulle beställa 

något. Han minns inget specifikt avtal men det ingick i det ursprungliga materialet att 

Prosolvia skulle tillhandahålla material. Han reagerade inte på att han fick fakturan till 

sin bostadsadress. Rent fysiskt satte han in fakturan i en pärm. Han bokförde den inte. 

Han kände inte då något ansvar för att se till att fakturan skulle betalas. Han uppfattade 
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det som att han personligen inte hade någon skuld. Betalning av fakturan förutsatte att 

de nya ägarna kom in och betalade. Finansieringen byggde på att de andra parterna, 

kommunen och universitetet skulle komma in i bolaget. Genom den information han 

fick av Jon Serrander kände han sig vid den tiden extremt trygg. Johannes Pålsson var 

inte firmatecknare men ägde de flesta aktierna och skulle tillträda som verkställande 

direktör.  När saldoförfrågan kom skrev han på och bekräftade att han fått en leverans 

och att bolaget hade en skuld till Prosolvia. Angående vad det var för avtal som låg till 

grund för leveransen så minns han att han diskuterade detta med Jon Serrander, men 

han kommer inte ihåg närmare idag. Hans minnesbild är att universitet valde att dra sig 

ur, liksom senare även kommunen.    

 

Peter Gustafsson har hänfört sig till slutsatsen i sitt utlåtande: ”Då något konsortialav-

tal inte upprättats (beroende på att UUU aldrig gick med i projektet, vilket enligt Vi-

sion var en förutsättning), den tänkta ägarorganisationen ej kommit till stånd per 1997-

12-31 (eller senare) samt att den part till vilken faktureringen skedde ej hade finansie-

ring för att kunna betala fakturan anser vi att PSABs och koncernens intäkter är för 

högt redovisade med 9 975 kSEK (10 975 – reservering för garantiåtaganden 1 000) 

per 1997-12-31.” 

 

Lennart Huldén har i Utlåtande angående god revisionssed vid granskning av Prosol-

via-koncernen räkenskapsåret 1997 beträffande CoE Enköping uppgett att han och Ulf 

Gometz delar Arthur Andersens och Erik Nereps bedömning att koncernens intäkter 

1997 är för högt redovisade med 9 975 000 kr. Beträffande revisionsinsatserna anförs 

att i Nils Brehmers PM efter det Särskilda uppdraget, bil. 3, sägs: ”Vid revisionen kon-

staterades att fysisk leverans skett före årsskiftet.” Något stöd för detta konstaterande 

kan vi inte finna i revisionsanteckningarna. Lennart Huldén och Ulf Gometz kommen-

terar att revisorerna borde ha dragit slutsatsen av sina egna konstateranden att så stor 

osäkerhet rådde rörande detta CoE att intäktsföring 1997 ej skulle ha skett.  

 

Per Thorell har i sitt utlåtande beträffande CoE Enköping anfört: ”Nettointäkten i Pro-

solviakoncernen har av AA och Nerep bedömts vara för högt beräknad med 9 975 tkr. 
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Efter att ha tagit del av underlaget kan jag instämma i deras slutsats. Denna fordran – 

som avsåg CoE Enköping – borde inte ha medtagits i bokslutet för 1997. Saldoförfrå-

gan har enligt revisorns anteckningar inte utgått men finns i underlaget (flik 52). Revi-

sorerna hade åtskilliga frågor kring denna försäljning, men accepterade slutligen be-

loppet. Här har ’leverans’ gjorts till fel mottagare (privatperson), Ingen formell motpart 

fanns och finansieringen var inte ordnad.” 

 

Tingsrätten gör följande överväganden. Konkursboet har gjort gällande att något bin-

dande avtal om köp eller licensiering inte träffades under 1997 samt att avtalet mellan 

Systems och Vision Enköping AB från slutet av december 1997, dvs. interimsavtalet, 

inte innebar något åtagande för någon att köpa eller licensiera programvara eller ut-

bildning eller förstudie och att CoE Enköping inte var part i avtalet. Vision Enköping 

AB ansåg sig i februari 1998 inte längre bundet av avtalet. Konsortialavtalet mellan 

Systems, Vision Enköping AB och Uppsala Universitets Utvecklings AB kom inte att 

ingås och det avtalet innebär inte heller något åtagande för någon att köpa eller licensi-

era programvara eller utbildning eller förstudie.  

 

Häremot har Öhrlings invänt att Systems åtagande mot Vision Enköping AB var att 

sätta upp ett center som bedrev simuleringsverksamhet med Systems mjukvara. Vidare 

att avtalet träffades formlöst men uppenbart följde interimsavtalet med Vision Enkö-

ping AB. Enligt Öhrlings var det för parterna uppenbart att Systems skulle tillhanda-

hålla mjukvara och därför fanns det inte särskilt angivet. Detta följde av interimsavtalet 

som sade att verksamheten skulle bestå av simuleringsteknologi. CoE Enköping var 

centerbolaget och således det bolag som skulle bedriva simuleringsverksamhet. CoE 

Enköping var part i det formlösa avtalet och det bolag som köpte programvara, förstu-

dien och utbildningen.  

 

Morgan Herou har under sitt vittnesmål uppgett att det vid årsskiftet 1997/98 fanns en 

överenskommelse om att de skulle starta bolaget och skaffa utrustning så att de kunde 

bedriva verksamhet i centret. Han har även uppgett att det träffades avtal om att starta 

upp centret den 1 januari 1998 samt att det gällde hårdvara, mjukvara och utbildning i 
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simuleringsteknik. Såvitt han minns skrev han under konsortialavtalet och interimsav-

talet. I princip var allt överenskommet enligt hans uppfattning. Han hade fått under-

handsbesked att Uppsala Universitet skulle fatta beslut i mitten av januari 1998. Han 

såg ingen anledning att ifrågasätta kommunens uppgifter angående universitetets vilja. 

I interimsavtalet stod det inte att Systems skulle skicka mjukvara till CoE Enköping, 

det var då så självklart enligt Morgan Herou. Vid ett fakturamöte i januari 1998 fråga-

de Morgan Herou om Systems hade levererat och fick då svaret att mjukvaran levere-

rats till Johannes Pålsson som företrädare för CoE Enköping. Morgan Herou har inte 

kunnat peka ut något enskilt skriftligt eller muntligt avtal angående denna leverans. 

Enligt hans uppfattning hade CoE Enköping beställt och fått mjukvaran levererad. Han 

har för övrigt uppgett att han visste att Johannes Pålsson inte hade möjlighet att finan-

siera centret utan att det skulle ske genom Enköpings kommun och Uppsala universi-

tet. 

 

Magnus Svernlöv har uppgett att han inte sett några skriftliga avtal där någon åtagit sig 

att köpa mjukvara av Systems och han är ganska säker på att det inte finns några skrift-

liga avtal. Magnus Svernlöv fick sina uppgifter från Morgan Herou och Jon Serrander. 

Enligt Magnus Svernlövs uppfattning fanns det en överenskommelse om leverans mel-

lan Systems och Johannes Pålsson avseende ett köp till ett värde av ca 10 milj. kr och 

han såg ingen anledning att fråga efter ett köpavtal. Andra finansiärer än Johannes 

Pålsson skulle komma in längre fram och sannolikheten för att betalning skulle ske var 

uppenbarligen kopplad till att de andra finansiärerna skulle träda in.  

 

Johannes Pålsson har uppgett att han förvärvade aktierna i ett aktiebolag för att under-

lätta etableringen av CoE Enköping så att den inte försenades. Han minns inte att det 

var tal om att han skulle beställa något, men han fick sedan ett antal CD-romskivor och 

utbildningspärmar som skulle till centret. Jon Serrander hade talat om för honom att 

det skulle komma. Han minns inget specifikt avtal men enligt hans uppfattning ingick 

det i den ursprungliga tanken att Systems skulle tillhandahålla material. Han fick sedan 

en faktura till sin bostad men han kände inte något ansvar för att se till att fakturan 
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betalades. Betalningen av fakturan förutsatte att kommunen och universitetet skulle 

komma in och betala. 

 

Varken Morgan Herou, Magnus Svernlöv eller Johannes Pålsson har sålunda närmare 

kunnat ange något avtal – skriftligt eller muntligt – som låg till grund för leveransen 

till Johannes Pålssons bostad. Av de åberopade handlingarna framgår att Uppsala Uni-

versitet aldrig gick in i affären och att Vision Enköping AB i brev till Systems den 27 

februari 1998 annullerade interimsavtalet. Öhrlings har således inte bevisat att något 

bindande avtal om köp eller licensiering ingicks under år 1997. 

 

Beträffande frågan om leverans framgår att CoE Enköping inte, vare sig genom Johan-

nes Pålsson eller annan, beställt de varor som levererades i slutet av december 1997 till 

Johannes Pålssons bostad. Följaktligen fanns det vare sig avtal om köp eller licensie-

ring med CoE Enköping eller någon beställning från Johannes Pålsson. Oavsett vad det 

var för varor som levererades till Johannes Pålssons bostad har det därför inte före-

kommit någon intäktsgill leverans.   

 

Det är mellan parterna ostridigt att varken CoE Enköping eller Johannes Pålsson per-

sonligen kunde betala fakturan utan att fakturans betalning var avhängig av att Enkö-

pings kommun och Uppsala Universitet blev delägare till CoE Enköping. Med hänsyn 

till att universitetet redan i december 1997 ställt sig tveksamt till affären sammantaget 

med att universitetet i februari 1998 gav besked om att universitetet inte skulle gå in 

som ägare samt att Vision Enköping AB som en följd därav avbröt samarbetet är det 

klarlagt att betalning av fakturan inte var sannolik vid årsskiftet 1997/98.  

 

Tingsrätten finner följaktligen även beträffande CoE Enköping att intäkter och kund-

fordringar har varit felaktigt redovisade i den utsträckning Konkursboet påstått. 
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26.4.16 Sammanfattande bedömning av redovisningen av centeraffärerna 
 

Som tingsrätten funnit vid genomgången av var och en av centeraffärerna har Prosol-

via felaktigt redovisat intäkter och kundfordringar i den utsträckning Konkursboet på-

stått. Den avvikelse från god redovisningssed som därvid uppkommit är enligt tingsrät-

tens bedömning väsentlig. Tingsrätten övergår därför till att pröva om revisorerna varit 

oaktsamma vid utförandet av sitt revisionsuppdrag. 

 

26.5 Revisionen av bokslutet och årsredovisningen 
 

26.5.1 Inledning 
 

Konkursboet har som självständig grund åberopat endast revisionen av bokslutet och 

årsredovisningen. Oaktsamheten vid granskningen av förvaltningen och delårsrappor-

terna åberopas inte av Konkursboet som självständiga grunder eftersom de inte ensamt 

har lett till skada, utan de åberopas endast i förening med oaktsamheten vid gransk-

ningen av bokslutet eller årsredovisningen. Med hänsyn härtill anser tingsrätten det 

lämpligast att först pröva den självständiga grunden, dvs. revisionen av bokslutet och 

årsredovisningen. Tingsrätten övergår därefter till prövningen av de icke självständiga 

grunderna. 

 

26.5.2 Regelverket 
 

Som Konkursboet har anfört fanns de relevanta bestämmelserna om revisors skyldig-

heter i 10 kap. ABL i dess dåvarande lydelse. Lagtexten hänvisar till god revisionssed. 

Liksom när det gäller uttrycket ”god redovisningssed” bestäms innebörden i god revi-

sionssed i huvudsak av revisorsorganisationerna.  

 

Den grundläggande rekommendationen var år 1997 FAR:s rekommendation Revi-

sionsprocessen. Den är, som Konkursboet beskrivit, uppdelad i en allmän del, i första 
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hand skriven för icke-revisorer, och en mer djupgående del som behandlar de olika 

revisionsmomenten och främst riktar sig till den praktiskt verksamme revisorns behov 

av vägledning för att följa god revisionssed. Den senare delen tar i huvudsak sikte på 

principer men har i vissa fall praktiska anvisningar, bl.a. i fråga om kundfordringar. 

Rekommendationen, som trädde i kraft 1991 och byggde på internationella standarder, 

är sedan den 1 januari 2004 ersatt av Revisionsstandard i Sverige (RS), vilken även 

den bygger på internationella standarder men är betydligt mer detaljerad än föregånga-

ren.   

  

26.5.3 Utredningen 
 

I detta avsnitt har Nils Brehmer hörts under sanningsförsäkran, Magnus Götenfelt och 

Philippa Holländer som vittnen samt Lars Egenäs, Per Fridolin, Ulf Gometz, Erik Ne-

rep, Anders Östberg och Lars Östman som sakkunniga. Vidare har en omfattande 

skriftlig bevisning åberopats.     

 

Tingsrätten kommer i det följande att tämligen utförligt återge revisorernas berättelser 

om hur revisionen utförts. 

 

Nils Brehmers uppgifter 

 

Nils Brehmer har berättat bl.a. följande. Det var revisionsbyrån, Öhrlings, som var 

stämmovald revisor i Prosolvia, inte Nils Brehmer personligen. Nils Brehmer var dock 

huvudansvarig. När det gäller revisionsteamet var Magnus Götenfelt en central person. 

Han svarade för granskningen av Clarus och för de löpande kontakterna med bolaget. 

Han hade dessutom hand om koncernredovisningen. Philippa Holländer var ansvarig 

för Systems. Bror Frid var inledningsvis en så kallad second partner – en avstämnings-

partner vad gäller svåra frågor. Nils Brehmer bytte sedermera ut Bror Frid. Nils Breh-

mer ansåg att det var bättre att balansera Magnus Götenfelt med en något äldre person. 

Lennart Bertheden togs därför in som second partner under slutet av 1997. Att revidera 
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Prosolvia sågs inom Öhrlings som ett prestigeuppdrag. Detta påverkade medarbetarna 

på så sätt att de var oerhört ambitiösa. Medarbetarna var dessutom kunniga, vilket var 

en bra kombination. 

 

När de fastställde granskningsplaner för 1997 utnyttjade de den kunskap de hade vun-

nit genom granskningen år 1996, samt genom de utredningar som de utfört för Carne-

gie och Börsen i början av år 1997. Granskningsplaner upprättas eftersom revisorerna 

måste se till att täcka de områden som ska granskas och även värdera de risker som 

man har att beakta. Granskningsplanen innehåller övergripande direktiv, därefter 

kommer mer detaljerade åtgärder. Nils Brehmer var med och fastställde planerna, men 

han upprättade dem inte. Att granskningsplanen färdigställdes först i november berod-

de på extrauppdragen; Carnegie och börsgranskningen. Att granskningsplanen fast-

ställts vid ett visst datum innebär inte att någon granskning inte utförts dessförinnan – 

de hade utfört löpande insatser under året, samt granskat kvartalsrapporterna för andra 

och tredje kvartalen, en granskning som var ganska översiktlig.  

 

Inom revisionsteamet förekom ingen formaliserad löpande rapportering, men det var 

ett litet team och man träffades på kontoret eller i matsalen och då fick Nils Brehmer 

reda på om det var någonting man behövde komma till rätta med. Nils Brehmer minns 

inte om det förekommit någon formaliserad kontakt med teamet utöver mötena kring 

granskningen av kvartalsrapporterna och de möten som finns dokumenterade i revi-

sionsdokumentationen. Det fungerade så att om det var något Nils Brehmer funderade 

över, så talade han med Magnus Götenfelt och bad honom att klargöra en viss fråga 

med bolaget. Detta förfarande hade två skäl, dels ville Nils Brehmer ha svar på den 

aktuella frågan, dels trodde han att Magnus Götenfelt gärna ville ”fronta” gentemot 

Prosolvia. 

 

Enligt Nils Brehmer fanns det en stor ansamling av kundfordringar, men det fanns lik-

viditet i bolaget och kreditgivarna var villiga att låna ut pengar. Man visste att Prosol-

via hade långa förberedelsetider inför sina avtal. Det är ju även så att alla bolag vill 

komma till avslut före årsskiftet. Det är alltså inget konstigt med det. Öhrlings hade 
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antecknat faktureringsfrågan i granskningsplanen, men det rörde sig om en teoretisk 

risk. De misstänkte inte att det skulle vara något konstigt. 

 

Nils Brehmer var inte sedan tidigare bekant med vare sig Dan Lejerskär eller Morgan 

Herou. Han hade inga synpunkter på styrelsens sammansättning, utan denna föreföll 

bra.  

 

När det gäller frågan om IVS kontaktade Dan Lejerskär honom per telefon och bad om 

ett möte. Dan Lejerskär satt då och skissade på tanken med IVS. Det fanns inga avtal, 

men Dan Lejerskär redogjorde för sina tankegångar. Dan Lejerskärs konkreta fråga till 

Nils Brehmer var hur de skulle kunna undgå att konsolidera IVS. Det var ingenting 

konstigt. Nils Brehmer upplyste Dan Lejerskär om att de bl.a. var tvungna att ha en 

neutral styrelseordförande. Nils Brehmer blev därför förvånad när det sedermera visa-

de sig att Claes Hammar var ordförande. Claes Hammar uppgav till Nils Brehmer att 

detta hade varit ett önskemål från Industrifonden. Nils Brehmer fick se IVS-avtalet för 

första gången på hösten. Öhrlings skulle ha fått avtalet omedelbart men han tror att de 

fick det senare. De fick inte se bara IVS-avtalet, utan även Leverans- och underhållsav-

talet, Aktieägaravtalet och ett samarbetsavtal – de fick ”hela paketet”. De hade tillgång 

till avtalen i vart fall före avgivandet av Öhrlings rapport om internvinsteliminering till 

Prosolvias styrelse den 17 oktober 1997. Om Nils Brehmer läste hela avtalspaketet vill 

han låta vara osagt, särskilt beträffande Aktieägaravtalet. 

 

Det var Nils Brehmer som sammankallade det möte i juni 1997 där, förutom Nils 

Brehmer, Magnus Götenfelt, Dan Lejerskär, Magnus Svernlöv och Roger Cederberg 

deltog. Nils Brehmer hade noterat att Prosolvia hade utökat sina kontorslokaler, något 

som han tolkade som ett tecken på att det skulle komma in många nya anställda i bola-

get. Han ville diskutera likviditeten inför hösten och behovet av en bolagsjurist. Under 

mötet diskuterades avtalsfrågan. Nils Brehmer hade läst ett par VRC-avtal och då sett 

att avtalen inte var konsistenta, något han och Dan Lejerskär talade om. Nils Brehmer 

trodde att Dan Lejerskär hade haft en god vän som skrivit avtalet. Han fick senare reda 

på att avtalen byggde på ett modellavtal från USA, men det visste han inte då. Dan 
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Lejerskär informerade Nils Brehmer om att Bob Lee skulle komma in i Prosolvia som 

bolagsjurist. 

 

När det gäller frågan om hur försäljningen till IVS skulle redovisas ansåg Öhrlings att 

man skulle behandla de affärer där Handelsbanken Finans var involverade som intern-

försäljning.  

 

Nils Brehmer läste inte alla VRC-avtal, men kanske två eller tre, under hösten 1997. 

Även Magnus Götenfelt läste avtalen. De var ganska lika, hade man läst ett hade man i 

princip läst alla. Nils Brehmer minns särskilt att han tog del av avtalen rörande centren 

i Malaysia och Singapore. VRC-avtalen var enligt Nils Brehmer avtal om köp, vilket 

han alltjämt anser. Det fanns ingen avvikande mening i denna fråga från något håll 

under den tiden. Vad den lokala partnern eller JV-bolaget köpte var mjukvara, hårdva-

ra och installation.  

 

Det anges ingenting i VRC-avtalen om när leverans ska ske. Bolaget kan välja att leve-

rera i delleveranser. Nils Brehmer fick inga signaler från Prosolvias motparter eller 

från IVS om att leverans skulle ha skett för tidigt. Nils Brehmer har vidare berättat att 

han noterat att det av VRC-avtalen framgår att avtalet inte ger någon nyttjanderätt till 

licens, samtidigt som det motsatta förhållandet tycks framgå av Equipment lists, och 

att det var en av de frågor som han hade uppe med bolaget. Det var allas uppfattning 

att Equipment list innefattade licensförsäljning. Nils Brehmer lyfte frågan hos bolaget i 

samband med att han framförde att en bolagsjurist borde gå igenom avtalen, under hös-

ten 1997. Enligt Nils Brehmer var det Prosolvias uppfattning att de hade givit kunden 

rätt att nyttja programmen. Dessutom hade det ur ett kommersiellt perspektiv blivit 

konstigt om de efter tecknandet av VRC-avtalet skulle ha satt sig och försökt skriva ett 

licensavtal och förhandlat kring det. Nils Brehmer blev förvånad när han såg klausulen 

om turn-key. Han talade då med Dan Lejerskär och frågade varför detta villkor fanns 

med i avtalen. Dan Lejerskär angav att innebörden var att Prosolvia hade allt kunden 

behövde i form av hårdvara och programvara. Vad gäller definitionen av begreppet 

”turn key system” i SOP-91, så minns Nils Brehmer att han läste denna rekommenda-
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tion då, men att han inte kommer ihåg vilket avtryck detta gav på honom. Man måste 

titta på kontexten, i vilket sammanhang det står. Han vet inte om turn-key var ett av 

Dan Lejerskärs säljargument. När Nils Brehmer frågade, uttryckte Dan Lejerskär det så 

att Prosolvia hade allt det kunden behövde i form av datorkraft, program och inte minst 

kunskap att installera. Nils Brehmer fick inte intrycket att Dan Lejerskär hade sålt in 

centren som ett åtagande som inte kunde dellevereras. Nils Brehmer ansåg att formule-

ringen ”turn key delivery of software and hardware for the center” ur ett redovis-

ningsperspektiv inte betydde någonting. 

 

Josefin Nilsson hade ett Excelsystem, där hon noterade order, leveranser och vad som 

hade levererats. Nils Brehmer tittade i 1996 års arbetspapper och fann då att Magnus 

Götenfelt hade antecknat att han varit hos bolaget och tittat på Josefin Nilssons Excel-

system, vilket kändes pålitligt. Det var inget problem för Prosolvia att koppla samman 

hårdvara och mjukvara. Nils Brehmer kan inte erinra sig att Prosolvia vid något tillfäl-

le skulle ha misslyckats med denna sammankoppling. 

 

Enligt Nils Brehmer har vare sig Magnus Götenfelt eller Philippa Holländer under hös-

ten år 1997 eller tidigt år 1998 uttryckt oro kring att något inte stämde. Philippa Hol-

länder hade visserligen en del frågor angående Morgan Herous redogörelse för CoE-

affärerna, men någon oro från teamets sida uttrycktes inte. 

  

Det möte som hölls den 15 december 1997 hade föregåtts av ett möte på byrån där Phi-

lippa Holländer och Magnus Götenfelt hade tagit upp vissa punkter, varefter de träffa-

de Magnus Svernlöv. Det var ett viktigt möte eftersom de då satte scenariot för år 

1998. De inledde mötet med en genomgång av budgeten för 1998. Nils Brehmer note-

rade att Magnus Svernlöv lade stor vikt vid licensförsäljning i ”lösvikt”, försäljning av 

enstaka licenser såsom exempelvis ABB-licenser. Detta var mycket viktigt vad gäller 

bolagets fortsatta välbefinnande. De diskuterade även produktstatus; hur utvecklingen 

låg och hur livslängden var, etc. De diskuterade också kundfordringarna och en hel del 

detaljfrågor såsom att försäljarprovision utgick trots att fakturorna inte blev betalda 

och valutasäkringsprincipen. Enligt Nils Brehmer hade Prosolvia ”överambitiöst” kor-
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ta kredittider, särskilt med tanke på att bolaget hade utländska kunder. Vid mötet visste 

man inte hur gamla fordringarna skulle komma att bli.  

 

Den 23 februari 1998 hölls ett möte på Öhrlings kontor. Magnus Götenfelt och Philip-

pa Holländer rapporterade till Nils Brehmer och de kom överens om vilka frågor som 

skulle tas upp med företagsledningen. Det var ett antal frågor, däribland kundfordring-

arna och saldobekräftelserna. De hade tagit fram två overheadbilder, en för Systems 

och en för Clarus, vilka gicks igenom på slutrevisionsmötet den 24 februari och då fick 

de kommentarer från företagsledningen. 

 

Vid slutrevisionsmötet deltog, förutom han själv, Magnus Götenfelt, Philippa Hollän-

der, Dan Lejerskär, Morgan Herou, Olof Palmlund och Magnus Svernlöv. Mötet in-

leddes med en genomgång av Prosolvias produktfamilj. Under mötet visades over-

head-bilder rörande kundfordringarna. Man gick igenom overheadbilderna och före-

tagsledningen fick ange om det förelåg några tveksamheter beträffande någon viss 

post. Philippa Holländer gick igenom de arbetspapper, med sammanfattningar rörande 

Systems olika center, som hon hade upprättat tillsammans med Nils Brehmer. Nils 

Brehmers uppfattning var att hon hade grävt ordentligt och var tveksam, men att hen-

nes tveksamhet var mindre efter sista genomgången. Nils Brehmer och Magnus Göten-

felt gjorde noteringar på var sitt arbetspapper under slutrevisionsmötet. Noteringarna 

rörde kundfordringarna, CoE-affärerna och kritiken mot Morgan Herou för dålig leve-

ranskontroll och felaktig fakturamottagare i Arvika, VRC, Tecnomatix, ansvarförbin-

delser, garantiåtaganden samt börskostnader. Inför styrelsemötet stämde Nils Brehmer 

och Magnus Götenfelt av sina respektive noteringar och de tog då fram en lista, vilken 

tog upp den stora mängden kundfordringar, kapitalbindningen, kassaflödet, vikten av 

indrivning, de ovannämnda bristerna vad gäller CoE, säkerheter, bankgarantier, ter-

minssäkringar och provisioner.  

 

Noteringarna från slutrevisionsmötet den 24 februari var innehållsförteckningen för 

styrelsedragningen den 27 februari. Under mötet tog Nils Brehmer även upp bristande 

kundvård. Prosolvia sålde produkter och lämnade sedan kunderna utan erforderlig assi-
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stans. Denna punkt kom tillbaka i det brev Nils Brehmer skrev i maj 1998. På styrel-

semötet var styrelsen fulltalig. Hela styrelsen nickade instämmande när frågan om att 

öka kravverksamheten togs upp. Åke Plyhm hade en allmän fråga om redovisnings-

principer. Det var ingen lång frågestund och efter föredragningen gick han och Magnus 

Götenfelt. När Nils Brehmer tog del av protokollet från styrelsemötet blev han förvå-

nad över att frågor om kassaflödet och kundfordringarna inte nämndes i protokollet. 

 

Den anmärkning i revisionspromemorian den 9 maj 1998 som behandlar behovet av 

förbättring av rutiner för hantering av försålda licenser var enligt Nils Brehmer fram-

åtriktad och knöt an till att Magnus Svernlöv hade talat om att öka försäljningen av 

enstaka licenser. Noteringen om vikten av att respektive bolags controller analyserar 

redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal var framtidsinriktad och syftade 

på det stora antal avtal som man förutsåg att Prosolvia skulle komma att teckna under 

1998, men noteringen gällde även andra avtal, såsom hyresavtal. VRC-avtalen och de 

”konstigheter” som fanns där berörde man inte här.  

 

När artiklarna om Prosolvia började publiceras funderade Nils Brehmer på om det kan 

vara så att Öhrlings missat något; det kunde ha tillkommit information som skulle på-

verka bedömningarna. Därför gick Öhrlings igenom sin revision en gång till och kalla-

de in de befattningshavare som varit uppgiftslämnare. Även Roger Cederberg, Jon Ser-

rander, m.fl. deltog. Genomgången med befattningshavarna skedde genom möten som 

hölls den 24 och 25 samt eventuellt även den 26 april 1998. Man följde särskilt upp 

HTU-reserven och kunde då se att bolaget hade betat av reservationen avseende icke 

utfört arbete, vilken var timbaserad, med ett antal timmar. Det hängde, enligt Nils 

Brehmers bedömning, ihop. 

 

Tillsammans med Roger Cederberg gick de igenom de olika centren för att se om det 

förelåg några konstigheter. De kom fram till att affärerna beträffande Malaysia, Singa-

pore och Ottawa skulle följas upp under granskningen av delårsrapporten för första 

kvartalet 1998. Dessa affärer sattes upp på en observationslista, något som i sig inte är 

ovanligt.  
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Nils Brehmer skrev ett brev till Dan Lejerskär med uppmaning om att han skulle ta 

fram alla handlingar som styrkte affärerna i Malaysia och Singapore. 

 

Enligt Nils Brehmer är anteckningen i Prosolvias årsredovisning, om att Prosolvia Cla-

rus AB fungerar som totalansvarig för leverans och installation av nyckelfärdiga VR-

center till IVS och den lokale parten, felaktig. Det såldes inte några nyckelfärdiga VR-

center, utan det rörde sig om nyckelfärdig hård- respektive mjukvara.  

 

Det var Magnus Götenfelt och Philippa Holländer som utförde den översiktliga 

granskningen av delårsrapporterna. De gick igenom materialet och hade en checklista, 

där de kryssade i vad de hade gjort. Nils Brehmer bytte därefter några ord med Dan 

Lejerskär eller Magnus Svernlöv. Därefter hölls en genomgång på kontoret och sedan 

skrev Nils Brehmer på granskningsberättelsen. 

 

Magnus Götenfelt granskade Prosolvias rutiner för licensiering. Nils Brehmer och 

Magnus Götenfelt samtalade kring denna fråga. Magnus Svernlöv och Josefin Nilsson 

hade pärmar, så Öhrlings kopierade inte avtalen. Granskningen ledde fram till över-

väganden om förbättrade rutiner för att bolagen skulle kunna möta en massförsäljning 

av programvara.  

 

Ansamlingen av kundfordringar var enligt Nils Brehmer en varningsklocka. Öhrlings 

tryckte på att man måste bevaka kundfordringarna. De ansåg att bolaget borde intensi-

fiera kravverksamheten. Enligt Nils Brehmer kan man inte bara skicka ut kravbrev när 

det är fråga om så stora affärer, utan man måste införa andra rutiner. Det är när kund-

fordringar blir för gamla som risker uppkommer. 

 

Nils Brehmer tog upp frågan om kassaflöde såväl med Dan Lejerskär som med styrel-

sen. Öhrlings visste att tillströmningen av nyanställda var väldigt stor, vilket enligt 

Nils Brehmer tär på likviditeten. I februari 1998 visste de även att Handelsbanken Fi-

nans inte längre var villigt att finansiera nya VR-center. Därför måste bolagen se till att 
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de hade kassaflöde så att de klarade sig. Att denna fråga lyftes var inte resultatet av 

någon oro från Nils Brehmers sida, utan det utgjorde ett normalt revisorspåpekande, 

men det är viktigt att ett bolag sköter sin kundfordringsstock. Det var ingen stor dis-

kussion i styrelsen. Nils Brehmer har varit i många styrelser och redogjort för revisors-

synpunkter och hans erfarenhet är att det sällan blir stormande diskussioner i styrelser 

när revisorn redogör för sina synpunkter, tråkigt nog.  

 

Magnus Götenfelts uppgifter 

 

Magnus Götenfelt har lämnat en beskrivning av planeringen av revisionen, arbetsför-

delningen och de möten som hölls som stämmer väl överens med den beskrivning Nils 

Brehmer lämnat.  

 

Han har vidare berättat bl.a. följande. De kontrollrisker som togs upp i revisionsplanen 

hade definierats genom diskussioner mellan Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Phi-

lippa Holländer. Revisorerna hade haft tät kontakt med bolaget och kunde identifiera 

dessa huvudpunkter.  

 

Kontrollrisken ”stor fakturering vid varje avtalsslut” fick till följd att Öhrlings skulle 

gå igenom faktureringen i varje mjukvarubolag. Nils Brehmer hade talat med Dan Le-

jerskär om avtalsskrivandet. Öhrling såg att VRC-transaktionerna hade ökat i volym 

och revisorerna påtalade att det var viktigt att bolaget skulle ha juridiskt hållbara avtal. 

 

Prosolvia följde sin planering ganska väl. Det viktiga var vad som stod i prospektet 

rörande måltal för tillväxt, etc. och bolaget följde den planen. Den stora faktureringen 

var helt i linje med Öhrlings förväntningar. 

 

Prosolvia hade en stark likviditet vid årsskiftet 1997/98. Bolaget hade genomfört en 

nyemission och även haft ett starkt kassaflöde fram till dess. Det fanns tillgänglig lik-

viditet om 100 milj. kr. om Magnus Götenfelt minns rätt. Bolaget placerade emissions-
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likviden i kortfristiga placeringar i syfte att höja avkastningen. Dessa gick att avyttra 

snabbt och var att jämställa med likviditet. 

 

Magnus Svernlövs avtalspärmar kom Öhrlings tillhanda när Ernst&Young skulle 

genomföra ettårsuppföljningen, under slutet av april 1998. Pärmarna togs fram för ett-

årsuppföljningen. Magnus Svernlöv tog initiativet till att ta fram pärmarna. 

 

Det sattes in ett antal handlingar i Öhrlings grundakt under maj 1998, däribland Leve-

rans- och underhållsavtalet med IVS samt ett antal avtal avseende Industrifonden och 

IVS. Dessa avtal hade Öhrlings tittat på redan under hösten 1997. Det hade kanske 

varit lämpligare att föra in dessa avtal under sommaren 1997. En grundakt är en akt där 

man sätter in information som man har nytta av under flera år, en årsakt är motsatsen. 

Det förekommer ingen realtidsuppdatering, utan uppdatering sker med jämna mellan-

rum. 

 

Magnus Götenfelt kommer inte ihåg om han granskade Leverans- och underhållsavta-

let. Nils Brehmer bad om en kopia av avtalet när det var slutligt undertecknat. Magnus 

Götenfelt och Philippa Holländer förevisades avtalet under ett besök hos bolaget. Han 

har satt sig in i vissa delar av aktieägaravtalet. IVS ägarkoppling till Prosolvia var rele-

vant för promemorian rörande internvinsteliminering. 

 

Affären presenterades aldrig såsom den framgår av Leverans- och underhållsavtalet, 

utan Magnus Svernlöv uppgav att IVS skulle köpa ett halvt center. Magnus Götenfelt 

fick en beskrivning av Magnus Svernlöv. Magnus Götenfelt kan inte påminna sig om 

att ha tagit del av avtalet. 

 

Magnus Götenfelt känner igen skrivningen ”Turn-key delivery of software and hard-

ware”, den fanns med i de flesta VRC-avtal. Det är svårt att se turn key-klausulen som 

giltig för programvara, det är en byggteknisk term enligt Magnus Götenfelt. Öhrlings 

gav inte begreppet så mycket uppmärksamhet. 
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Vid sidan av reglerna i IAS 18 tittade revisorerna även i de amerikanska SOP-reglerna 

för att söka stöd. De tittade mest på SOP 97:2, som vid denna tid var ett utkast. I det 

stadiet har rekommendationer ofta kommit så långt att utkastet överensstämmer med 

den slutliga rekommendationen och då finns det ingen anledning att titta i gammalt 

material. Vad gäller definitionen av turn key i SOP 91-1 menar Magnus Götenfelt att 

integration i hans värld syftar på en sammanflätning i syfte att nå en viss funktion. 

VRC-utrustningen skulle endast installeras, inte integreras. Det var standardprodukter 

som hade en viss funktion och som också skulle användas för denna funktion.  

 

Magnus Götenfelt pratade med Nils Brehmer om tolkningen av turn key-begreppet. 

Det beskrevs som en marknadsfråga. Prosolvia kunde säga till kunderna att bolaget 

kunde leverera allt det kunden behövde till ett center. Fokus på turn key kom först i 

och med Arthur Andersens utredning. Turn key påverkade inte den ekonomiska redo-

visningen i Prosolvia, men Öhrlings visste att Prosolvia använde begreppet. 

 

Magnus Götenfelt hade inte bestämmelsen i VRC-avtalen om att de inte innebar en 

upplåtelse av licens i åtanke under revisionen. Hela avtalet med Equipment list samt 

den verifiering som Öhrlings fick gör att denna bestämmelse måste uppfattas som ab-

surd. Den hänger svårligen ihop med Equipment list. I samband med slutrevisionen tog 

Öhrlings upp avtalsskrivandet och det juridiska kunnandet inom bolaget. Om någon 

motpart hade uppfattat att det var något konstigt hade Öhrlings fått reda på det. Reviso-

rerna uppmärksammade inte klausulen särskilt. 

 

Öhrlings tittade inte på leasingavtalen. Skälet var att de rörde en transaktion mellan 

lokal part och leasingbolaget. Initialt var det möjligen en relation mellan leasingbola-

get och Clarus. Den lokale parten och IVS var köpare. Öhrlings var revisorer som skul-

le gå igenom den finansiella rapporteringen. Det fanns en anledning till att Öhrlings 

tog upp affärerna på slutrevisionsmötet, eftersom de som hade skrivit avtalen var när-

varande. I de fall det fanns avtal med Handelsbanken Finans var det ju banken som 

skulle betala. Om leasingbolaget redan hade betalat var det inget problem. Leasingfi-

nansieringen var en väsentlig del av bedömningsunderlaget rörande huruvida betalning 
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skulle komma att ske. Öhrlings skapade sig en uppfattning i denna fråga genom att tala 

med bolaget. Revisorerna var inte inne i detaljerna med IVS, där Roger Cederberg 

gjorde separata beställningar till Clarus. Öhrlings tittade sannolikt inte på de av IVS 

beställningar som inte var häftade på fakturan. 

 

Det fanns inte några finansiella varningsklockor vid årsskiftet 1997/98. Bolaget hade 

en stark balansräkning och en god likviditet. Det fanns utmaningar, men det fanns ab-

solut en framtidstro. Den ökade mängden kundfordringar var Öhrlings inte oroliga för, 

men de tog upp frågan om kapitalbindningen med bolaget. Bolaget nyanställde mycket 

personal och det ställde krav på fortsatt bra försäljning och fortsatt bra kassaflöde. Han 

kommer inte ihåg hur kassaflödet såg ut under första kvartalet 1998, men det var säkert 

ett negativt kassaflöde. Kundfordringarna, som uppgick till ca 221 milj. kr, måste om-

vandlas till pengar.  

 

När det gäller frågan om förfallotidpunkten för fakturorna så hade kunden en skuld om 

hela beloppet efter det att delleverans skett och fakturan skickats ut. Magnus Götenfelt 

har för sig att detta utvisades av betalningsterminerna i VRC-avtalen, men han minns 

inte hur de såg ut i detalj. 

 

Om ingenting sägs i avtalet ska kunden betala hela fakturan när den är förfallen. Om 

fakturan är skickad till kunden och kunden inte reklamerar fakturan, så är kunden 

skyldig att betala. Saldobekräftelser är en revisionsteknik för att bekräfta en skuld. 

Magnus Götenfelt minns inte vad som angavs i Leverans- och underhållsavtalet med 

IVS, vad gäller betalningsterminer. Magnus Götenfelt har läst juridik, men han är inte 

bekant med principen om att parternas prestationer som utgångspunkt ska utväxlas 

samtidigt. Han har arbetat som revisor i varvsbranschen och där erlägger kunden 25 

procent av priset vid ordertillfället. Magnus Götenfelts uppfattning är att kunden ska 

betala vid den tidpunkt som anges på fakturan, såvida kunden inte reklamerar. Om 

leverantören av någon anledning inte kan leverera återstoden, så lär det ju bli en dis-

kussion om fakturan då.  
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När det gäller frågan om Öhrlings talade med någon jurist om avtalens innebörd, har 

Magnus Götenfelt uppgivit att Öhrlings bedömde att det var viktigt att bolaget självt 

skulle skaffa sig kompetens vad gäller avtalsfrågan. Nils Brehmer bad Bob Lee att ut-

reda vilka juridiska insatser som kunde göras för att driva in kundfordringarna. De 

ställde även frågor till Bob Lee i april 1998 när betalning uteblev. Fram till slutrevisio-

nen ställde Öhrlings emellertid inte några frågor till Bob Lee.  

 

När det gäller frågan om kontroll av fraktsedlar så gjorde de ett slumpvis urval. Frakt-

sedlarna fanns i en särskild pärm hos bolaget.  

 

De tittade inte särskilt på hanteringen av licenser vad gäller programvarorna till cent-

ren. Öhrlings förutsatte att bolaget visste hur det skulle hantera sina kunder; Prosolvia 

var ett mjukvarubolag. Huruvida det var nödvändigt att få tillgång till licensnycklar för 

att kunna nyttja programvarorna var ingen revisionsfråga. Magnus Götenfelt hade ing-

en information om att möjligheten att använda programvaran var förhindrad på något 

sätt. Han vet inte huruvida vetskap om att VRC-avtalen inte innebar upplåtelse till im-

materiella rättigheter hade påverkat hans syn på affären. 

 

De poster som sätts upp på en observationslista är i regel väsentliga, småposter hamnar 

aldrig på denna typ av listor, de är inte materiella. 

 

Öhrlings gick igenom Equipment lists stickprovsvis. Fördelningen mellan hårdvara 

och mjukvara var ganska lika i de olika centren. 

 

Philippa Holländers uppgifter 

 

Philippa Holländer har uppgivit bl.a. följande. Hon är civilekonom med inriktning mot 

redovisning och finansiering. Hon började arbeta inom Öhrlings hösten 1988 och har 

genomgått vidareutbildning. Hon blev auktoriserad revisor under början av 2000-talet. 

Hon hade år 1997 arbetat med flera mindre IT-bolag, något som då var en ganska ny 

bransch. 
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Samarbetet inom revisionsteamet var tätt. Om man jämför med andra revisioner Phi-

lippa Holländer har varit inblandad i, skulle hon beskriva revisionen av Prosolvia som 

förenad med ett väldigt stort engagemang och att den var ingående samt av osedvanligt 

stor omfattning. Det var ett privilegium att verkligen få lov att lägga den tid man behö-

ver lägga på ett uppdrag. Teamet lade ner ovanligt mycket tid. Räkenskapsgranskning-

en inleddes på allvar tidigt i februari 1998, men beträffande vissa poster inleddes den i 

januari samma år. Det finns noterade bolag som går ut med rapporter redan tidigt i ja-

nuari. Det var inte en onaturligt eller osedvanligt kort tid, men det var däremot höga 

krav på att man kommer i mål på osedvanligt kort tid.  

 

I början av år 1997 var Systems ett helt nytt bolag som utvecklade en egen programva-

rufamilj. Det var ett antal konsulter från det ursprungliga Prosolvia som hade lyfts över 

till Systems och som utvecklade programvara, men de arbetade även med konsultinsat-

ser och med försäljning av Tecnomatix mjukvara. 

 

Hennes huvudkontakt på Systems var controllern Christel Sjöholm och de hade en god 

kontakt. Hon talade även med Morgan Herou. Det fanns även ett antal konsulter och 

projektledare som hon hade kontakt med, däribland Jon Serrander, Martin Skarhall, 

Rasmus Bergström och Roland Wester, samt senare även med C-G Carlebom och Bo 

Karnemo.  

 

Från den 13 november 1997, när genomgången med teamet hölls, inleddes den löpande 

granskningen. Den löpande granskningen rörde bolagets rutiner, skatter och löner, men 

även att identifiera knäckfrågor inför granskningen av årsbokslutet. De slutsatser de 

kom fram till, mot bakgrund av att de även året innan hade genomfört en löpande 

granskning, var att Prosolvia nu var ett helt annat företag vad gäller rutiner och perso-

nal m.m. Det var positiva förändringar och en betydligt mer mogen organisation. Om 

bolaget sade att de skulle ändra på något så ändrade de också på det. Sedan fanns det 

frågor de behövde lösa. Revisorerna hade en lista med avvikelser, sedan försökte de 

avgöra om avvikelserna var materiella. Teamet rapporterade till Nils Brehmer om de 
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ansåg att det var något han behövde veta. Under 1997 hade Öhrlings granskat bokslutet 

för 1996 och de hade även på grund av börsnoteringen granskat bolagens rutiner, be-

manning, skötsel och mognad. De hade vidare granskat varje kvartal under år 1997. 

Granskningen i november var således inte den första granskningen. Det hade varit fel 

att börja planera tidigare än i november eftersom det var helt andra bolag då än i början 

av året. 

 

Revisorerna hade en bra kontakt och en öppen dialog med bolagens controllers. En 

controller är en anställd som ska har ansvar för redovisningen, men som även ska lyfta 

blicken och genomföra analyser.  

 

Intrycken inom teamet var att bokslutet generellt var mycket bra. Det förelåg emeller-

tid ett antal frågor där Philippa Holländer var irriterad, snarare än bekymrad, nämligen 

att bolaget lite godtyckligt hade benämnt en post först som upplupen kostnad och se-

dan som avsättning, något som visade på en bristande omsorg om detaljer, en fråga 

som Philippa Holländer ville ha utredd.  

 

Även avtalshanteringen var en särskild fråga. De talade med mängder av anställda och 

då var det så att många endast kunde sin lilla del. Hon ville ha en redogörelse kring 

helheten från Morgan Herou, som dock inte var lätt att få tag på. Han var ofta på re-

sande fot. Hon var irriterad eftersom hon ansåg att Morgan Herou borde engagera sig 

mer i bokslutet, men han var mer framåtriktad. Avtalen rörde svåra affärer som var 

stora och viktiga för bolaget. Det som Philippa Holländer ville uppnå var att Morgan 

Herou skulle förklara sina affärer så att en person som inte arbetar i affärsverksamhe-

ten utan som håller på med redovisning kunde förstå dem. Hon tog upp frågan med 

Nils Brehmer som lovade att ta tag i problemet. Nils Brehmer ansåg att Morgan Herou 

borde behandla henne med respekt. 

 

Öhrlings bedömning av affärernas trovärdighet vid slutrevisionsmötet grundades på att 

det var en mängd människor, både från Systems och från kundsidan, som hade beskri-

vit affärerna. Utöver HTU förelåg bekräftade saldoförfrågningar. Detta gav en enhetlig 



  Sid 1245 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
bild av affärerna och av att redovisningen speglade dem. De hade inte skäl att angripa 

bolagets redovisning.  

 

Philippa Holländer minns inte om hon har tagit del av protokollet från styrelsemötet 

den 19 april 1997. Hon kände inte till att Morgan Herou hade så strukturerade kriterier 

för intäktsföringen i Systems. Att det skulle föreligga en affärsplan borde ur Morgan 

Herous perspektiv ha varit det primära, men detta är inte det mest självklara kriteriet ur 

ett redovisningsperspektiv. Philippa Holländer har svårt att föreställa sig att granskning 

av affärsplaner hos kunder skulle ha ingått i en normal granskning. Kriteriet att kunden 

skulle ha accepterat fakturan var ett kriterium som tillämpades. Om kunden inte hade 

accepterat fakturan kunde de inte ta en intäkt. För Philippa Holländer inställer sig frå-

gan om grunden till varför en kund inte har accepterat en faktura. Detta är sådant man 

lär sig under årens lopp. Hade man inte gått vidare och undersökt varför kunden inte 

accepterade fakturan avseende CoE Arvika så hade man inte uppnått en rättvisande 

bild. 

 

De kontrollrisker som togs upp i revisionsplanen var relevanta i fråga om Systems på 

så sätt att detta var de risker de förväntade sig att möta, men sedan kan verkligheten 

givetvis se annorlunda ut. Vad gäller periodiseringen var det primärt leveransgransk-

ningen som tog sikte på denna fråga. Man var tvungen att läsa faktureringen för att få 

reda på när saker och ting hade bokförts.  

 

Den kontrollrisk som låg i att Dan Lejerskär hanterade avtalsskrivandet berörde även 

Systems. Kontrollrisken uppmärksammades på grund av affärerna i Clarus. Även i 

Systems uppstod många frågor som behövde ställas till Morgan Herou. De övriga affä-

rerna följde gängse rutiner på ett helt annat sätt. 

 

Granskning av leveransrutinerna ingår typiskt sett i förvaltningsrevisionen. Att gransk-

ningsplanen togs fram i november var lagom – planeringsfasen utgjorde en ganska stor 

del av revisionen. Philippa Holländer var med under granskningen av delårsrapporter-

na för första, andra och tredje kvartalen 1997. Förvaltningsrevisionen hade inletts i 
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november. Denna typ av revision pågår löpande. Vad gäller rutinerna avseende leve-

rans av programvara, så hade inte så många affärer utförts, varför revisorerna inte kun-

de uttala sig om detta i planen. Beskrivningen från bolaget var att leverans skedde se-

nast vid faktureringen. Det förelåg inte någon fast rutin.  

 

Man planerade vid den här tidpunkten att stora volymer av licenser skulle komma att 

säljas. Då var det viktigt att i god tid ha förberett sig för dessa volymleveranser.  

 

Det fanns olika sätt att inrikta granskningen, dels substansgranskning där man tittar på 

underlag och dels utvidgad granskning av den interna kontrollen där man gör stickprov 

för att verifiera den interna kontrollen. Eftersom det saknades rutiner fick revisorerna 

ägna sig åt substansgranskning – genomgång post för post – vilket innebar ett betydligt 

större arbete. Revisorerna frågade runt, skaffade sig information om affären och skick-

ade ut saldoförfrågningar – man frågade rakt ut vad som var presterat.  

 

Hon vill dra sig till minnes att Christel Sjöholm nämnde en nyckel, med vilken man 

öppnade programmen. Det är möjligt att man idag skulle ha granskat detta, men hon 

var inte så tekniskt kunnig då. Hon vet inte om dessa nycklar var tillämpliga på pro-

gram som tillhandahölls via Internet, eller även beträffande de program som leverera-

des via CD-rom. Hon följde aldrig upp Christel Sjöholms uppgifter. 

 

26.5.4 Planeringen 
 

Som framgår av Revisionsprocessen ska principen om väsentlighet och risk vara väg-

ledande när revisorn bestämmer inriktningen och omfattningen av sitt arbete. 

 

Öhrlings har i revisionsplanen delat upp riskerna i affärsrisker och kontrollrisker. Af-

färsriskerna som togs upp var marknadstillväxt, konkurrens, personalberoende, pro-

duktutveckling, patent, produktansvar, beroende av allianser samt företagsförvärv. De 

kontrollrisker som togs upp beskrivs i det följande. 
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Kontrollrisk definieras i Revisionsprocessen som risken för att väsentligt fel eller miss-

förhållande inte upptäcks eller tas om hand av bolagets interna kontrollsystem. 

 

Det är ostridigt i målet att Öhrlings i sin revisionsplan har bedömt att följande kontroll-

risker förelåg. 

- den starka expansionen av organisationen ställde krav på administrativ utveck-

ling och anpassning,  

- utvecklingen av ”globala affärer” ställde krav på uppföljning, resultatmätning 

och korrekt redovisning,  

- affärstransaktionerna var avtalsstyrda vilket ställde krav på fullständighet och 

riktighet,   

- stor fakturering inför varje kvartalsslut innebar risker för felaktig periodisering 

av intäkter; samt 

- att en stor del av affärerna och avtalsskrivandet hade hanterats av koncernche-

fen, riskerna med detta hade framförts och rutinerna för avslut av affärer och 

avtalsskrivande skulle följas upp. 

   

Konkursboet har inte gjort gällande annat än att Öhrlings bedömning av kontrollris-

kerna i allt väsentligt varit korrekt och riktig, möjligen att risken för en ökad kapital-

bindning i kundfordringar borde ha framhållits. 
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 26.5.5 Genomförande 
 

När det gäller granskningen av de olika center-affärerna har Nils Brehmer, Magnus 

Götenfelt och Philippa Holländer uppgivit bl.a. följande. 

 

VRC 

 

Allmänt 

Magnus Götenfelt: Det hölls en genomgång rörande VRC-avtalen efter delårsrappor-

ten för andra kvartalet, någon gång under september 1997. Magnus Svernlöv, Philippa 

Holländer, Magnus Götenfelt och Bror Frid deltog under mötet. Syftet var att gå ige-

nom VR-centren och hur de skulle redovisas. Mötet fick en förlängning eftersom Pro-

solvias styrelse hade ett intresse av att se hur det gick för centren, detta eftersom Pro-

solvia var delägare i IVS. Öhrlings fick läsa avtalen rörande affärerna i Dubai och Ma-

laysia. Magnus Svernlövs presentation rörande VRC-affärerna i september 1997 låg till 

grund för Öhrlings kunskap om vad man kunde vänta sig av affärerna. Kundfordring-

arna bockades av gentemot avtalen vad gäller part, belopp samt Equipment list – de 

centrala punkterna. Magnus Götenfelt kan inte påminna sig att Öhrlings hittade något 

som kunde leda till att affärerna kunde tolkas på något annat sätt än så som de hade 

beskrivits av bolaget. Vad som föregick på mötet var ingen djuplodande analys av av-

talen, utan mötet var fokuserat på värden, parter, Equipment list m.m. 

 

Öhrlings skrev i oktober 1997 en rapport rörande internvinsteliminering av den för-

säljning till IVS som hanterades via leasing genom Handelsbanken Finans. Alternati-

ven var att antingen se försäljningen som till 100 procent extern eller att se igenom 

avtalen och internvinsteliminera för Prosolvias ägarandel i IVS. Öhrlings beslutade sig 

för att det var lämpligt att tillämpa genomsyn – att se till substansen i affären.  

 

Öhrlings funderade inte på den omständigheten att IVS nu endast skulle köpa ett halvt 

center. Revisorerna såg aldrig någon reklamation. Det finns motsägelser i alla avtal. 

Öhrlings tog hänsyn till substansen, vad parterna kommit överens om. 
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Från Prosolvias perspektiv var det ingen skillnad mellan renodlad programvaruförsälj-

ning och VRC-försäljning. Hårdvaran till centret kunde köpas av annan leverantör. 

Prosolvia sålde inte hårdvara till alla lokala parter.  

 

Magnus Götenfelt granskade inte VRC-affärsplanen från oktober 1997 och vet inte 

exakt om han tog del av denna. Han har sett någon form av affärsplan men kan inte 

komma ihåg tidpunkten.  

 

Bolagets fokus låg där vinsten fanns. Magnus Götenfelts analys var baserad på vad 

som var Prosolvias mål. Målet var inte att bilda en massa center, utan att skapa en in-

dustristandard.  

 

Revisorerna kontrollerade hur IVS hade bokfört transaktionerna med Clarus och de 

fick saldobalanser och hade kontakt med IVS revisorer hos Ernst&Young. Denna fråga 

var intressant eftersom en del av IVS resultat skulle in i Prosolvia, men även att utgå-

ende försäljning skulle stämmas av. Magnus Götenfelts minnesbild är att samtliga Cla-

rus transaktioner med IVS hade skuldförts av IVS. 

 

VRC Bangkok 

Nils Brehmer: När det gäller flytten av centret i Bangkok till Kina så var det Magnus 

Svernlöv och möjligen även Dan Lejerskär som gav information om denna fråga. Pro-

solvia riskerade en kundförlust vad gäller Bangkok, vilket noterades av Öhrlings. Pro-

solvia hade tecknat avtal med InKina före årsskiftet och levererat. Det fanns ett antal 

olika dokument som visade på InKinas stora intresse. Av något skäl ville inte Dan Le-

jerskär ta upp InKina i bokslutet för år 1997, men Nils Brehmer vet inte varför. Nils 

Brehmer sade då att Prosolvia får bokföra InKina och ta kundförlusten på Bangkok, då 

blir det nästan plus minus noll. Så blev det inte, utan Prosolvia lät bli att ta såväl för-

lusten på Bangkok som intäkten på InKina – detta är något som revisorer kallar för tyst 

kvittning. Att göra en tyst kvittning är inte ovanligt. För Nils Brehmer var detta en tyst 

kvittning rakt av – det var inte fråga om att flytta leasingutrymme utan om Nils Breh-
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mer minns rätt hade InKina egna muskler att ordna finansiering. Leasingutrymmet hos 

Handelsbanken Finans kände Nils Brehmer inte till då. 

 

Magnus Götenfelt: Affären var betald, så det fanns ingen kundfordran. Leasingavta-

len granskades inte eftersom de behandlade en ren finansieringsfråga mellan parterna 

som inte hade betydelse för Prosolvias årsredovisning. De spärrade medlen vid årsskif-

tet uppgick till 9 milj. kr. Det var två ben i affären och det ena benet var spärrat, medan 

det andra var betalt. Magnus Götenfelt minns inte varför det ena benet var spärrat.  

 

Den lokala parten hade fått svårigheter och Prosolvia ville därför byta part till centret. 

En annan part skulle ta över motsvarande tillgångar och ta över finansieringen i form 

av leasingavtalet med Handelsbanken Finans. Vid slutrevisionen hade Öhrlings fått 

information från Dan Lejerskär om detta. Det fanns ingen information om att Handels-

banken Finans ville kräva återgång av affären. 

 

Hade Öhrlings haft sådan information skulle argumenten för att backa eller flytta affä-

ren ha haft en annan tyngd. Revisorerna har att förhålla sig till den information före-

tagsledningen tillhandahåller. Om företagsledningen driver tesen att transaktionen står 

fast, men att part och plats ska bytas, så är fordran i sig balansgill. Leverans hade skett.  

 

InKina var övertagande part. InKina var uppe på slutrevisionsmötet – det hävdades att 

det fanns avtal. Det fanns ingen intäkt i bokslutet från InKina. Slutsatsen blev att intäk-

ten beträffande Bangkok-centret fick ligga kvar. Öhrlings skulle följa upp utveckling-

en, så att det verkligen blev så som företagsledningen angett – det skulle ske en ny 

granskning under första kvartalet 1998. 

 

Att kundfordran skulle följas upp innebar rent konkret att Öhrlings hade information 

som tydde på att sannolikheten för betalning var större än motsatsen, men att det fanns 

ett uns av tveksamhet. Revisorer har en bestämd tidsram att leva efter. Vissa fordringar 

följs upp i en senare period. Detta är även ett sätt att följa upp sanningshalten vad gäll-

er företagsledningens uppgifter.  
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VRC Singapore 

Nils Brehmer: Vad gäller VRC Singapore, där svaret från den lokala parten angav att 

” this deal is still subject to loan arrangements by certain banks”, så frågade Nils 

Brehmer Dan Lejerskär om det fanns något finansieringsåtagande i avtalet och fick då 

beskedet att detta inte existerade och att det inte heller fanns något ”side letter”.” De 

ansåg att fordran var konfirmerad – man skriver ju i svaret ”this deal”, då är det ju en 

”deal”. Vad Nils Brehmer kommer ihåg kunde man inte av avtalet utläsa att B&T:s 

åtagande var villkorat och Prosolvia förnekade existensen av något sådant villkor. 

 

Magnus Götenfelt: Affären följde den normala proceduren. Öhrlings granskade huru-

vida leverans hade skett enligt rutinen med Josefin Nilsson. Hon skulle notera leveran-

ser och restföringar. Josefin Nilsson hade dokumentation rörande det som hade levere-

rats, liksom DHL-dokumentation som utvisade datum för leverans och mottagande 

part. Den saldoförfrågan som kom in hade en reservation om att det förelåg ett finansi-

eringsvillkor och togs upp på listan inför slutrevisionsmötet. 

 

Fordran avseende Singapore var uppe för värderingsdiskussioner. Vid slutrevisionsmö-

tet bedömdes betalning som sannolik, men fordran skulle följas upp under första kvar-

talet 1998. Magnus Götenfelt kände till att fordran hade krediterats gentemot Handels-

banken Finans och i stället ställts ut mot lokal part. Handelsbanken Finans hade skäl 

att dra tillbaka sin finansiering och då fick bedömningen göras gentemot lokal part – 

revisorerna bedömde att betalning var sannolik. Att Handelsbanken Finans hade avslu-

tat sitt engagemang i affären påverkade inte bedömningen av huruvida betalning var 

sannolik i förhållande till den lokala parten. Handelsbanken Finans tillbakadragande 

gällde tveksamhet gentemot utlandsfinansiering i allmänhet. Öhrlings bedömde att 

fordran skulle ligga kvar men följas upp under första kvartalet 1998. Öhrlings hade fått 

en bekräftelse från den lokale parten att denne accepterade skulden, något revisorerna 

bedömde som starkt. För bolaget var det viktigt att ha starka finansiella partners. Öhr-

lings hade inga externa underlag för kreditprövning.    
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Revisorernas slutsats var att den finansiella lösningen skulle ordnas, denna omständig-

het ingick i bedömningen kring huruvida fordran skulle ligga kvar. Betalning var mer 

sannolik än motsatsen. Denna bedömning gjordes i samband med genomgången under 

slutrevisionsmötet med personer som varit delaktiga i transaktionen. Det kan vara Dan 

Lejerskärs uppgifter som ligger till grund för bedömningen. 

 

VRC Kuala Lumpur 

Magnus Götenfelt: Granskning skedde på samma sätt som i Singapore. Öhrlings hade 

inga synpunkter på att faktureringen gick till lokal part. De granskade inte leasingavtal; 

det var en sak mellan IVS och lokal part.  

 

Frågorna om det skulle bildas ett särskilt bolag och om detta bolag i så fall hade bildats 

var föremål för diskussion. Det var IVS och den lokala parten som skulle tillse att bo-

laget bildades. Att det i arbetspapper har noterats att bolag i vissa fall inte har bildats 

återspeglar information som Öhrlings hade fått från Prosolvia. Magnus Götenfelt upp-

ger sig inte ha något bra svar på om Öhrlings granskade huruvida Razif Abdullah var 

part. Razif Abdullah var väl delägare i Rosara och han iklädde väl sig bolagets förplik-

telse. Öhrlings såg visserligen inte den bankgaranti som var utställd för Razif Abdul-

lah, men revisorerna hade information om bankgarantin. Uppgiften om att Razif Ab-

dullah var en finansiellt stark partner kom från bolaget och Roger Cederberg. Öhrlings 

träffade Roger Cederberg under april 1998.  

 

Kuala Lumpur var ett av de center som skulle följas upp. Att tre av de center som skul-

le följas upp var affärer från tidigare kvartal var ingenting onormalt. Dessa center var 

på Öhrlings agenda och revisorerna bedömde att de skulle ligga kvar. 

 

VRC Yokohama 

Magnus Götenfelt: Clarus hade en kundfordran på Yokohama och bolaget hade tagit 

en intäkt. Öhrlings skickade en saldobekräftelse till Yokohama i syfte att få reda på om 

motparten ville bekräfta sin skuld och gick igenom leveranser till centret enligt Josefin 

Nilssons leveranslista – vad hade skickats och inte skickats och hur hade detta redovi-
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sats. Öhrlings kontrollerade om kreditnotor hade skickats ut. Vidare hölls ett samtal 

med företagsledningen under slutrevisionsmötet. Öhrlings kunde konstatera att mot-

parten hade bekräftat skulden. Inga kreditnotor fanns. Samtalet med företagsledningen 

gav inte upphov till några tveksamheter. Saldoförfrågningar skickades till lokal part, 

men inte till IVS. Säkerhet fanns i form av en remburs. Öhrlings fick information om 

rembursen före bolagsstämman, vilket framgår av ett arbetspapper. 

 

VRC Taiwan 

Magnus Götenfelt: Det var samma granskningsmetodik i alla center; begäran om sal-

dobekräftelse, leveransgranskning, internvinsteliminering, kreditnotor och avstämning 

av eventuella oklarheter med företagsledningen. De fick svar på saldoförfrågan, med 

kommentar om att fordran skulle flyttas till särskilt JV-bolag och uppfattade svaret 

som en bekräftelse av skulden. Magnus Götenfelt bedömde inte att JV-bolaget var kö-

pare av centret. Öhrlings visste att JV-bolaget höll på att bildas och att det var en seg-

dragen process som hade dragit ut onödigt mycket på tiden. Varken förr eller senare 

har det förekommit någon reklamation eller annat som indikerar att fakturorna skulle 

ha hamnat på fel ställe. 

 

Revisorerna diskuterade med företagsledningen, generellt sett, huruvida det förekom 

avvikelser i något avtal. Vad gäller VRC Taiwan har Magnus Götenfelt ingen bild av 

att företagsledningen angav några avvikelser. Magnus Götenfelt kommer inte ihåg om 

man särskilt granskade avtalet. 

 

VRC Pretoria 

Magnus Götenfelt: Öhrlings fick en ren saldobekräftelse och vid en samlad bedöm-

ning den 24 februari 1998 accepterades redovisningen av intäkter och kundfordringar. 

Han visste hur VRC-avtalen såg ut generellt, men han kan inte svara på om Öhrlings 

granskade det aktuella avtalet. Han borde ha sett efter om det förelåg ett bindande, 

påskrivet avtal och eftersom man bedömde att fordran var i sin ordning, så var det väl 

inga oklarheter i den granskningen. Under slutrevisionsmötet diskuterades borgensför-
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bindelser och bankgarantier, men dessa förevisades inte Öhrlings. Det var för övrigt 

Philippa Holländer som arbetade med denna granskning. 

 

VRC Irvine 

Magnus Götenfelt: Centret sköttes av Prosolvia, Inc. och han minns inte om Öhrlings 

granskat avtalet. Inga specifika åtgärder vidtogs i Göteborg. De skickade instruktioner 

till revisorerna i Detroit och fick en rapport som inte innehöll något anmärkningsvärt. 

Affären dök upp i Prosolvias böcker som en internvinst, vad gäller försäljningen till 

Prosolvia, Inc. Man hade inte uttryckligen bett revisorerna i USA att skicka någon sal-

doförfrågan till lokal part och Magnus Götenfelt tror inte att så skedde. 

 

VRC Madrid 

Magnus Götenfelt: Det fanns inga indikationer på att avtalet inte skulle vara bindan-

de. Öhrlings hade fått en ren saldobekräftelse och granskat periodiseringen. Giltigheten 

av avtalet var beroende av finansiering av ”local government”. På slutrevisionsmötet 

fick Öhrlings en muntlig uppgift om att denna finansiering var klar. Magnus Götenfelt 

minns inte om han kände till villkoret. Att det förelåg en garanti från ”local govern-

ment” är en uppgift Öhrlings fick från bolaget. Clarus hade fått information från Spa-

nien om att den lokala parten skulle få bidraget. Det fanns en stor entusiasm kring 

centret. När den här typen av information, som uppgiften om finansieringen, fram-

kommer under slutrevisionsmötet, i nära anslutning till styrelsemötet, brukar Öhrlings 

normalt sett begära en kopia. Magnus Götenfelt kan inte minnas att han har sett garan-

tin. 

 

Hade Öhrlings känt till att Prosolvia skulle ha ett 85-procentigt ägande i centerbolaget 

hade internvinstelimineringen blivit högre. Öhrlings kände inte till detta villkor. Efter-

som det fanns starka förhoppningar om att IVS skulle gå in, behandlades centret på 

samma sätt som ett IVS-center.  
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VRC Ottawa 

Magnus Götenfelt: Ottawa-centret kom igång under hösten 1997 och var finansierat 

via Handelsbanken Finans. Det som skiljde sig från granskningen av de andra centren 

var den part mot vilken Prosolvia hade sin fordran, Nuvision, som Magnus Götenfelt 

uppfattade var JV-bolaget. Denna fordran kom att krediteras och omfaktureras gent-

emot Nygem, som var den lokala parten. Magnus Götenfelt vill minnas att det skicka-

des en saldoförfrågan till Nuvision, som de dock ej fick svar på. I övrigt följde fordran 

samma mönster som han beskrivit tidigare. I februari blev Nygem ny motpart. Fordran 

diskuterades på motsvarande sätt som beträffande alla andra center. Det här centret var 

igång och hade verksamhet. De bedömde Nygems förmåga att kunna betala, baserad 

på information från Prosolvia som gavs vid slutrevisionsmötet. Någon egen analys 

gjordes ej, utan det baserades helt och hållet på bolagets information. Att fordran upp-

stod i tredje kvartalet 1997 och var obetald i februari 1998 föranledde inte nedskriv-

ning. De bedömde att fordran skulle betalas. 

 

De betraktade fordran som riskfylld. Parten kunde ha svårt att betala hela fordran på en 

gång. Fordran skulle följas upp under första kvartalet. Att Bill Motala förskingrat 

pengar fick de information om först i april 1998. Fordran var på observationslistan 

inför första kvartalet, då de skulle utföra en förnyad prövning av fordran. De planerade 

inte att ändra revisionsberättelsen.  

 

VRC Maricopa 

Magnus Götenfelt: Fordran skulle flyttas till första kvartalet 1998. Den lokala partens 

del blev flyttad, dock ej IVS del. De bockade inte av att IVS del hade flyttats. Öhrlings 

var inte med och beslutade att fordran skulle flyttas, det beslutades av bolaget i början 

av februari. Informationen om att posten var flyttad fick Öhrlings den 17 februari 

1998. Öhrlings missade att bocka av den transaktionen.  

 

VRC Falköping 

Magnus Götenfelt: Han kommer inte ihåg om avtalet granskades eller om verksamhe-

ten skulle drivas i ett särskilt bolag. Öhrlings skickade en saldoförfrågan, men fick 
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inget svar. Öhrlings fick information om att betalningen var säkerställd med kommunal 

borgen och bedömde fordran som balansgill. Han kommer inte ihåg om garantin 

granskades eller om Öhrlings fick uppgifter från bolaget. Magnus Götenfelt fick ingen 

information om att reklamation mot fakturan skulle ha skett under våren 1998. Seder-

mera kom centret igång. Centret togs upp på slutrevisionsmötet.   

 

Magnus Götenfelt var mer intresserad av huruvida finansiering skulle komma på plats 

än om en viss garanti förelåg eller ej. Leasingavtal skrevs på i april och finansieringen 

blev klar. En revisor ska bedöma om betalning är sannolik eller ej. Magnus Götenfelt 

minns inte om det fördes diskussioner med just Nordbanken Finans vid tiden för slut-

revisionsmötet. 

 

CoE 

 

Allmänt 

Nils Brehmer: Vad gäller Systems så var Philippa Holländer tveksam beträffande vis-

sa affärer, men efter sista genomgången var hennes tveksamhet mindre – det förelåg 

inte tillräcklig tveksamhet för att inte acceptera fordran. Hon var orolig och ville ha 

stöd av honom. Nils Brehmer minns att hon uttryckte att ju mer hon grävde, desto mer 

trodde hon på fordringarna. Det var hennes sammanfattning till Nils Brehmer. De gick 

gemensamt igenom hennes arbetspapper rörande respektive center. Nils Brehmer gav 

stöd till henne genom att han bad Morgan Herou komma med ytterligare information. 

Morgan Herou lämnade den efterfrågade informationen under slutrevisionsmötet. 

Morgan Herou kom dock inte med någon strukturerad dokumentation då, utan den 

kom senare. 

 

Philippa Holländer: Centeraffärerna var ett koncept där det bärande var mjukvaran 

och kring den en idé om hur man i varje center skulle kunna kommersialisera och ut-

veckla denna. Sedan krävdes för att kunna härbärgera mjukvaran även hårdvara, där 

Prosolvia hade volymfördelar. Det var fråga om ett affärskoncept för hur man skulle 

kunna bedriva utbildning och driva projekt lokalt. Systems programvara var nyutveck-
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lad under 1997, och det var först då centren kom att bli aktuella. Skillnaden mot VRC 

var att CoE skulle etableras i Sverige, i övrigt är det svårt att säga vilka skillnader som 

förelåg. Philippa Holländer har inte satt sig in i VRC-avtalen, men som hon uppfattade 

det var CoE Systems motsvarighet till VRC. 

 

Systems hade inte något standardavtal som motsvarade VRC-avtalen, inte på det sys-

tematiska sättet. Philippa Holländer observerade detta och hon hade synpunkter på att 

bolaget borde formalisera sin avtalshantering framöver. Dessa synpunkter diskuterades 

med Christel Sjöholm, som instämde. Detta med avtalen var lite betecknande – Sy-

stems var som ”en lillebror” till Clarus. Det fanns inget mallavtal – man kunde inte ta 

två avtal och känna igen sig. Hon kunde därför inte förlita sig på att granska bolagets 

rutiner, utan hon fick gå igenom varje affär, vilket var mer tidsödande. 

 

Det förelåg egentligen inga problem med förhållandet till Morgan Herou. När man väl 

hade satt sig ned med honom, så berättade han beredvilligt. Det var dock fråga om en 

kort frist och man skulle granska information som hade tillkommit sent under året. 

Under dessa omständigheter ville hon att den ytterst ansvarige skulle knyta ihop säck-

en. Morgan Herou var svår att få tag på och var antingen på resande fot eller så satt han 

i möte med ABB. Morgan Herou underlättade inte revisorernas arbete.  

 

Öhrlings bedömning av affärernas trovärdighet vid slutrevisionsmötet byggde på att 

det var en mängd människor, både från Systems och från kundsidan, som hade beskri-

vit affärerna. Frånsett HTU förelåg bekräftade saldoförfrågningar. Detta gav en enhet-

lig bild av affärerna och av att redovisningen speglade affärerna. De hade inga skäl att 

angripa bolagets redovisning.  

 

CoE Arvika 

Nils Brehmer: Han minns att Philippa Holländer hade haft det besvärligt när det gäll-

de att få fram information från Morgan Herou och Öhrlings hade därför krävt att Mor-

gan Herou skulle lämna en redogörelse under mötet. Under slutrevisionsmötet lämnade 

Morgan Herou en redogörelse som föreföll betryggande. Sedan skulle Morgan Herou 
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lämna skriftlig information och den ”droppade väl in sådär pö om pö”. Nils Brehmer 

betraktade Arvika som ett säkert center. Det var emellertid slarvigt av Prosolvia att 

skicka fakturan till fel mottagare. Det var en fråga som Nils Brehmer tog upp med 

Morgan Herou under mötet. Dan Lejerskär var aktiv på mötet och ställde frågor till 

Morgan Herou. Nils Brehmer uppgav att man under mötet fick den föredragning av 

Morgan Herou som man hade bett om – det var information som hängde ihop.  

 

Philippa Holländer: Hon talade med Christel Sjöholm, Jon Serrander, Jan Olsson, 

Morgan Herou och Sven-Bertil Ryman. Vidare talade antingen hon eller Thomas 

Bengtsson även med Uno Eriksson. Var och en av dessa personer bekräftade på sitt sätt 

vad som stod i redovisningen.  

 

Hon utgår från att hennes sammanställning beträffande CoE Arvika är upprättad sam-

ma dag som dateringen anger, det vill säga den 26 februari 1998. Det har tillkommit en 

anteckning i mars 1998, rörande en delbetalning. Hon ville gärna ha materialet samlat.  

 

Angående de kriterier man prövade intäktsföringen mot, uppgav hon att det var skralt 

med instruktioner om hur denna typ av intäkter skulle redovisas inom den svenska 

normgivningen. Man fick söka stöd utomlands – det fanns två s.k. SOP:ar. Detta var 

ett sätt att strukturera bedömningarna eftersom det saknades svenska regler.  

 

Revisorerna hade inte tillgång till avtal när det gällde CoE Arvika, så som varit önsk-

värt. Det fanns intressenter i Arvika som drev på affären och alla inblandade var över-

ens och agerade i enlighet med det. Generellt är det bra med skriftliga avtal, men här 

var det inte så att Systems hade agerat på eget bevåg. Revisorerna erhöll uppgifter som 

på något sätt styrkte affärerna. Det var efter en genomgång Morgan Herou höll. Att 

hon i ett arbetspapper har angett att ”Avtalet inte helt klart formellt juridiskt” beror på 

att det var den bild hon hade.  

 

Vad gäller offerten vet Philippa Holländer att omfaktureringen inte var på exakt sam-

ma belopp som den ursprungliga fakturan. Att jämföra offerter är ingenting som ingår i 
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en revisors normala granskning. Philippa Holländer anser principiellt att man bör 

granska avtal – de dokumenterar de affärstransaktioner som bolaget anser har påverkat 

redovisningen.  

 

Beträffande kriteriet att fordran ska vara säker, uppgav Philippa Holländer att hon hade 

fått information om att bara det blir rätt fakturamottagare, så skulle mottagaren komma 

att betala, dock i delposter. Det fanns ingenting som tydde på att betalning inte skulle 

komma att inflyta. Det fanns ingen information som stödde detta. När sedan en delbe-

talning flyter in så finns knappast skäl att värdera ner fordran. 

 

Morgan Herou var den som slutligen var ansvarig för att beskriva affären, men han 

arbetade inte ensam. Det fanns information från andra personer inom bolaget och där-

till från en konkurrerande revisionsbyrå, vilket kändes bra. 

 

Philippa Holländer minns att hon talade i telefon med Sven-Bertil Ryman på 

Ernst&Young i anledning av IDC:s saldobekräftelse. Hon undrade vad detta nu var, 

om det inte fanns någon affär och vad som var felet. Sven-Bertil Ryman sade då till 

henne ”lugn i stormen, det har blivit till fel bolag”. Det rörde sig om ett formaliafel. 

Philippa Holländer fick känslan att Ernst&Young hade varit behjälpliga med bolags-

bildningen, men att de inte riktigt hade kommit i mål. Det var formellt sett fel mottaga-

re, men om Systems skulle omfakturera till rätt bolag så skulle det gå bra. Sven-Bertil 

Ryman är revisor, så han vet vad en saldoförfrågan är och han vet var periodisering är. 

Han angav vidare att det fanns produkter och en lokal. Han förstod att Philippa Hol-

länder var ute efter svaret på frågan huruvida leverans skett eller ej. De diskuterade 

inte vad som levererats. Han kunde inte alla teknikaliteter, men hade fullständigt klart 

för sig vad det var Öhrlings var ute efter när det gällde saldoförfrågan. Det ligger i sa-

kens natur att om man inte har fått något levererat till sig, så erkänner man inte en 

skuld. Om Sven-Bertil Ryman hade signalerat att det förelåg ett verkligt problem, så 

hade hon inte accepterat faktureringen, utan gått vidare. Det kändes bättre när hon fick 

reda på att det var formalia som gjorde att fakturan inte var korrekt. Det kändes dock 

inte helt bra, eftersom hon fortfarande ville ha en sammanställning från Morgan Herou. 
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Hon minns inte om hon har talat med Hans Gustafsson, men i så fall skulle det ha varit 

fråga om att hon ville ha en ytterligare bekräftelse. Bolaget fick reda på att det inte var 

korrekt fakturerat och det satte igång processer. Av anteckningar i arbetspappren fram-

går att det var Hans Gustafsson som attesterade fakturorna. Det viktiga var att han var 

med på affären. Hon har inte samma klara minnesbild av detta samtal som av samtalet 

med Sven-Bertil Ryman.  

 

Hon kan inte dra sig till minnes att hon har sett den första fakturan. Öhrlings förväntan 

var att Systems, liksom sin ”storebror” Clarus, skulle sälja ett antal VR-center. Detta 

var en av de fakturor som dök upp. Hon hade blivit förvånad om någon faktura inte 

hade dykt upp.  

 

Hon vet inte om det fanns någon leveransdokumentation vad gäller Arvika, någon 

fraktsedel eller liknande, det var ingenting hon sökte efter. Leveransen verifierades 

genom samtal med berörda personer hos Systems, samtalet med Sven-Bertil Ryman 

och genom att det pågick verksamhet i Arvika. Egentligen visste hon inte mer om 

verksamheten än vad hon fick reda på genom hörsägen och vad som stod i tidningarna. 

Det fanns dock ingen information som tydde på att leverans inte skulle ha skett, inte 

heller från Sven-Bertil Ryman. Hon känner inte till Morgan Herous förhörsuppgifter 

om att det skickades produkter till Systems kontor i Vänersborg.  

 

Philippa Holländer beskriver Sven-Bertil Rymans insats som ”bonusmaterial”. Det var 

olika karaktär på de affärer som gjordes i Systems. Det var få affärer och det var inte 

den volymen att det fanns tekniska rutiner etablerade. Philippa Holländer talade med 

Christel Sjöholm angående vad som hade levererats. Christel Sjöholm hänvisade även 

vidare till andra personer. Philippa Holländer fick en samstämmig bild av var som var 

levererat. Hade information att det förelåg osäkerhet beträffande leveranserna före-

kommit hade Philippa Holländer följt upp detta, men sådan information framkom inte. 

När det gäller kriterierna priset bestämt samt sannolikheten för betalning, har Philippa 

Holländer uppgett att revisorerna hade erhållit svar på saldoförfrågan samt följt upp 
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detta, varvid det framgått att man genom en omfakturering kunnat undanröja tveksam-

heterna. Vidare kom det att inflyta delbetalningar. De fick förklaringen till att faktu-

rorna var gamla; det var ju fel mottagare. Philippa Holländer har däremot för sig att det 

skedde en förskjutning, att man gjorde upp en betalningsplan. Detta var emellertid lätta 

frågor när formaliaproblematiken väl var undanröjd. 

 

CoE Örebro 

Nils Brehmer: Han ringde upp Stig Högström och ställde frågor till honom. Stig Hög-

ström uppgav bl.a. att han hade fått leverans före årsskiftet, att han godkände affären 

samt att han själv hade förmåga att betala. Nils Brehmer bad då Stig Högström att re-

dovisa för sin privatekonomi, varvid Stig Högström uppgav att han hade en rejäl börs-

portfölj samt ett skogsinnehav. Nils Brehmer bedömde att Stig Högström var kapabel 

att betala. Även om Nils Brehmer senare fått reda på att Stig Högström vid tidpunkten 

varit pressad, var det ingenting som Nils Brehmer märkte då. Stig Högström hade varit 

finansdirektör, så Nils Brehmer visste att Stig Högström kände till vad det var han sva-

rade på. Nils Brehmer fick inte något intryck av att någonting inte skulle stå rätt till 

med affären, i så fall hade han rapporterat det till Prosolvias styrelse. 

 

Philippa Holländer: När det gäller CoE Örebro talade revisionsteamet med Christel 

Sjöholm, Morgan Herou, C-G Carlebom och Stig Högström. 

 

Hennes sammanställning rörande CoE Örebro upprättades den 26 februari 1997. Att 

saldoförfrågan berörs i samband med analysen av leveranskriteriet har att göra med att 

Stig Högström i saldoförfrågan angav inte bara att betalningen skulle komma senare, 

utan även att han hade programvaran hos sig. Stig Högström var en driven affärsman 

och han skulle inte av oförstånd ha angivit att han var skyldig ett belopp. 

 

Vad gäller kriteriet ”Fordran säker” uppgav Philippa Holländer att AB Ånsta var Stig 

Högströms bolag. Stig Högström hade det väl ställt ekonomiskt och såvitt Philippa 

Holländer förstod gällde detta även Ånstabolaget. Philippa Holländer förstod att detta 
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inte var avsett att utgöra den slutliga ägarkonstellationen, men AB Ånsta hade kunnat 

reglera fordran självt.  

 

Att centret skulle bli föremål för uppföljning under år 1998 berodde på Morgan Herous 

beskrivning. När han berättade om centret, så angav han att ägarspridningen skulle 

komma att vara på plats inom kort. Kapitaliseringen bestod i intäktsgenererande pro-

jekt som utgick från centret. När revisorerna fick beskrivet för sig att det var något som 

skulle ske, var det naturligt att de ville följa upp detta. 

 

När hon var yngre i yrket läste hon hundratals saldoförfrågningar, och de som förekom 

beträffande Systems var ovanligt okomplicerade. 

 

Morgan Herou fick i uppdrag att på slutrevisionsmötet redogöra för Systems affärer. 

Därefter sammanfattade Philippa Holländer hur hon resonerade vad gäller värderingen 

av de aktuella fordringarna. Att Stig Högström nämns i arbetspappren beror troligen på 

att Philippa Holländer eller någon annan inom revisionsteamet hade talat med honom. 

Philippa Holländer utgår från att man även talat med andra inom Systems. 

  

Philippa Holländer kände inte till att centerbolagets adress var en postbox i Västra Frö-

lunda. Det var inte till denna adress saldoförfrågan skickades. Hon kände inte till att 

styrelsen bestod av personer från Prosolvia. Att Magnus Götenfelt var revisor i CoE 

Örebro AB blev känt i samband med att uppdraget skulle föras över på en kollega i 

Örebro. Det sätt som affären hade beskrivits på återspeglades i redovisningen och 

stämde överens med de förväntningar hon hade. Det väckte inte frågor hos henne att 

Prosolvia hade förvärvat lagerbolag.  

 

Hon var kritisk till att det inte fanns någon strukturerad dokumentation, att avtalen inte 

var lätta att följa. Morgan Herou fick beskriva affären under slutrevisionsmötet och 

lova att organisationen skulle tillhandahålla dokumentation rörande denna. Hon kom-

mer inte ihåg vilka skriftliga avtal som granskades vad gäller CoE Örebro. Om det 

fanns skriftliga avtal per den 26 februari 1998 så var de upprättade, men inte fullt un-
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dertecknade. Det hade givetvis varit bättre om det hade funnits färdiga avtal under år 

1997, men man bedömde hur parterna faktiskt hade reagerat. Att det i ett av Öhrlings 

arbetspapper antecknades att avtal saknas är enligt Philippa Holländer säkert korrekt. 

Hon accepterade intäkten på grund av uppgifter från personer inom Systems och att 

Stig Högström lämnat en ren saldobekräftelse. Det rörde sig om ett muntligt avtal. 

 

I enlighet med de fastställda redovisningsprinciperna togs intäkten upp i sin helhet och 

det motreserverades för kvarstående åtaganden. Vad gäller de återstående kostnaderna 

var det initialt endast uppskattningar som angavs. Det var inte möjligt att göra beräk-

ningar av vad de återstående komponenterna var värda. Hon hade ingen uppfattning 

om hur de olika komponenterna var prissatta. 

 

Hon reflekterade inte över betalningsskyldigheten, utan snarare om Systems skulle 

komma att få betalt. Någon hade ju ändå ansett att det rörde sig om en korrekt fordran. 

Hon fokuserade inte på den formella betalningsskyldigheten, utan på att värdera kund-

fordran. När hon upprättade sammanställningen över affären, den 26 februari 1998, 

hade hon inte gjort egen bedömning kring vem som skulle betala fakturan.  

 

HTU 

Philippa Holländer: Denna affär var den av de nu aktuella affärerna kring vilken hon 

hade tätast kontakter med Morgan Herou. Det var många personer inblandade. Roland 

Wester var en av de ansvariga och en som hade drivit affären. Hon talade även med Bo 

Karnemo. Hans Clausen var controller vid HTU. Hon hade varit studiekamrat med 

honom och han var även en före detta kollega till henne. Hon talade även med Christel 

Sjöholm.  

 

Avtalet rörande affären fanns bland bolagets affärsavtal. Philippa Holländer analysera-

de avtalet och hittade ett antal punkter, bl.a. att det kunde bli fråga om leverans såväl 

under 1997 som under 1998. När Philippa Holländer tog del av fakturan och noterade 

att allt var fakturerat under 1997 blev hon skeptisk. Hon sökte efter tecken på att Sy-

stems inte hade presterat i enlighet med de olika punkterna i avtalet. Enligt Philippa 
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Holländers sätt att se det spaltade hon upp avtalet med den kompetens hon hade och 

försökte bedöma om det var presterat i enlighet med den beskrivning hon fått.  

 

De personer hon talade med hos Systems var väldigt animerade; ”det här är levererat, 

varför betalar man inte”. Systems tyckte inte att HTU betedde sig så som man skulle 

göra.  

 

Hans Clausen förstod precis vad det var Philippa Holländer frågade efter när hon kon-

taktade honom. Han uppgav att det nog var så som Systems sa, men att det hade gått 

lite fort i förhållande till vad HTU var vana vid. Hans Clausen bad Systems att ta det 

lugnt, att kreditera fakturan och sedan dela upp den i småportioner, så att HTU skulle 

se vad det var de skulle betala för. Philippa Holländers slutsats efter samtalet med 

Hans Clausen var att hon hade fått en nöjaktig förklaring.  

 

Vad gäller leveransgranskningen så talade hon med folk inom Prosolvia. Det fanns 

även en projektredovisning. De granskade inte några fraktsedlar. Svaren i fråga om 

leverans var nöjaktiga, men de kom från bolaget.  

 

Philippa Holländer kände inte till någon tvist med HTU. Revisorerna fick emellertid 

information från personal inom Systems att det var ett lite känsligt skede just då, att de 

skulle ta det lite försiktigt. Dessutom uppfattar många en saldoförfrågan som ett krav. 

Öhrlings gjorde vad man skulle göra enligt god revisionssed, en revisor ska inte störa 

revisionsklientens verksamhet. Detta var anledningen till att någon saldoförfrågan inte 

skickades till HTU. 

 

CoE Enköping 

Nils Brehmer: Öhrlings blev lurade i fråga om att konsortialavtalet skulle ha blivit 

undertecknat av Uppsala universitet och Enköpings kommun m.fl. Morgan Herou gav 

uppgiften att så skulle vara fallet, men detta avtal blev aldrig påskrivet. Det avtal Nils 

Brehmer tog del av var ett tremånadersavtal. Nils Brehmer kunde inte läsa in ett köp i 
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avtalet – part var ju inte bolaget, utan centret. Nils Brehmer kommer inte ihåg hur man 

läste in ett köp i avtalet.  

 

Philippa Holländer: Hon talade framför allt med Jon Serrander, men även med Chris-

tel Sjöholm och Morgan Herou. Öhlings hade erhållit en saldobekräftelse utan an-

märkning. Centerbolaget var fakturamottagare och Johannes Pålsson hade skrivit under 

saldoförfrågan. Hon trodde inte att Johannes Pålsson kunde betala men det var inte det 

som var frågan. Om hon själv hade ägt ett bolag som var skyldigt 10 milj. kr men inte 

fått någon leverans, så skulle hade hon inte lämnat en ren saldobekräftelse. Philippa 

Holländer hade inte tillgång till avtal. Vid slutrevisionsmötet var Morgan Herou 

tvungen att beskriva affären och han beskrev de projekt som skulle generera intäkter 

till centerbolaget. Presentationen lät trovärdig och det fanns ingenting som talade emot 

den. 

 

CoE-bolaget skulle ägas av Enköpings kommun och av ett lärosäte. Hon minns inte om 

det var någon företagarsammanslutning involverad. Försvaret skulle ha nytta av simu-

leringstekniken.  

 

Betalningsförmågan var inte avhängig av ägarspridningen, utan av den verksamhet 

som skulle komma att bedrivas. Av den information Philippa Holländer fick var det 

ingenting som talade emot att betalning skulle komma att inflyta. Det var heller ingen-

ting som talade emot genomförandet av ägarspridningen.  

 

Öhrlings fick en stor mängd dokumentation rörande Enköping, men avtalet var inte 

påskrivet av alla parter, vilket gjorde Nils Brehmer arg. Revisorerna följde upp avtals-

frågan med bolaget, det var ju någon som inte hade talat sanning. Philippa Holländer 

tror att det var före den 18-19 april 1998 som Öhrlings fick reda på att avtalet inte var 

underskrivet.  
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26.5.6 Redovisningsmetoden 
 

Av förhören med Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Holländer framgår 

att metoden att redovisa försäljning av programvara som licensintäkt etablerades redan 

1996. Bolaget hade utvecklat produktlicenser som det sålde och i VRC-avtalen var 

licensen det allt övervägande. Nils Brehmer och hans medarbetare diskuterade hur man 

skulle se på affärerna och sökte stöd i tillgängliga svenska redovisningsregler samt 

utländska regler. De tittade på SOP 91-1 och IAS 18, men det var mer som stöd. Att 

licensförsäljning var den dominerande delen av en VRC-affär kunde man sluta sig till 

genom exempelvis att studera Equipment lists. De fann det naturligt att redovisa enligt 

licensintäktsmetoden. 

 

Magnus Götenfelt har tillagt följande: Magnus Svernlöv, Dan Lejerskär och Morgan 

Herou var drivande när det gällde att ta fram principen. Öhrlings roll i denna process 

var att förhålla sig till hur principen förhöll sig till god redovisningssed. Öhrlings hade 

inget särskilt uppdrag från Prosolvia att ta fram redovisningsprinciper. Inom ramen för 

uppdraget från Carnegie uttalade sig Öhrlings om redovisningsprinciperna. I och med 

att IVS kom in blev Prosolvia än mer tydligt en leverantör. Att IVS kom in i bilden 

påverkade inte bedömningen av redovisningsprincipen. 

 

26.5.7 Granskning av leveranser  
 

Magnus Götenfelt har uppgivit i huvudsak: När man gick igenom redovisningen av 

VRC-avtal var det centralt att leverans hade skett för att intäktsföring skulle få ske. 

Josefin Nilsson fick ansvar att sköta leveranser till VRC samt hålla ordning på restpos-

ter och ännu ej levererade produkter. Man granskade rutinen för uppföljning av leve-

ranser under hösten 1997. Revision av räkenskaper bygger inte på att man ska granska 

varje detalj, utan att säkerställa att bolaget självt har rutiner att upptäcka detaljfel. Jose-

fin Nilsson var kunnig och hade resurser till sitt förfogande. Hon såg till att utleverans 

skedde och att detta sköttes av lämplig distributör. Hon hade tillgång till sammanställ-
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ningar av Equipment lists. Mjukvarudelen hade kommit igång under hösten 1997, så 

det var då rutinen etablerades. Öhrlings visste att det fanns en rutin som fungerade. 

Därför byggde granskningen på en stickprovsvis kontroll, varvid man tittar på fraktdo-

kument som antyder part och datum, vilket är centralt för periodiseringen. Han grans-

kade DHL-kvitton, annars kan man inte se part och datum. Han reagerade inte på att 

det stod t.ex. ”product info” på vissa leveranskvitton. Öhrlings fick inte underlag rö-

rande kreditering eller reklamation. Revisorer ringer inte upp kunden och frågar om 

denne är nöjd. Ingen revisor gör så. Det fanns en professionell mottagare som var bätt-

re lämpad än revisorerna att bedöma programvaran. 

 

Philippa Holländer har uppgivit bl.a: Revisorerna stod självfallet inte och tittade på 

när bolaget skickade ut varorna. Om någonting skickas med post vet inte Philippa Hol-

länder vilken självständig dokumentation man skulle kunna ha granskat. Här rörde det 

sig om några få affärer och beträffande dessa affärer saknades rutiner för dokumenta-

tion. När det gäller Arvika så hade hon en kontakt, Sven-Bertil Ryman, som uppgav att 

det fanns varor som hade med leveransen att göra och som dessutom bekräftade att det 

fanns en skuld. Normalt sett frågar man inte revisorn på andra sidan om leverans skett. 

 

26.5.8 Granskning av kundfordringarna 
 

Philippa Holländer har uppgivit i huvudsak: Utgångspunkten vid revision är att bola-

get har tagit fram ett bokslut, vilket bygger på huvudboken. En saldering av huvudbo-

ken är underlag för årsbokslutet. Vad gäller kundfordringar vill man först se att de är 

avstämda mot underlag, kundreskontran. Man vill se så att det inte är nettoskulder i 

kundreskontran. Fordringar i utländsk valuta ska värderas. Vad gäller värdet på det 

man har kvar så går man igenom kundreskontran och man kan ju även ta stickprov. 

När revisorerna läste reskontran och fakturorna fanns ett antal stora poster som stack ut 

och de koncentrerade sig på dem. Philippa Holländer gjorde urvalet. De gjorde stick-

prov vad gäller likartade fordringar. Revisorer måste stämma av med bolaget inför en 

saldoförfrågan, så att man inte förstör affärsrelationen. Det är inte alla kunder som vet 
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vad en saldoförfrågan är. Generellt hoppas revisorer att det ska komma svar på saldo-

förfrågningarna, men det gör det inte alltid, framför allt inte beträffande bolag i utlan-

det. Det brukar vara lättare i svenska bolag, men det förekommer aldrig en hundrapro-

centig svarsfrekvens. I fallet Prosolvia fick de dock svar ovanligt snabbt och med en 

ovanligt hög svarsandel. 

 

Philippa Holländer tror att hon läste alla fakturor. Hon ville se om fakturorna avsåg 

den period där de var intagna i resultaträkningen. Hon ville även se vad det var bolaget 

hade fakturerat och att bolaget inte fakturerade inför årsskiftet och sedan krediterade 

året efter. 

 

Vad gäller granskning av faktureringen rör det sig ofta om systemgranskning, att 

granska så att rutiner fungerar. Eftersom revisionsteamet var berett på att det skulle 

finnas lite större affärer ville de dock titta närmare på dem. 

 

Philippa Holländer försökte också inta en mer offensiv roll genom att gå igenom bola-

gets avtal. Avtalen fanns införda i en pärm. Avtalsgenomgången reste en del frågor och 

det saknades vissa avtal i pärmen. De saknade avtalen fanns inte hos administrationen, 

utan hos företagsledningen.  

 

26.5.9 Dokumentationen av granskningen 
 

Allmänt 

 

Nils Brehmer har i fråga om dokumentationen uppgivit bl.a. följande. Han anser att 

revisorernas dokumentation var bra. Magnus Götenfelt var ”fileansvarig”. Den 15 de-

cember 1997 höll man möte med Magnus Svernlöv och den 24 februari 1998 hölls 

slutrevisionsmötet. Under perioden mellan dessa möten samlades informationen ihop. I 

revisionspärmarna fanns balansräkningsposter och resultaträkningsposter som skulle 

granskas och där sorterade man in dokumentationen. En del material hamnade förstås i 
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databasen. ”Class” var Öhrlings datoriserade arbetsredskap. Den aktuella perioden 

utgjorde ett övergångsskede och datasystemet var inte helt perfekt. Nils Brehmer upp-

ger sig vara uppfostrad i den gamla skolan, där man använde arbetspapper. Class avvek 

från denna metod. Nils Brehmer lärde sig aldrig Class, men han kunde läsa i datasy-

stemet. Följden av att man befann sig i ett övergångsskede blev att materialet består av 

en blandning av datoriserat och handskrivet material. Detta var inte någonting som var 

förbjudet i Class. Det störde inte Nils Brehmer att det var en krock mellan databaserad 

och pappersbaserad revision – Philippa Holländer och Magnus Götenfelt skickade över 

sådant som de ansåg att Nils Brehmer borde titta på. Nils Brehmer tog del av väsentli-

ga delar av revisionsakten via avrapporteringar med Magnus Götenfelt och Philippa 

Holländer.  

 

Dokumentationen i Clarus   

 

Magnus Götenfelt har uppgivit bl.a.: Anledningen till att anteckningar gjorts för hand 

i dokument som upprättats på dator var att det under möten var bättre att skriva ut do-

kumenten och föra anteckningar på dem. Den aktuella tidsperioden utgjorde en bryt-

ningstid mellan gammalt och nytt. De använde utskrifterna som arbetspapper vid träf-

far med bolaget.  

 

Vissa papper har skrivits ut senare och därefter har handanteckningar som gjorts vid 

flera tillfällen sammanställts. Efter bolagsstämman har inga uppdateringar skett. Vid 

tidpunkten för bokslutskommunikén var Öhrlings i allt väsentligt färdiga med doku-

mentationen. Vissa anteckningar kan ha tillkommit under den andra granskningen. 

Handlingarna skrevs ut när de behövdes för diskussioner med bolaget. Han vill hävda 

att samtliga granskningsåtgärder och slutsatser har antecknats. Han gjorde oftast an-

teckningar vid möten. Databaserade anteckningar har förts in i efterhand, vilket inne-

bär att granskning som utförts i februari kan ha antecknats i databasen i maj. 
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Dokumentationen i Systems 

 

Philippa Holländer har uppgivit bl.a. följande. För vissa center saknades dokumenta-

tion i avtalspärmen angående den korrespondens och de samtal bolaget hade fört. Inom 

Öhrlings användes det datorbaserade arbetsverktyget Class. Här låg Öhrlings lite i brä-

schen. Vissa byråer tog steg mot att samla dokumentationen elektroniskt. Samtidigt 

ville man ha kvar lite av det gamla. Det fanns inte samma förutsättningar att scanna 

dokumentation och koppla mail år 1997 som det finns idag. Magnus Götenfelt var en 

av de som tidigast hade varit ute och testat det nya. Att all dokumentation skulle ske i 

Class kan beskrivas som en god målsättning. Revisionsteamet använde båda metoder-

na. 

 

26.5.10 Tingsrättens bedömning 
 

Tingsrätten kommer vid sin bedömning av revisorernas granskning att utgå från de 

bedömningar och slutsatser som rätten gjort ovan i fråga om redovisningen.   

 

Som påpekats från flera håll under målets gång innebär en revision, som utförs enligt 

god revisionssed, inte en perfekt revision. En perfekt revision förekommer sannolikt 

inte i realiteten. Bedömningen av revisionen bör därför utgå från de krav som kan stäl-

las på en erfaren revisor i ett marknadsnoterat bolag med tillgång till den information 

revisorerna haft i den nu aktuella revisionen. 

   

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att Konkursboet i allt väsentligt inte har fram-

fört kritik mot Öhrlings planering av revisionen och bedömningen av vilka kontrollris-

ker som förelegat. Boet har inte heller framfört kritik mot omfattningen av arbetsinsat-

sen. Tingsrätten går därför inte in på någon närmare bedömning av hur Öhrlings hante-

rat dessa frågor. 
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Redovisningsprincipen 

 

Som framgått tidigare, jfr avsnitt 26.3, har tingsrätten funnit att redovisningsprincipen 

intäktsföring av licensintäkter i sig inte stred mot god redovisningssed men varit mind-

re lämplig för de aktuella affärerna. 

   

Dokumentationen 

 

Konkursboet har kritiserat hur revisionen dokumenterats, framför allt i Clarus. Av Re-

visionsprocessen (avsnitt 2.6) framgår bl.a. att dokumentationen inte enbart syftar till 

att göra det möjligt för revisorn att utvärdera den totala revisionsinsatsen utan också 

har till syfte att göra det möjligt för exempelvis medrevisor, tillsynsmyndighet eller 

domstol att i förekommande fall bedöma revisorns eller hans medarbetares arbete. Vi-

dare framgår att dokumentationen ska omfatta alla moment i revisionsprocessen, dvs. 

planering, genomförande och avrapportering av revisionen. 

 

Av förhören med Nils Brehmer, Magnus Götenfelt och Philippa Holländer framgår att 

revisionen skedde i en brytningstid mellan ett gammalt system, som byggde på bl.a. 

handanteckningar och ett modernare, datoriserat, system. Att revisionsakten innehåller 

inslag av båda är därför inte anmärkningsvärt. Som framgått av ovanstående referat ur 

Revisionsprocessen är en tanke bakom dokumentationskravet att göra det möjligt för 

utomstående att bedöma revisorns arbete. För att så ska kunna ske måste dokumenta-

tionen rimligen vara läsbar. Ulf Gometz och Lennart Huldén har i sakkunnigutlåtande 

noterat att Öhrlings arbetsmaterial är av varierande kvalitet och att det i flera fall för en 

utomstående är svårläst eller att det föreligger svårigheter att utläsa grunderna för an-

givna slutsatser. Ulf Gometz har i sitt förhör beskrivit dokumentationen i Clarus som 

”slarvigt skriven för hand”. Även Lars Egenäs har uttalat kritik och i sitt förhör sagt att 

dokumentationen hade kunnat vara mera klar, lättläst och lättförståelig. Han har emel-

lertid ansett att dokumentationen tillsammans med uppgifter från de inblandade reviso-

rerna har givit en bild av vad som hänt.  
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Tingsrätten kan i sammanhanget konstatera att delar av Magnus Götenfelts handan-

teckningar har krävt renskrift för att kunna tydas. Dokumentationen i fråga om Clarus 

ger även ett förhållandevis ostrukturerat intryck. Tingsrätten delar Ulf Gometz och 

Lennart Huldéns bedömning att det i vissa fall inte går att utläsa varför en upptagen 

post är balansgill eller annars kan godtas. Enligt tingsrättens bedömning har därför 

dokumentationen, framför allt av revisionen i Clarus, inte varit tillfredsställande. 

 

Avtalsgranskning 

 

En av de kontrollrisker Öhrlings identifierade inför revisionen var att affärstransaktio-

nerna var avtalsstyrda, vilket ställde krav på fullständighet och riktighet. En annan 

kontrollrisk var att en stor del av affärerna och avtalsskrivandet hanterats av koncern-

chefen, dvs. Dan Lejerskär; riskerna med detta hade framförts och rutinerna för avslut 

av affärer och avtalsskrivande skulle följas upp. 

 

Att avtalens innehåll och konsekvenser styr redovisningen följer av etablerad praxis 

och är ostridigt. Målet gäller i grunden redovisningen av 15 centeraffärer. Prosolvia 

hade i och för sig etablerat ett fåtal center med början 1996, så idén var inte ny. Etable-

ringen av de 15 center som målet gäller innebar emellertid en omfattande expansion. 

Värdet på dessa affärer har dessutom utgjort en betydande del av årsomsättningen i 

såväl Prosolvia-koncernen som i Clarus respektive Systems. Etablerandet av just 15 

center har förts fram i börsprospektet 1997 som en viktig del i Prosolvias strategi för 

att bli etablerade på världsmarknaden. Av de berättelser som Nils Brehmer, Magnus 

Götenfelt och Philippa Holländer lämnat framgår att inte samtliga relevanta avtal har 

granskats och i ett antal fall inte ens lästs. En fråga som därför uppkommer är om Öhr-

lings borde ha granskat aktuella avtal i större utsträckning än vad som skett.  

 

Ulf Gometz menar att helhetsbilden är avgörande för revisionen. Han har därför i sitt 

förhör uppgett att det, mot bakgrund av bl.a. att Prosolvia byggt upp ett 15-tal centeraf-

färer som dominerade både resultat- och balansräkningen, inte varit acceptabelt att 

granska enligt stickprovsmodellen.  
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Redan det ekonomiska värdet på centeravtalen och deras sammanlagda andel av om-

sättningen och resultatet borde, enligt tingsrättens uppfattning, ha föranlett revisorerna 

att granska samtliga dessa avtal. När det gäller VRC-avtalen framgår av förhöret med 

Nils Brehmer att denne endast läst ett par avtal men att han reagerat över att avtalen 

innehöll klausuler som han fann märkliga, framför allt klausulen som gäller licenser. 

Nils Brehmers reaktion på avtalens utformning är ytterligare en omständighet som bort 

föranleda en granskning. Mot bakgrund av nu nämnda omständigheter delar tingsrätten 

Ulf Gometz bedömning att det inte varit tillräckligt med en stickprovsgranskning.  

 

En analys av VRC-avtalen och i förekommande fall JV-avtalen borde ha väckt frågan 

hos revisorerna om avtalen över huvud taget innehöll något köpåtagande. Mot bak-

grund av att revisorerna accepterade att principen för intäktsföring av licensöverlåtelse 

användes borde klausulen om licensrättigheter ha väckt inte enbart frågor, som hos 

Nils Brehmer, utan även lett till att revisorerna ifrågasatt om avtalen över huvud taget 

speglade en affär som medgav intäktsföring i redovisningen. Även bortsett från den 

frågan var vissa avtal för sin giltighet beroende av villkor. 

 

Som framgått av förhöret med bl.a. Magnus Götenfelt ansåg Öhrlings att det inte var 

nödvändigt att granska leasingavtalen. Flera av avtalen var villkorade. Mot bakgrund 

av att leasingfinansiering var en viktig del i hela affären och i något fall avgörande för 

den, så framstår det som svårt att förstå att Öhrlings inte granskat leasingavtalen. En 

sådan granskning hade visat att flera avtal var villkorade och att villkoren inte var upp-

fyllda vid årsskiftet 1997/98  

 

Granskning av leveranser 

 

En av de kontrollrisker Öhrlings identifierade var att stor fakturering inför varje kvar-

talsslut innebar risk för felaktig periodisering av intäkter. I Prosolvias fall rörde det sig 

om en mycket stor fakturering i slutet av december 1997. Till det kommer att Prosolvia 

valt att redovisa intäkter som licensintäkter, vilket medförde att frågan om leverans av 
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mjukvaran var av central betydelse. Som framgått i avsnitt 26.4 ovan har tingsrätten 

funnit att det inte är visat att intäktsgill leverans skett i fråga om något annat center än 

VRC Ottawa. 

  

När det gäller VRC-avtalen så framgår av förhöret med Magnus Götenfelt att han gjor-

de stickprovskontroller av leveransdokumentationen och uppenbarligen inte reagerade 

över att det stod t.ex. ”product info” på fraktsedeln och att vikten på försändelsen kun-

de vara så låg som 0,5 kg, trots att en fullständig leverans skulle omfatta ett stort antal 

olika program och applikationer med åtskilliga licenser och till ett värde som i normal-

fallet uppgick till ett antal miljoner kronor. 

 

Ulf Gometz och Lennart Huldén har underkänt stickprovskontroller som metod vid 

granskningen av de aktuella centeraffärerna eftersom det rört sig om ett fåtal affärer till 

mycket stort värde. Lars Östman har inte uttalat sig särskilt om stickprovskontroller 

men har i sitt förhör gjort bedömningen att Öhrlings hyggligt har hanterat frågan om 

att identifiera leveranstidpunkterna inom ramen för leveransvillkoren. Tingsrätten an-

ser att den omständigheten att Öhrlings bedömt risken för felaktig periodisering av 

intäkter som en kontrollrisk med styrka talar mot att revisorerna kunde nöja sig med en 

stickprovsgranskning av leveransdokumentationen. Även den granskning som genom-

fördes borde emellertid ha väckt frågor hos den granskande revisorn. Tingsrätten fin-

ner det svårt att förstå hur Magnus Götenfelt okritiskt kunde acceptera den leveransdo-

kumentation han trots allt granskade i stället för att fördjupa sin granskning.   

 

När det gäller CoE-affärerna kan tingsrätten konstatera att någon granskning av even-

tuell leveransdokumentation inte skett. 

 

Granskningen av kundfordringarna 

 

Som framgått ovan skickades saldoförfrågningar ut till flertalet, men inte alla, kunder. 

De skäl som framkommit för att granska samtliga relevanta avtal och leveransdoku-

mentationen i de center där sådan funnits gör sig gällande även i fråga om saldoför-
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frågningar. Dessutom innehöll flera av svaren på saldoförfrågningarna anmärkningar. 

Anmärkningarna borde i vart fall hos Öhrlings ha väckt frågan om betalning var sanno-

lik, något som inte förefaller ha skett. 

 

Tingsrätten ifrågasätter i och för sig inte att det i vissa lägen kan framstå som olämpligt 

att skicka en saldoförfrågan till en kund. En uppgift från företagsledningen om att en 

sådan förfrågan är olämplig med tanke på relationen till kunden måste emellertid väcka 

frågor hos revisorn.  

 

Muntliga uppgifter från företagsledningen 

 

Revisionsprocessen innehåller i avsnitt 2.3.2 ett förslag till rekommendation som gäller 

information från företagsledningen. Av förslaget framgår att uppgifter från källor utan-

för företaget har större värde än källor inom företaget, att uppgifter från företaget har 

större värde om den interna kontrollen är god, att uppgifter som revisorn erhållit direkt 

från tredje part är av större vikt än de som erhålls indirekt via företaget och att skriftli-

ga uppgifter har större värde än muntliga. Vidare framgår att bekräftelse från företags-

ledningen dock inte är någon ersättning för annat underlag som revisorn förväntas ta 

del av utan ska ses som ett komplement till revisorns övriga granskningsåtgärder. En-

ligt förslaget ska uppgifter från företagsledningen som lämnas muntligen dokumente-

ras av revisorn. I de fall där företagsledningens uppgifter utgör en väsentlig del av re-

visorns bedömningsunderlag bör revisorn begära en skriftlig bekräftelse.  

 

Som framkommit ovan skiljer sig CoE-avtalen från VRC-avtalen bl.a. genom att de 

inte var standardiserade och i ett par fall heller inte skriftliga. Av förhören med Nils 

Brehmer och Philippa Holländer framgår att hon känt frustration över svårigheten att 

få klara besked från Morgan Herou. Revisorerna har i betydande omfattning förlitat sig 

på muntliga uppgifter från företagsledningen i de olika centren. Tingsrätten återkom-

mer i det följande till dessa uppgifter.  
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Centergenomgång 

 

Tingsrätten kommer i det följande att närmare beröra vart och ett av de aktuella cent-

ren. 

 

VRC Bangkok 

Av förhören med Nils Brehmer och Magnus Götenfelt framgår att det stod klart för 

revisorerna att affären med IFEC respektive IVS Prosolvia Far East Co inte skulle bli 

av. Av Nils Brehmers berättelse framgår att han ansåg att affären med IFEC borde bo-

kas som en kundförlust och affären med InKina tas upp som en intäkt men att Dan 

Lejerskär inte ville det. Trots Nils Brehmers inställning accepterade revisorerna att 

affären kvittades mot en affär med InKina. När det gäller InKina-affären förefaller det 

som att revisorerna förlitat sig på enbart uppgifter från företagsledningen. Dessa affä-

rer kunde, enligt tingsrättens uppfattning, inte kvittas mot varandra i bokföringen. Om 

en sådan kvittning hade kunnat ske, så hade under alla omständigheter revisorerna bort 

granska affären med InKina, vilket de uppenbarligen inte gjort i tillräcklig omfattning. 

En sådan granskning hade visat att affären med InKina inte var genomförd vid årsskif-

tet 1997/98. Revisorerna borde därför ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och 

kundfordran avseende VRC Bangkok stred mot god redovisningssed. 

 

VRC Singapore 

Det förefaller som om revisorerna har granskat VRC- och JV-avtalen men trots detta 

inte reflekterat över om avtalen innefattade ett köpåtagande eller ej. Som tingsrätten 

utvecklat ovan har revisorerna i praktiken förlitat sig på uppgifterna från Josefin Nils-

son och de uppgifter som fanns på excel-ark. Det är tveksamt om Magnus Götenfelt 

närmare granskat leveransdokumentationen. Som tingsrätten tidigare funnit borde revi-

sorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan granskning hade visat att intäktsgill le-

verans inte skett.  Svaret på saldoförfrågan – ”this deal is still subject to loan arrange-

ments by certain banks” – innehöll i och för sig inte ett uttryckligt bestridande av skul-

den men gav en indikation på att motparten inte hade löst finansieringsfrågan. Svaret 

borde därför ha fått revisorerna att ifrågasätta om betalning var sannolik. Öhrlings bor-
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de följaktligen även i fråga om detta center ha anmärkt på att redovisningen av intäkten 

och kundfordran stred mot god redovisningssed. 

 

VRC Kuala Lumpur 

Det är oklart om revisorerna har granskat VRC- och JV-avtalen. En sådan granskning 

hade visat att det var tveksamt om avtalen innehöll ett köpåtagande. Som tingsrätten 

utvecklat ovan har revisorerna i praktiken förlitat sig på uppgifterna från Josefin Nils-

son och de uppgifter som fanns på excel-ark. Det är tveksamt om Magnus Götenfelt 

närmare granskat leveransdokumentationen. Som tingsrätten tidigare funnit borde revi-

sorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan granskning hade visat att intäktsgill le-

verans inte skett. En granskning av leasingavtalet mellan Handelsbanken Finans och 

IVS hade visat att det fanns villkor som borde ha föranlett ytterligare granskning av 

om dessa villkor var uppfyllda. Av förhöret med Magnus Götenfelt framgår att reviso-

rerna inte sett den aktuella bankgarantin. Vidare framgår av hans uppgifter att det är 

tveksamt om Öhrlings närmare granskade vem som faktiskt var lokal part – motparten 

i VRC- och JV-avtalen Rosara eller fakturamottagaren Razif Abdullah. En granskning 

av bankgarantin hade visat att den avsåg Rosaras förpliktelser och att värdet av den 

därför var tveksamt. Öhrlings borde vid en helhetsbedömning ha anmärkt på att redo-

visningen av intäkten och kundfordran även avseende VRC Kuala Lumpur stred mot 

god redovisningssed. 

  

VRC Yokohama 

Det är oklart om revisorerna har granskat VRC- och JV-avtalen. En sådan granskning 

hade visat att det även ifråga om detta center var tveksamt om avtalen innehöll ett kö-

påtagande.  En granskning av leasingavtalet som avsåg IVS hade visat att avtalet var 

villkorat av att 3D Inc. beställde andra halvan av utrustningen och att betalningen ga-

ranterades och borde ha föranlett ytterligare granskning. Den granskningen hade visat 

att samtliga villkor i IVS beställning inte var uppfyllda vid årsskiftet 1997/98. Som 

tingsrätten utvecklat ovan har revisorerna i praktiken förlitat sig på uppgifterna från 

Josefin Nilsson och de uppgifter som fanns på excel-ark. Det är tveksamt om Magnus 

Götenfelt närmare granskat leveransdokumentationen. Som tingsrätten tidigare funnit 
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borde revisorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan granskning hade visat att in-

täktsgill leverans inte skett. Öhrlings borde följaktligen vid en helhetsbedömning även 

ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och kundfordran avseende VRC Yokoha-

ma stred mot god redovisningssed. 

 

VRC Taiwan 

Det är oklart om revisorerna granskade VRC- och JV-avtalen. En granskning av VRC-

avtalet hade visat att avtalet var villkorat av styrelsegodkännande och borde ha föran-

lett en kontroll av om villkoret var uppfyllt. En sådan granskning hade visat att det var 

tveksamt om det fanns ett styrelsegodkännande vid årsskiftet 1997/98. En motsvarande 

granskning av leasingavtalet som avsåg IVS hade visat att avtalet var villkorat av att 

CDC beställde den andra halvan av utrustningen och att betalningen skriftligen garan-

terades och borde ha föranlett en granskning av om villkoren var uppfyllda.  En sådan 

granskning hade visat att någon skriftlig garanti inte var utfärdad. Som tingsrätten ut-

vecklat ovan har revisorerna i praktiken förlitat sig på uppgifterna från Josefin Nilsson 

och de uppgifter som fanns på excel-arket. Det är tveksamt om Magnus Götenfelt när-

mare granskat någon annan leveransdokumentation. Som tingsrätten tidigare funnit 

borde revisorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan granskning hade visat att in-

täktsgill leverns inte skett. Öhrlings borde vid en helhetsbedömning ha anmärkt på att 

redovisningen av intäkten och kundfordran stred mot god redovisningssed. 

 

VRC Pretoria 

Beträffande VRC Pretoria framstår det som tveksamt om revisorerna granskade JV-

avtalet. En sådan granskning hade visat att ordalydelsen i avtalet talade för att avtalet 

inte var bindande eftersom det per den 31 december 1997 ännu inte undertecknats av 

båda parter, vilket var ett krav. En motsvarande granskning av IVS beställning till Cla-

rus hade visat att beställningen var villkorad av att CSIR beställde den andra halvan av 

centret och att betalningen skriftligen garanterades, vilket inte skedde under 1997. För 

tiden före årsskiftet 1997/98 förekommer i målet två flygfraktsedlar, utfärdade av 

DHL, som avser leveranser till centret. Båda handlingarna är daterade före den tid-

punkt då JV-avtalet träffades. Enligt tingsrättens uppfattning framstår det därför som i 
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högsta grad osannolikt att dessa leveranser innehöll annat än vad som antecknats på 

fraktsedlarna, nämligen dokument och marknadsföringsmaterial. Det är vidare tvek-

samt om Magnus Götenfelt granskade någon annan leveransdokumentation och reviso-

rerna tycks i stället ha förlitat sig på den information de erhöll från Josefin Nilsson. 

Som tingrätten tidigare funnit borde revisorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan 

granskning hade visat att intäktsgill leverans inte skett. Öhrlings borde vid en helhets-

bedömning ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och kundfordran stred mot god 

redovisningssed.  

 

VRC Irvine 

Det är oklart om revisorerna har granskat VRC-avtalet mellan Prosolvia Inc. och UCI 

Extension. En sådan granskning hade visat att det var tveksamt om avtalet innehöll 

något köpåtagande. Vidare borde en närmare granskning ha visat att avtalet var villko-

rat bl.a. av att Regents för UCI/EXT godkände avtalet, vilket aldrig kom att ske.  Som 

tingsrätten tidigare funnit borde revisorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan hade 

visat att intäktsgill leverans inte skett. Granskningen skulle vidare ha visat att samtliga 

villkor i IVS beställning inte uppfyllt före årsskiftet 1997/98. Revisorerna tycks ha 

förlitat sig på den information om leverans som de erhöll från Josefin Nilsson och de 

uppgifter som fanns på excel-ark som hon upprättat. Inget tyder på att Magnus Göten-

felt närmare granskat leveransdokumentationen. Om en fördjupad granskning skett 

hade den visat att någon intäktsgill leverans inte skett. Öhrlings borde följaktligen vid 

en helhetsbedömning ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och kundfordran 

avseende VRC Irvine stred mot god redovisningssed.  

 

VRC Madrid 

Beträffande centret i Madrid är det oklart om revisorerna granskade VRC-avtalet. En 

närmare granskning skulle ha visat att det var tveksamt om avtalet innehöll något kö-

påtagande.  Av utredningen framgår att revisorerna var medvetna om att frågan om 

finansiering av centret var viktig. Enligt Magnus Götenfelt fick revisorerna besked från 

Prosolvia om att finansieringen var klar och att det förelåg en garanti från ”local go-

vernment”. Magnus Götenfelt har tillagt att Clarus enligt uppgift hade fått besked från 
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Spanien om att den lokala parten skulle erhålla ett bidrag. En närmare granskning av 

avtalsvillkoren och övrig dokumentation hade visat att det var tveksamt om villkoret 

om bidrag någonsin skulle uppfyllas och därmed om VRC-avtalet blivit bindande. Som 

tingsrätten utvecklat ovan har revisorerna i frågan om leverans förlitat sig på uppgifter 

från Josefin Nilsson och de uppgifter som förts in i excel-ark. Det framstår som tvek-

samt om Magnus Götenfelt granskade någon annan leveransdokumentation. Som 

tingsrätten tidigare funnit borde revisorerna ha fördjupat sin granskning. En sådan 

granskning hade visat att intäktsgill leverans inte skett. Även om revisorerna erhöll en 

s.k. ren saldoförfrågan borde Öhrlings, vid en helhetsbedömning, ha anmärkt på att 

redovisningen av intäkten och kundfordran stred mot god redovisningssed. 

 

VRC Ottawa 

Centret i Ottawa skiljer sig från övriga VR-center då verksamheten hade kommit igång 

under år 1997. Av Magnus Götenfelts uppgifter framgår att Öhrlings inledande 

granskning avsåg en fordran mot JV-bolaget, Nuvision, vilken vid den tiden krediterats 

och omfakturerats till den lokala parten, Nygem. Öhrlings erhöll inte något svar på den 

saldoförfrågan som hade skickats till Nuvision. Av Magnus Götenfelts uppgifter fram-

går att Nygems förmåga att betala fordringen diskuterades vid slutrevisonsmötet och 

att Öhrlings inte gjorde någon egen analys i frågan utan baserade sin bedömning på 

den information de erhöll under mötet. Enligt Magnus Götenfelt bedömde Öhrlings att 

fordran skulle komma att betalas även om den uppstod under tredje kvartalet 1997 och 

alltjämt var obetald i februari 1998. Magnus Götenfelt har tillagt att Öhrlings först i 

april 1998 fick kännedom om att Bill Motala hade förskingrat pengar. Den uppgiften 

ska ställas mot att Nils Brehmer i brev till Peter Björnram den 17 juni 1999 angav att 

det av revisorernas dokumentation framgår att de under granskningsarbetet i februari 

fick kännedom om det avbrutna samarbetet. Av brevet framgår vidare att revisorerna 

av Roger Cederberg fått uppgiften att en ny part skulle vara på plats inom sex månader 

och att fordran bedömdes som balansgill och att den skulle följas upp. Särskilt med 

hänsyn till de detaljerade uppgifterna i Nils Brehmers brev finner tingsrätten att en 

djupare granskning skulle ha visat att det var tveksamt om Nygems betalningsförmåga 

och betalningsvilja var sådana att de motsvarade fakturerat belopp och att kundford-
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ringen skulle ha skrivits ned. Öhrlings borde vid en helhetsbedömning ha anmärkt på 

att redovisningen av kundfordringen mot Nygem stred mot god redovisningssed. 

 

VRC Maricopa 

Granskningen av VRC Maricopa skiljer sig från övriga VRC-affärer på så sätt att par-

terna i målet är ense om att intäkten som avser IVS del inte skulle ha tagits med i bok-

slutet för år 1997. Av Magnus Götenfelts uppgifter framgår bl.a. att Öhrlings i vart fall 

efter den 17 februari 1998 var införstådda med att Clarus beslutat flytta intäkten till det 

året, eftersom något bindande överenskommelse om centret inte förelåg år 1997. Enligt 

anteckningar i revisionsdokumentationen framgår att Öhrlings faktiskt kontrollerade 

att de intäkter som var hänförliga till Chandler-Gilbert Community College avbokats. 

På grund härav framstår det som anmärkningsvärt att kontrollen inte utsträcktes till att 

även avse IVS del. En mer noggrann kontroll hade visat att Clarus inte bokat av IVS 

del. Öhrlings borde ha uppmärksammat felet. 

 

VRC Falköping 

Beträffande VRC Falköping får det anses tveksamt om Öhrlings någonsin granskade 

konsortialavtalet eftersom avtalet föreskrev att utrustningen skulle köpas av ett JV-

bolag som i vart fall vid årsskiftet ännu inte hade bildats. Enligt Magnus Götenfelt 

skickades en saldoförfrågan som inte besvarades. Av övrig utredning framgår att Fal-

köping till 1000 AB riktat invändningar mot fakturan och dessutom hade lämnat tillba-

ka densamma. En djupare granskning hade visat att Falköping till 1000 AB inte accep-

terade faktureringen. Under sådana förutsättningar borde Öhrlings, vid en helhetsbe-

dömning, ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och kundfordran från Falköping 

till 1000 AB stred mot god redovisningssed. 

 

CoE Arvika 

Granskningen av CoE-affärerna skiljer sig från den av VRC-affärerna i det avseendet 

att det inte förekommer några standardiserade mallavtal beträffande CoE-affärerna. Av 

den ovan redovisade utredningen av redovisningen beträffande CoE Arvika framgår att 

Morgan Herou ansåg att muntligt bindande avtal träffats under år 1997. Granskningen 
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av förekommande avtal beträffande denna affär försvårades därför. Någon granskning 

av eventuell leveransdokumentation har inte skett. Den saldoförfrågan som revisorerna 

skickat har besvarats med invändningar och dessutom har den lokala revisorn uppgett 

att det var fel part i fakturan. Trots storleken på avtalet och dess relativa betydelse för 

resultatet och omsättningen i Systems samt övriga nämnda omständigheter accepterade 

Öhrlings de muntliga beskeden från Morgan Herou och andra personer hos Systems 

och ansåg att fordringarna var balansgilla. En djupare granskning hade visat att det inte 

förelåg bindande avtal om köp eller licensiering och att det inte förekommit någon 

intäktsgill leverans i fråga om detta center vid årsskiftet 1997/98. Öhrlings borde vid 

en helhetsbedömning ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och kundfordran 

från IDC i Arvika stred mot god redovisningssed. 

 

CoE Örebro 

Inte heller när det gäller CoE Örebro finns det några standardiserade mallavtal. Det är 

ostridigt att några skriftliga avtal rörande detta center inte träffades under år 1997. 

Morgan Herou har dock uppgett att Systems träffade muntliga avtal med landstinget, 

högskolan och Örebro kommun under år 1997. Granskningen av förekommande avtal 

beträffande detta center påverkades av dessa förhållanden. Någon granskning av even-

tuell leveransdokumentation har inte skett. Den saldoförfrågan som revisorerna skickat 

har besvarats med att ”viss förskjutning av installation av mjukvara innebär att en för-

längning av betalningsvillkoren kommer att aktualiseras”. Av sammanställningen i 

Öhrlings arbetspapper den 26 februari 1998 har Öhrlings antecknat slutsatsen ”Intäkter 

och fordrans värde accepteras vid samlad bedömning”. Trots storleken på avtalet och 

dess relativa betydelse för resultatet och omsättningen i Systems samt ovan nämnda 

omständigheter accepterade Öhrlings beskedet från Morgan Herou och andra personer 

hos Systems om att muntligt avtal träffats och att leverans fullgjorts samt ansåg att 

fordringarna var balansgilla. En djupare granskning hade visat att det inte förelåg bin-

dande avtal om köp eller licensiering och att det inte förekommit någon intäktsgill le-

verans i fråga om detta center vid årsskiftet 1997/98. Öhrlings borde vid en helhetsbe-

dömning ha anmärkt på att redovisningen av intäkten och kundfordran i Örebro stred 

mot god redovisningssed. 
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HTU 

Såsom anmärkts ovan beträffande CoE Arvika skiljer sig granskningen av CoE-

affärerna från den av VRC-affärerna i det avseendet att det inte förekommer några 

standardiserade mallavtal gällande CoE-affärerna. I fallet med HTU fanns det dock ett 

skriftligt avtal att ta ställning till, vilket innebar en fördel i granskningshänseende. Phi-

lippa Holländer har redogjort för hur hon granskade det aktuella avtalet (Avtal gällan-

de etablering av ett centrum för tillämpad simuleringsteknik) och att granskningen för-

anledde vissa frågor, som hon tog upp med Morgan Herou och andra personer hos Sy-

stems som varit delaktiga i affären och i Systems leveranser till HTU. De intygade alla 

att Systems fullgjort sina åtaganden. Philippa Holländer har även berättat att hon ringt 

och talat med Hans Clausen vid HTU. Hans Clausen hade vid samtalet uppgett att det 

nog var så som Systems sa, men att det hade gått lite för fort i förhållande till vad HTU 

var vana vid och han bad Systems att kreditera fakturan och sedan dela upp den i små-

portioner, så att HTU skulle se vad det var som de skulle betala för. Philippa Hollän-

ders slutsats var att hon fått en nöjaktig förklaring. Philippa Holländers berättelse om 

telefonsamtalet ska ställas mot de uppgifter Hans Clausen lämnat då han hördes som 

vittne i målet. Hans Clausen har under vittnesförhöret uppgett att Philippa Holländer 

frågat honom om den aktuella fakturan och om den förväntade betalningen. Han svara-

de henne att HTU inte skulle komma att betala fakturan på 6,9 milj. kr exkl. mervär-

desskatt, men att HTU skulle betala nya fakturor. Angående frågan om leverans-

granskning talade hon med personer inom Systems och svaren i fråga om leverans var 

nöjaktiga. Revisorerna granskade inte några fraktsedlar. Öhrlings skickade inte någon 

saldoförfrågan till HTU och det berodde på att Systems begärde att de skulle avstå där-

ifrån. Enligt Philippa Holländer är det normalt att revisorer vid överväganden rörande 

revisionsåtgärder beaktar risken att störa en affärsrelation. Av ett arbetspapper den 26 

februari 1998 framgår Öhrlings sammanfattande bedömning av redovisningen bl.a. att 

Morgan Herou senast vid slutrevisionsmötet den 24 februari 1998 med bestämdhet 

hävdat att allt var levererat och att betalning borde ha erhållits. Vidare antecknade Öhr-

lings i arbetspappret att de efter samlad bedömning inte kunde visa att intäkter ej kun-

de hänföras till 1997. Öhrlings antecknade slutsatsen ”Accepterar intäkten o värdet av 
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fordran. Följ upp i 98”. Trots storleken på avtalet och dess relativa betydelse för resul-

tatet och omsättningen i Systems samt ovan nämnda omständigheter accepterade Öhr-

lings beskedet från Morgan Herou och andra personer hos Systems om att avtal ingåtts, 

leverans fullgjorts och att betalning var sannolik samt deras uppgift om värdet på 

kundfordran. En djupare granskning hade visat att det aktuella avtalet var ett avropsav-

tal och att HTU inte gjort några avrop under 1997 varför det inte förelåg något bindan-

de avtal om köp eller licensiering och inte heller någon leverans i fråga om HTU vid 

årsskiftet 1997/98. Öhrlings borde vid en helhetsbedömning ha anmärkt på att redovis-

ningen av intäkten och kundfordran stred mot god redovisningssed.     

 

CoE Enköping 

Liksom beträffande de övriga CoE-affärerna finns det inte några standardiserade 

mallavtal i fråga om CoE Enköping. Av den ovan redovisade utredningen av redovis-

ningen beträffande CoE Enköping framgår att Öhrlings påstått att avtalet om köp av 

programvara, förstudie och utbildning träffats formlöst men uppenbarligen följt det s.k. 

interimsavtalet mellan Systems och Vision Enköping AB. Vidare framgår att varken 

Morgan Herou, Magnus Svernlöv eller Johannes Pålsson närmare kunnat ange något 

avtal – skriftligt eller muntligt – som låg till grund för leveransen till Johannes Påls-

sons bostad. Granskningen av förekommande avtal beträffande denna affär försvårades 

därför. Någon granskning av eventuell leveransdokumentation har inte skett. Det är 

mellan parterna i målet ostridigt att det inte fanns någon dokumentation om leveran-

sens innehåll, men Öhrlings har bestritt att det inte fanns dokumentation om hur de 

olika komponenterna prissatts. I ett arbetspapper har Öhrlings under leveranskriteriet 

antecknat att leverans ”hävdas av Morgan, Jon S m.fl.”. Den saldoförfrågan som revi-

sorerna skickat ut har sänts till Johannes Pålssons bostad, inte till CoE Enköping AB:s 

adress. Saldoförfrågan har skrivits under och returnerats av Johannes Pålsson och Öhr-

lings har i ett arbetspapper antecknat ”OK” beträffande denna förfrågan. Öhrlings slut-

liga bedömning av CoE Enköping var att ”Vi accepterar mot bakgrund av erhållen in-

formation intäkter från affären och fordrans värde”. Trots storleken på avtalet och dess 

relativa betydelse för resultatet och omsättningen i Systems samt ovan nämnda om-

ständigheter accepterade Öhrlings beskedet från Morgan Herou, Jon Serrander m.fl. 
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om att avtal om köp träffats och leverans fullgjorts samt ansåg som en följd därav att 

fordringarna var balansgilla. När det gäller CoE Enköping är det för övrigt utrett att 

Morgan Herou lämnat en oriktig uppgift om att Uppsala universitet undertecknat kon-

sortialavtalet. En närmare granskning hade visat att universitetet inte undertecknat av-

talet och att det inte förelåg bindande avtal om köp eller licensiering och inte heller att 

någon intäktsgill leverans förekommit i fråga om detta center vid årsskiftet 1997/98. 

Öhrlings borde vid en helhetsbedömning ha anmärkt på att redovisningen av intäkten 

och kundfordran i CoE Enköping stred mot god redovisningssed. 

 

Sammanfattande bedömning 

 

I målet har med all tydlighet framkommit att en bedömning av en revision måste bygga 

på en helhetssyn. Det innebär att enskilda felaktigheter, sedda för sig, inte behöver 

medföra att en revision strider mot god revisionssed men att ett antal felaktigheter kan 

medföra att revisionen vid en helhetsbedömning ska anses strida mot god revisionssed.  

 

Ulf Gometz och Lennart Huldén har sammanfattningsvis i såväl sitt yttrande som i Ulf 

Gometz förhör menat att granskningen av Prosolviabolagen stred mot god revisions-

sed. Bristerna är, enligt dem, främst hänförliga till granskningen av intäktsperiodise-

ringen och fordringar och då främst till den utvärdering som revisorerna gjort av 

granskningsresultaten. Enligt dem borde revisorerna vid en helhetsbedömning ha insett 

att bilden av koncernens resultat och ställning inte blev rättvisande i årsredovisningen 

för 1997. 

 

Per Thorell har i sitt yttrande sammanfattningsvis funnit det särskilt anmärkningsvärt 

att revisorerna inte gick vidare och fördjupade sin granskning när inga godtagbara be-

kräftelser erhölls på saldoförfrågningarna. Han menar också att underlaget synes ge 

stöd för påståendet att revisorerna i allt för stor utsträckning förlitat sig på uppgifter 

från företagsledningen.  
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Lars Östman har sammanfattningsvis gjort bedömningen att revisorerna i ett antal fall 

ställts inför problem där det inte funnits någon entydig lösning. Deras granskning kan 

därför inte anses ha stridit mot god revisionssed. 

 

Som redovisats ovan har Öhrlings identifierat ett antal kontrollrisker inför revisionen 

av 1997 års bokslut. Vidare fanns, som Konkursboet anfört, ytterligare varningssigna-

ler bl.a. i form av en extremt hög omsättning mot slutet av året. En annan omständighet 

som borde ha fungerat som en varningssignal var börsrevisorernas tveksamhet inför 

börsintroduktionen vad gäller Prosolvias ekonomiska styr- och kontrollsystem. Den 

omständigheten att Prosolvia blev noterat på Stockholms Fondbörs medförde också 

högre krav på revisorerna. Dessa omständigheter medför att Öhrlings haft anledning att 

granska Prosolvias årsredovisning med större noggrannhet än som varit fallet om Pro-

solvia varit ett etablerat företag i en ”mogen” bransch. Till detta kommer att den be-

skrivna mediestormen hade startat innan årsbokslutet fastställdes vid bolagsstämman 

den 27 april 1998. Vidare hade börsen beslutat att tidigarelägga ettårsuppföljningen av 

Prosolvia. Dessa omständigheter var följaktligen kända för revisorerna innan års-

bokslutet fastställdes och borde ha fungerat som ytterligare varningssignaler. 

  

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det förekommit dels felaktigheter avse-

ende affärer som rört avsevärda belopp, dels återkommande felaktigheter, i sådan ut-

sträckning att revisorerna, dvs. såväl Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Nils 

Brehmer i egenskap av huvudansvarig revisor, vid sin granskning brustit på sådant sätt 

att granskningen strider mot god revisionssed och att revisorerna har varit oaktsamma. 

 

26.6 Revisionen av förvaltningen  
 

26.6.1 Inledning 
 

Till en revisors uppgifter hör, utöver granskning av redovisningen, även att granska ett 

bolags förvaltning. 
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Konkursboet har inte gjort gällande fel i revisionen av förvaltningen som en självstän-

dig grund, eftersom den – i likhet med granskningen av delårsrapporterna – inte 

ensamt har lett till skada utan åberopas endast i förening med oaktsamheten vid 

granskningen av bokslutet eller årsredovisningen. Tingsrätten kommer därför att be-

handla denna fråga mer översiktligt än revisionen av bokslutet och årsredovisningen. 

 

Konkursboet har i avsnitt 5.1 utvecklat sin talan i nu aktuell del. Boet har sammanfatt-

ningsvis gjort gällande följande brister i revisionen av förvaltningen och den interna 

kontrollen.  

- Brister i organisationen av styrelsearbetet i Clarus och Systems. 

- Brister i arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen och de verkställande 

direktörerna i Prosolvia, Clarus och Systems. 

- Brister i budgetering i Prosolvia, Clarus och Systems. 

- Brister i instruktioner och rutiner rörande redovisning av intäkter i Prosolvia, 

Clarus och Systems. 

- Brister i rapportering i Prosolvia, Clarus och Systems. 

- Brister i informationsgivning enligt noteringsavtalet i Prosolvia. 

 

Öhrlings har bestritt påståendena om fel och brister vid revisionen av förvaltningen 

och har utvecklat sin talan närmare i avsnitt 5.2. 

 

26.6.2 Regelverket 
 

Revision av förvaltningen tas upp i avsnitt 2.4 i FAR:s rekommendation Revisionspro-

cessen. Där framgår att granskningen av förvaltningen främst syftar till att klarlägga 

om åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger styrelsele-

damot eller VD till last och om styrelseledamot eller VD handlat i strid mot ABL eller 

bolagsordningen. För att kunna bedöma om ersättningsskyldighet föreligger, ska revi-

sorn granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget. Vid bedömning om 
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skada uppstått genom en förvaltningsåtgärd eller genom försummelse ska revisorn 

beakta hur lönsamhet, likviditet och finansiering påverkats i bolaget. Rekommendatio-

nen behandlar vidare bl.a. revisorns granskning av den interna kontrollen, bolagets 

system för planering och kontroll, delårsrapporter och ”övrigt”, bl.a. regler om infor-

mationsgivning. 

 

26.6.3 Tingsrättens bedömning 
 

Konkursboet har under sin sakframställning gjort en mycket detaljerad genomgång av 

de omständigheter som boet gör gällande till grund för påståendet om brister i förvalt-

ningen. Öhrlings har å sin sida gjort gällande att revisorerna vid granskningen av för-

valtningen gjort de påpekanden som behövts och även lämnat förslag till förbättringar.  

 

Såsom de sakkunniga Ulf Gometz och Lennart Huldén påpekat kan det vara svårt att 

hålla isär revision av redovisning och revision av förvaltning. Som framgått ovan har 

tingsrätten funnit att det förelegat brister i redovisningen, avseende en betydande andel 

av Prosolvias omsättning, och att redovisningen stridit mot god redovisningssed. 

Tingsrätten har även funnit att revisorernas granskning av redovisningen stridit mot 

god revisionssed. Det ligger därför nära till hands att det sannolikt även förelegat bris-

ter i förvaltningen och i förlängningen brister i revisionen av denna.  

 

Öhrlings har i en promemoria ställd till Prosolvia AB den 9 maj 1998 under rubriken 

”Förvaltningsrevision” påpekat bl.a. följande. 

- Noteras att koncernavstämningar avseende utländska dotterbolag varit ett pro-

blemområde under året. Detta ska förbättras genom förstärkta koncerninstruk-

tioner och ökad kontroll från moderbolaget. 

- Noteras nödvändighet av att förbättra rutiner för hantering av försålda licenser 

för att säkerställa fullständig och korrekt periodisering av försålda licenser. 

Dessa synpunkter avser produktbolagen Clarus, Systems och Interactive. 
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- Den interna kontrollen bör förstärkas avseende förändringar i fasta register. Vi-

dare bör arbetsfördelningen avseende betalningsrutiner utvecklas. 

- Den finansiella riskhanteringen bör utvecklas. Stor del av koncernens omsätt-

ning är i utländsk valuta. I den finansiella riskhanteringen bör inbegripas valu-

tasäkring, rutin för indrivning samt säkerställande av betalning från utländska 

kunder. Vidare bör den Monetära unionens, EMU, påverkan på bolaget bedö-

mas. 

- Vi noterar vikten av att respektive bolags controller för framtiden systematiskt 

analyserar eventuella redovisningsmässiga konsekvenser av ingångna avtal och 

kontrakt. Denna bör samordnas med bolagets jurist. 

- I takt med att bolaget expanderar är det av vikt att koncernrapporteringen ut-

vecklas. 

 

Anders Östberg och Per Fridolin har i sitt utlåtande från 2003 funnit att dessa förhål-

landen sammantaget ger en indikation på att väsentliga risker fanns vad avsåg Prosol-

via-koncernens finansiella ställning den 31 december 1997. De gör bedömningen att 

Öhrlings i sin rapport den 9 maj 1998, dvs. efter det att revisionsberättelsen avlämnats 

den 3 april 1998, framfört icke oväsentliga anmärkningar mot den interna kontrollen, 

koncernavstämningar, den finansiella riskhanteringen, analyser av redovisningsmässi-

ga konsekvenser av ingångna avtal och kontrakt m.m. De har funnit att dessa brister är 

så allvarliga att de borde ha kommit till styrelsens och verkställande direktörens kän-

nedom löpande under 1997 och senast i samband med revisionsberättelsens avlämnan-

de.  

 

Tingsrätten som delar Anders Östbergs och Per Fridolins bedömning beaktar vidare att 

börsrevisorerna i samband med Prosolvias ansökan om introduktion på Stockholms 

Fondbörs varit tveksamma till om Prosolvia hade ett fungerande system för ekonomi-

styrning. Detta borde ha fått revisorerna att vara extra vaksamma vid sin revision. Ut-

redningen i målet ger inte stöd för att så varit fallet.  
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När det gäller Konkursboets påstående om att det, bortsett från formella sammanträden 

i Clarus och Systems, endast hölls sammanträden i moderbolagets styrelse har Öhr-

lings pekat på att det i stort sett satt samma personer i dessa styrelser. Det är ostridigt 

att styrelserna i moderbolaget, Clarus respektive Systems inte varit identiska samt att 

det vid styrelsemöten i moderbolaget behandlades frågor av avgörande betydelse för 

såväl Clarus som Systems. Öhrlings har redan i januari 1997 påpekat dessa omständig-

heter men sedan uppenbarligen inte följt upp att erforderliga åtgärder vidtagits. 

 

Det råder ingen tvist om att Disciplinnämnden vid Stockholms Fondbörs i beslut den 1 

december 1998 funnit att Prosolvia på sex punkter hade brutit mot informationsregler-

na i noteringsavtalet genom att lämna otillräcklig information till marknaden. Det är 

vidare ostridigt att Prosolvias styrelseordförande och dess VD inför börsintroduktionen 

kallades till ett särskilt möte med börschefen för en särskild genomgång av informa-

tionsskyldigheten enligt noteringsavtalet, vilket är en mycket ovanlig åtgärd. 

 

Det finns ingen generell skyldighet för en revisor att granska all information som går 

ut från ett företag. Som redovisats ovan är emellertid ett av huvudsyftena med förvalt-

ningsrevisionen att revisorn ska granska om åtgärd eller försummelse som kan föranle-

da ersättningsskyldighet ligger styrelsen eller VD till last. Ett utdömt vite av börsens 

disciplinnämnd skulle i förlängningen kunna leda till sådan ersättningsskyldighet. En 

granskning av den information Disciplinnämnden ansåg hade brister ingår, enligt 

tingsrättens bedömning, i förvaltningsrevisionen. Ett skäl för särskild noggrannhet vid 

granskningen är att det ovan nämnda mötet mellan börschefen och Prosolvias styrelse-

ordförande och dess VD uppenbarligen föranletts av att börsen hade synpunkter på 

informationsberedskapen hos Prosolvia. 

 

De sakkunniga Ulf Gometz och Lennart Huldén, Per Thorell samt Anders Östberg och 

Per Fridolin har i sina respektive yttranden uttalat att Öhrlings brustit i sin revision av 

förvaltningen, såvitt avser informationsgivningen. Lars Egenäs å sin sida har i sitt ytt-

rande gjort den bedömningen att, eftersom det inte – vare sig i ABL, Revisionsproces-

sen eller andra regelverk – finns angivet ett specifikt krav att granska aktiemarknadsin-
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formation, ”kan det inte vara normalt att ställa ett högre krav på granskning av denna 

än vad som anges avseende granskning av delårsrapport”.  Redan den omständigheten 

att Disciplinnämnden fann att Prosolvia lämnat otillräcklig information till marknaden 

talar för att revisorerna brustit i sitt åliggande att granska informationsgivningen. Av 

de skäl som nämnts ovan delar tingsrätten den bedömning som gjorts av Ulf Gometz 

och Lennart Huldén, Per Thorell samt Anders Östberg och Per Fridolin. 

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att revisorernas granskningsinsatser har innefat-

tat så stora brister att granskningen av förvaltningen inte kan anses utförd i enlighet 

med god revisionssed. 

 

26.7 Granskningen av delårsrapporterna 
 

26.7.1 Inledning 
 

I likhet med avsnittet om förvaltningsrevision har Konkursboet inte gjort gällande fel i 

granskningen av delårsrapporterna som en självständig grund. Tingsrätten kommer 

därför att behandla även denna fråga mer översiktligt än revisionen av bokslutet och 

årsredovisningen.  

 

Som redovisats tidigare ska delårsrapporter granskas inom ramen för förvaltningsrevi-

sionen. Öhrlings har också haft ett särskilt uppdrag att granska delårsrapporterna.  

 

Konkursboet har gjort gällande att delårsrapporterna i moderbolaget Prosolvia för 

andra och tredje kvartalet 1997 avvek väsentligt från lag och god redovisningssed på 

grund av felaktigt redovisade intäkter och kundfordringar, avseende VRC Bangkok, 

VRC Kuala Lumpur, VRC Singapore och CoE Arvika, samt felaktig och otillräcklig 

information om samarbetet med Industrifonden och IVS. Boet har vidare gjort gällande 

att Öhrlings vid granskningen av delårsrapporterna i Prosolvia för nu nämnda kvartal 

borde ha upptäckt och rapporterat dessa felaktigheter. 



  Sid 1292 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 

2010-10-15 
T 3715-01 

Avdelning 1 T 3716-01 
T 4807-01 

 
 

Öhrlings har bestritt Konkursboets påståenden om felaktigheter vid granskningen av 

delårsrapporterna men har vitsordat att intäkten avseende CoE Arvika under andra 

kvartalet 1997 har redovisats felaktigt. 

     

26.7.2 Regelverket 
 

Vid den aktuella tidpunkten återfanns bestämmelser om vilka krav som kunde ställas 

på delårsrapporter i 11 kap. ABL i dess dåvarande lydelse samt i ÅRL.  

 

1997 fanns ett förslag till rekommendation från FAR angående översiktlig granskning 

av halvårs- och andra delårsrapporter. Av förslaget framgår att en översiktlig gransk-

ning av en delårsrapport skiljer sig avsevärt från en revision av en årsredovisning ge-

nom att den är mindre omfattande. Den är mer inriktad mot analytiska metoder och 

mindre mot detaljgranskning. Detta innebär, enligt förslaget, att revisorn inte kan för-

väntas uppmärksamma alla förhållanden som skulle framkommit vid en revision av 

motsvarande årsredovisningsmaterial. När det gäller inriktningen och omfattningen av 

granskningen framgår det att den påverkas bland annat av:  

- Revisorns kunskaper om och erfarenhet av tillämpade rutiner samt om styrka 

och svaghet i bolagets system för planering och kontroll. 

- Av revisorns noterade väsentliga förändringar i den bedrivna verksamheten el-

ler viktigare enskilda affärshändelser av engångsnatur. 

- Ändringar i tillämpade redovisningsprinciper, där detta förekommer. Effekterna 

härav bör anges i delårsrapporten. 

- Revisorns egen kunskap om väsentliga dotterbolags förhållanden och period-

bokslut. I erforderlig omfattning infordras rapporter från översiktlig granskning 

av dessas bokslut. 
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Iakttagelser som revisorn gör under sin granskning och som kan leda till behov av ut-

ökade granskningsinsatser för att revisorn ska kunna fullgöra sin rapportering. Inom 

vissa områden kan sålunda fullständiga revisionsåtgärder erfordras.  

 

Vidare framgår att åtgärder vid en översiktlig granskning består främst av förfrågning-

ar och analyser av faktorer som är väsentliga för delårsrapporten, bl.a. genom intervju-

er med företagsledning och andra ansvariga befattningshavare.  

 

Öhrlings har vitsordat att revisorerna fått ett särskilt uppdrag att granska delårsrappor-

terna, varigenom granskningen blivit en del av räkenskapsrevisionen och att gransk-

ningen då har genomförts i enlighet med ovan nämnda förslag till rekommendation.  

 

26.7.3 Tingsrättens bedömning 
  

Tingsrätten har i avsnitt 26.4.1-3 funnit att intäkter respektive kundfordringar  redovi-

sats felaktigt under andra respektive tredje kvartalet i den utsträckning Konkursboet 

påstått. Öhrlings har vitsordat att intäkten avseende CoE Arvika redovisats felaktigt i 

delårsrapporten för andra kvartalet 1997. Tingsrätten har vidare i avsnitt 26.6.3 funnit 

att Öhrlings brustit i sin revision av förvaltningen. 

 

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att Anders Östberg och Per Fridolin i yttran-

den framfört kritik mot revisorernas dokumentation av granskningen och bl.a. noterat 

att det finns ett antal handanteckningar som är mer eller mindre oläsliga. Även Lars 

Egenäs har i yttrande framfört kritik mot den skriftliga dokumentationen. 

 

När det gäller granskningen av delårsrapporten för andra kvartalet så framför Anders 

Östberg och Per Fridolin i sitt yttrande från 2003 kritik mot kvartalsrapporten men 

anser sammantaget inte att rapporten var missvisande av det slag som borde ha föran-

lett en anmärkning av revisorerna. I deras yttrande från 2008 anser de däremot att rap-

porten i fråga varken synes följa upprättade granskningsinstruktioner eller innehålla 
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tillräckligt med slutsatser utifrån den granskning som faktiskt utförts och därmed inte 

kan anses följa dåvarande god ”granskningssed”. Per Fridolin har framfört den senare 

uppfattningen även när han hörts i målet. Häremot har Lars Egenäs, trots den kritik han 

riktat mot dokumentationen, inte gjort bedömningen att granskningen av delårsrappor-

terna för andra och tredje kvartalet 1997 inte utförts i enlighet med det tidigare nämnda 

förslaget till rekommendation. 

 

Revisorerna har i och för sig lagt ner förhållandevis mycket arbete på granskningen i 

fråga och i viss utsträckning ägnat sig åt substansgranskning. Tingsrätten erinrar emel-

lertid om att kraven på en översiktlig granskning är avsevärt lägre än vid en granskning 

av årsredovisningen. Som framgår av ovan nämnda förslag kan revisorerna vid 

granskning av delårsrapporter i större utsträckning än vid revision av årsbokslutet förli-

ta sig på uppgifter från företagsledningen och andra befattningshavare hos bolaget. 

Öhrlings har uppenbarligen förlitat sig på denna typ av information. Trots ovan nämn-

da kritik mot dokumentationen finner tingsrätten därför inte att revisorerna brustit i sin 

granskning av delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet, såvitt avser redovisning 

av intäkter och kundfordringar, beträffande VRC Bangkok, VRC Kuala Lumpur, VRC 

Singapore och CoE Arvika.  

 

Anders Östberg och Per Fridolin har i yttrande 2008 gjort bedömningen att upplysning 

om ägarförhållandena i IVS och transaktionerna mellan bolag i Prosolvia-koncernen 

och IVS och VR-centers etc. – i den utsträckning dessa händelser/företeelser var nya 

sedan föregående räkenskapsårs utgång eller var av väsentlig betydelse – borde ha 

lämnats i delårsrapporterna. De noterar också att företagsledningen uppenbarligen be-

dömde informationen om ägarförhållandena i IVS som så pass väsentlig att det ledde 

till en pressrelease. Informationen om ägarförhållandena var – med hänsyn till IVS roll 

i VRC-affärerna – enligt tingsrättens mening så väsentlig att den borde ha framgått i 

delårsrapporterna. Tingsrätten finner därför att revisorerna har brustit i sin granskning 

av delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 1997 såvitt avser informationsgiv-

ningen. 
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26.8 Orsakssamband och skada 
 

26.8.1 Inledning 
 

Tingsrätten har konstaterat att revisorerna varit oaktsamma genom att ha brustit i sin 

revision. För att en oaktsamhet ska ge upphov till skadeståndsskyldighet förutsätts att 

det föreligger ett orsakssamband mellan oaktsamheten och en skada samt att denna 

skada utgör en förutsägbar följd av oaktsamheten. 

 

Bolagen i Prosolviakoncernen har försatts i konkurs. Det är i målet inte ifrågasatt att 

detta inneburit en skada.  

 

Konkursboet har påstått att skada har uppkommit genom att de 15 centeraffärerna fel-

aktigt intäktsförts år 1997 och att detta inneburit att redovisningen inte varit förenlig 

med god redovisningssed samt att revisorerna varit oaktsamma vid utförandet av revi-

sionen, i och med att de inte rapporterat att intäktsföringen varit felaktig, och att revi-

sionen av Prosolvia beträffande 1997 inte varit i enlighet med god revisionssed. Öhr-

lings har invänt att det varit rätt att intäktsföra centeraffärerna år 1997 och att redovis-

ningen följaktligen varit korrekt och i enlighet med god redovisningssed samt att revi-

sorerna utfört revisionen med aktsamhet och enligt god revisionssed. Öhrlings har gjort 

gällande att konkursen orsakats av andra händelser än oaktsam revision. Öhrlings har 

därvid pekat på att Prosolvias mjukvaror var nya produkter som hade dålig marknads-

acceptans, att de negativa skriverierna i media inte hade sin upprinnelse i felaktig re-

dovisning eller oaktsam revision och att Prosolvia redan under våren 1998 hade finan-

siella problem med för liten kassa. Öhrlings har även påstått att Prosolvias mjukvaror i 

själva verket aldrig blev någon försäljningssuccé. Tingsrätten kommer därför inled-

ningsvis att pröva Konkursboets påståenden mot Öhrlings invändningar. 
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26.8.2 Marknadsacceptans 
 

Parternas framställningar har i denna del huvudsakligen koncentrerats till de av Pro-

solvia egenutvecklade programvarufamiljerna EON, Oxygen och PS-Engine. Parterna 

synes vara överens om att EON lanserades under november 1996 medan Oxygen lan-

serades under våren 1997 och PS-Engine under slutet av samma år. 

 

Det råder ingen tvekan om att den teknologi programvarufamiljerna byggde på rönte 

ett stort intresse vid lanseringarna. Frågan är om dessa produkter dessutom erhöll 

marknadsacceptans. 

 

Konkursboet har med hänvisning till information hämtad ur Prosolvias årsredovisning 

1997, angett att lanseringarna av programmen blev mycket framgångsrika och ledde 

till att ca 500 licenser såldes under 1997. Enligt Konkursboet mottogs programvarufa-

miljerna mycket positivt och en ansenlig marknadspotential noterades för samtliga. 

 

Konkursboets uppfattning om hur produkterna togs emot får stöd av uttalanden från 

Dan Lejerskär. Han har som sin allmänna uppfattning angivit att Prosolvia under 1997 

var unikt genom att ha skapat programvaror för överföring av CAD-data till virtual 

reality, att bolaget då befann sig i en expansionsfas och att dess produkter började få 

kundacceptans.  

 

Vidare framgår av utredningen att en av applikationerna i PS-Engine, Robot Studio, 

genom ett samarbete med ABB kom att användas i ABB:s industriella robotar. Under 

åren 1997 och 1998 såldes ca 2 000 licenser av Robot Studio. Såvitt Morgan Herou 

känner till har applikationen Robot Studio Professional idag ca 1 000 användare medan 

en enklare variant av applikationen har ca 10 000 användare. Morgan Herou har ut-

tryckt att applikationen under dessa förutsättningar får anses ha ”kundacceptans”. 

 

Öhrlings har invänt att teknologin, som Prosolvia ville göra till marknadsstandard, be-

fann sig i en introduktionsfas. Enligt Öhrlings fanns vid den aktuella tiden ännu inte 
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någon marknadsacceptans för programvarufamiljerna och man har hänvisat till att 

marknaden för dem först skulle byggas genom VR-centerutbyggnaden. 

 

Idén med Competence Center har beskrivits just som ett sätt att skapa fästen på olika 

ställen i världen, förse dessa med programvaror från Prosolvia så att man kunde till-

lämpa programvarorna och skapa projekt åt lokala kunder. Utbildningar skulle hållas 

om programvarorna och tekniken och så småningom skulle centren fungera som för-

säljningspunkter för att skapa ett nätverk av kunniga återförsäljare. För Prosolvia skul-

le centren innebära ett steg ut i världen.  

 

Utöver vad som antecknats ovan har Morgan Herou även uppgett, bl.a. följande. Vid 

lanseringen av Prosolvias egenutvecklade programvaror var marknaden inte tillräckligt 

kunnig om den nya teknologin och det fanns skäl att utbilda marknaden. Införsäljning-

en av PS-Engine, som han har bäst kunskap om, gick trögare än vad man hade förvän-

tat sig. Vid lanseringen hade bolagen Tecnomatix och Robcad dominerande ställningar 

på den avsedda marknaden. Prosolvia hade visserligen ambitionen att bli marknadsle-

dande men man kom aldrig så långt. Under maj 1998 tog han över ansvaret för Prosol-

vias samtliga egenutvecklade programvaror. Vid den tiden hade bolaget en ny ledning 

och man diskuterade om Oxygen skulle fasas ut eller säljas eftersom EON och Oxygen 

i viss mån konkurrerade med varandra. Oxygen hade dessutom ett smalt tillämpnings-

område, industriell design, och därmed inte samma potential att sälja många licenser. 

Vidare var EON av en ”modernare arkitektur”. 

 

Magnus Svernlöv har berättat bl.a. följande. Första kvartalet 1998 var kämpigt för Pro-

solvia. Man hade stora förväntningar på att den nya säljorganisationen skulle börja 

leverera, vilket den emellertid inte gjorde. För Clarus del var utfallet för direktförsälj-

ning av mjukvara 7 milj. kr mot budgeterade 28 milj. kr. Systems kom helt av sig. 

Uppgifterna i bokslutskommunikén om att ca 450 licenser hade sålts under 1997 

kommer från honom. Enligt hans egna beräkningar sålde Prosolvia, utöver VRC- och 

CoE-försäljningen, ca 130 industriella licenser. Prosolvia lyckades bl.a. sälja program-

varorna till 15-20 svenska verkstadsbolag samt några bolag inom fordonsindustrin. I 
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några av fallen köptes licenserna av bolagens utvecklingsavdelningar, vilka endast 

köpte enstaka exemplar för att pröva den nya tekniken. 

 

Öhrlings har också åberopat uppgifter från Roger Cederberg. Som en av flera anled-

ningar till låg eller utebliven försäljning menar Roger Cederberg att, när ett center star-

tades, fanns det inte någon egentlig marknad för de produkter som erbjöds även om 

intresset för VR-tekniken var stort. På grund av att programmen var ganska komplice-

rade tog det enligt Roger Cederberg tid att ”ta kunderna från ett ’intresse’ till att köpa 

ett projekt”.  

 

I en serie analyser, den första den 27 februari 1998, bedömde Göran Ivemark vid En-

skilda Securities värdet på Prosolvias aktier. Göran Ivemark framhöll att omständighe-

ten att en väsentlig del av företagets försäljning kom från bolag som kontrollerades av 

Prosolvia gav skäl till oro. I analysen pekade Göran Ivemark även på det faktum att 

Competence Center köpte hela programvarupaket utan att hänsyn togs till behovet för 

centrets projekt.  

 

Uppgifter om att försäljningen av programvarufamiljerna var låg eller obefintlig före-

kom även i informationsmaterial som sammanställts av informationsavdelningen och 

vars syfte var att ge Prosolvias personal en bild av företagets förhållanden. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Parterna har hävdat olika uppfattningar om Prosolvias egenutvecklade programvaru-

familjer erhöll marknadsacceptans. Inom vissa rättsområden, exempelvis konkurrens-

rätten, finns principer för att definiera en ”marknad”. Den typen av principer är inte 

aktuell att tillämpa i detta mål. Redan begreppet ”marknad” medför därför tolknings-

svårigheter. Enligt tingsrättens uppfattning finns ingen vedertagen metod att mäta 

marknadsacceptans och redan på grund härav måste en bedömning av en produkts 

marknadsacceptans förenas med omfattande reservationer. Som framgått ovan var en 

viktig del av utbyggnaden av VR-center att just skapa en marknad. Oavsett detta kan 
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tingsrätten konstatera att försäljningen av applikationen Robot Studio liksom program-

varufamiljen EON tycks ha rönt viss framgång. Av såväl Morgan Herous som Magnus 

Svernlövs uppgifter framgår emellertid att någon mer omfattande direktförsäljning av 

programvarorna aldrig kom till stånd. Särskilt med hänsyn härtill och att den faktiska 

försäljningen i avsevärd mån får anses ha avvikit från den budgeterade framstår det 

som oklart om Prosolvias egenutvecklade programvaror erhöll någon mer omfattande 

marknadsacceptans. 

 

26.8.3 Enskilda Securities granskning  
 

Aktieanalytikern Göran Ivemark på Enskilda Securities utförde under februari-maj 

1998 tre olika analyser av Prosolvia. Göran Ivemarks slutsats var att Prosolviaaktien 

var övervärderad. Den första analysen den 13 februari 1998 var avsedd endast för in-

ternt bruk men parterna är överens om att analysen sannolikt spreds till andra aktörer 

på finansmarknaden. 

 

Konkursboet har gjort gällande att Enskildas främsta anledning till oro i den första 

rapporten sammanfattningsvis var följande:  

- Kvalitén i företagets försäljningsutveckling; en väsentlig del kom från bolag 

som kontrollerades av Prosolvia, men som inte hade konsoliderats.  

- Kvaliteten på intäkterna; en stor del uppskattades komma från maskinvaruför-

säljning,  varav en del som återförsäljare, av tredjeparts programvaror och kon-

sultverksamhet.  

- Marknaden hade vid sin värdering av bolaget diskonterat en fortsatt mycket 

kraftig försäljningsökning som inte säkert skulle kunna upprätthållas.  

- Lanseringen av nya produkter för 1998 kunde bli framgångsrik men var risk-

fylld.  

- Ledningen hade sålt aktier.  

Under tiden som Enskilda arbetade med den andra analysen kom media fr.o.m. början 

av april 1998 att rapportera om fel och oklarheter i Prosolvias bokslut och årsredovis-
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ning för 1997. Enskildas andra analys av Prosolvia offentliggjordes den 17 april 1998 

och den distribuerades till finansmarknaden och media. Enskilda gjorde även en tredje 

uppföljande analys av Prosolvia som offentliggjordes den 21 maj 1998. I denna kon-

staterades att marknaden uppenbarligen hade förlorat förtroendet för Prosolvias led-

ning samt att de kritiska tidningsartiklarna, osäkerheten om försäljning och intäkter 

samt den svaga och försenade delårsrapporten för första kvartalet 1998 hade medverkat 

till nedgången i aktiekursen. Enskilda rekommenderade åter igen investerarna att und-

vika aktien och bidrog till den mycket kritiska granskning som Prosolvia utsattes för i 

media i april och maj 1998. 

 

Öhrlings menar att Göran Ivemarks första analys följde två huvudspår: 

1. En stor del av försäljningen bedömdes komma från bolag som kontrollerades 

av Prosolvia men som inte hade konsoliderats.  

2. Marknaden för Prosolvias mjukvaror med bortseende från VRC-försäljningen 

ifrågasattes.  

Det som ifrågasattes var försäljningen till IVS och marknadsacceptansen. Öhrlings 

menar att det inte var ”media” som avslöjade Prosolvia, utan Göran Ivemark.   

 

Tingsrättens bedömning 

 

När det gäller Enskilda Securities analyser är de utan tvivel starkt kritiska mot Prosol-

via och det är sannolikt att även den första analysen, som var avsedd för internt bruk, 

spreds till fler aktörer på finansmarknaden. Såväl Gunnar Brundin som Lars-Erik Sjö-

berg har uppgivit att de känt till den, även om de är osäkra på när de under 1998 fick 

denna kännedom. Det är troligt att Enskilda Securities analyser bidragit till den kritiska 

mediebevakningen av Prosolvia. Som framgår även av Konkursboets sammanfattning 

av kritiken i analyserna innehåller dessa emellertid inte någon kritik av redovisningen i 

Prosolvia. 
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26.8.4 Den kritiska medierapporteringen 
 

Det är ostridigt mellan parterna att Prosolvia under våren 1998 utsattes för en kritisk 

medierapportering, närmast en ”mediestorm”. 

 

Konkursboet har i avsnitt 24.1.2 närmare beskrivit innehållet i ett antal tidningsartiklar 

under våren 1998 och gjort gällande att media sammanfattningsvis skrev om följande 

förhållanden: 

- Prosolvias redovisning och rapportering av försäljningen till IVS och lokala 

partners i VR-centra och CoE ifrågasattes och påstods vara felaktig och missvi-

sande. 

- IVS borde redovisas som ett dotterbolag och inte som ett intressebolag. 

- Bolagen hade använt sig av luftfakturering och s.k. fakturalådor. 

- Bokslutet för 1997 innehöll allvarliga fel och brister. 

- Resultatet var uppblåst. 

- Kundfakturornas liggtid hade ökat kraftigt. Den genomsnittliga kredittiden för 

kundfordringarna hade ökat väsentligt under senaste året. En stor del av kund-

fordringarna var fortfarande obetalda flera månader efter påstådd leverans. 

- Likviditeten hade försämrats under sista kvartalet 1997. 

- Kassaflödet var negativt under sista kvartalet 1997 och under första kvartalet 

1998. 

- Prosolvia hade i bokslutskommunikén förtigit att det ägde 50,5 procent i IVS. 

- Börsens revisorer hade inlett en granskning av revisionen i Prosolvia och 

oklarheterna i bokslutet. 

- Börsens revisorer skulle granska om informationen uppfyller aktiemarknadens 

krav på utökad och detaljerad information. 

- Misstro hade uppstått på marknaden i och med att Prosolvias försäljning för 

1997 till stor del skett till IVS och till lokala partners. 

- Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringarna hade ökat väsentligt under 

det senaste året. 
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- En stor del av kundfordringarna var fortfarande obetalda flera månader efter 

påstådd leverans. 

- Det hade uppstått en förtroendeklyfta mellan Prosolvia och kapitalmarknaden 

på grund av att Prosolvia underlåtit att förvärva och inte heller planerade att 

köpa IVS. 

- Nordiska Fondkommission ansåg att mediestormen lett till att förtroendet för 

bolaget fått ett avbräck vilket är allvarligt för aktien och möjligheten att locka 

till sig nya kunder. 

- Enskilda Securities hade i sin analys sänkt riktkursen på aktien på grund av 

frågetecknen för kvaliteten i vinst- och försäljningssiffrorna. 

- En del av Prosolvias utestående fakturor saknade reella köpare. 

- Systems hade de sista dagarna i december 1997 fakturerat ut stora belopp på 

projekt som är del av bolagets försäljningsprognos eller potential för 1998. Det 

kommer att slå direkt mot bolagets resultat om de fakturerade försäljningarna 

inte genomförs under 1998. Ca 30 milj. kr av Systems omsättning har skapats 

med luftfakturor. 

- Prosolvia kan ha hamnat i en akut likviditetskris. 

- Detta medför ett behov av att tillföra bolaget nytt kapital. I Enskilda Securities 

analys pekas bland annat på att huvuddelen av Prosolvias försäljning gått till 

VR-centra, vilket bör betraktas som internförsäljning. Flera VR-centra har inte 

erlagt betalning till Prosolvia. 

- Prosolvias resultat hade blåsts upp genom för tidig fakturering och i vissa fall 

fakturering av köpare som inte existerar. 

- Prosolviaaktien hade flyttats till Stockholms Fondbörs observationslista. 

- Nya kritiska tidningsartiklar och en överflyttning av bolaget till börsens obser-

vationslista fick Prosolvias aktiekurs att falla fritt. 

- Prosolvias försäljning till IVS är ett av de ben som företaget byggt sin soliditet 

på, men det finns också misstankar om att fakturor fram och tillbaka mellan fö-

retagen inte genererar några egentliga inkomster utan mer tjänar till att öka om-

sättningen. 

- Bolaget måste dra i nödbromsen för att klara kostnaderna. 
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Öhrlings har invänt att, för att skriverierna ska vara relevanta i detta mål måste de ha 

varit sanna samt ha motsvarats av de påståenden som Konkursboet har lämnat till stöd 

för sin talan. Skriverierna följde, enligt Öhrlings, i huvudsak två spår: 

1. IVS var dotterbolag och all försäljning till och vinst från affärer med IVS skul-

le ha eliminerats med lägre resultat som följd, vilket kommenterades i en artikel 

i Dagens Industri den 3 april 1998. Det var en oriktig uppgift. 

2. Övrigt  

- Eventuell felaktig summering av eget kapital,  

- Av de kunder som påstås vara uppretade över faktureringen förekommer 

endast ett relevant fall i detta mål – VRC Falköping. Falköping betalade 

och tappade således inte förtroendet för Prosolvia,  

- Faktureringslådor i Rumänien och Sydafrika,  

- Tavira Garden, 

- Morgan Herous straffavgift till Finansinspektionen, samt  

- Luftfakturor.  

 

Dessa övriga uppgifter är dock inte relevanta i målet. Konkursboet påstår t.ex. inte att 

det är fråga om luftfakturor. Inget i artiklarna handlar om Prosolvias redovisningsprin-

cip, dvs. vid vilken tidpunkt bolaget har tagit intäkterna, eller att Prosolvia skulle ha 

vinstavräknat VRC-affärerna i strid mot god redovisningssed. Sammanfattningsvis var 

det som tidningarna skrev om IVS fel och resten var irrelevant.  

 

Tingsrättens bedömning 

 

Konkursboet har åberopat bl.a. ett stort antal tidningsartiklar som skriftlig bevisning. 

Öhrlings har åberopat en artikel från Dagens Industri den 8 april 1998 om tveksamhe-

ter kring programvarans ursprung. Båda parter har därutöver åberopat ett antal tid-

ningsartiklar sakframställningsvis. Flera av de personer som hörts har uttalat sig om 

anstormningen i media under våren 1998. 
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Konkursboets sammanfattning av vilka förhållanden den kritiska mediegranskningen 

under våren 1998 tog upp speglar innehållet i de artiklar boet åberopat som bevisning. 

Som framgått tog artiklarna upp förhållanden av varierande slag. Åtskilliga av de tid-

ningsartiklar Konkursboet åberopat tar upp påståenden om fel och brister i bokslutet. 

Inte minst i rubriksättningen har åtskilliga av dessa artiklar antytt problem med eller 

ifrågasättanden av Prosolvias bokföring eller bokslut. Tingsrätten kan emellertid kon-

statera att ett återkommande tema i många av de tidningsartiklar som åberopats av 

Konkursboet, rör frågan om försäljningen till IVS, vilket även tagits upp i Enskilda 

Securities analyser. Frågan har berörts i 13 av dessa 24 tidningsartiklar, och i åtskilliga 

fall varit den dominerande frågan. Det har varit fråga om kritik av bristen på informa-

tion, men framför allt ett ifrågasättande av, eller i vart fall redogörelse för andras ifrå-

gasättande av, varför Prosolvia inte hade konsoliderat IVS. Konkursboet har inte gjort 

gällande att Prosolvia skulle ha konsoliderat IVS i bokslutet för 1997. Kritiken i media 

i det avseendet saknar därför relevans för tingsrättens bedömning i målet. Det förhål-

landet att tingsrätten funnit att revisorerna, inom ramen för granskningen av förvalt-

ningsrevisionen och den översiktliga granskningen av delårsrapporterna, brustit i sin 

granskning av informationsgivningen får därför ingen betydelse. 

 

Den första artikeln i ”mediestormen”, i Dagens Industri den 3 april 1998, har rubriken 

”Fel och oklarheter i Prosolvias bokslut”. Artikeln är mycket kritiskt skriven men när 

det gäller frågor som rör bokslutet tar den, förutom frågan om IVS borde ha konsolide-

ras, upp frågan om att Prosolvia hade ett negativt kassaflöde. Som huvudorsak angavs 

att Prosolvia fick allt svårare att få betalt av sina kunder, som dessutom till övervägan-

de delen var bolag som Prosolvia självt var delägare i. De fel eller tveksamheter i re-

dovisningen det här målet rör, dvs. frågan om affärerna borde ha intäktsförts eller i 

förekommande fall kundfordran tagits upp i bokslutet, berörs inte i artikeln.  

 

Det finns ytterligare ett antal exempel på artiklar där rubriken antyder att det förelegat 

tveksamheter i Prosolvias redovisning men där artiklarna sedan kommit att handla om 

det eventuella kravet på konsolidering av IVS eller att en stor del av försäljningen skett 
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till bolag som Prosolvia hade intresse i. Det finns också exempel på artiklar där man 

mer allmänt talar om tveksamheter i Prosolvias redovisning. 

 

Artikeln i Dagens Industri den 18 april 1998 talar om bl.a. följande. En del av Prosol-

vias utestående fakturor saknade verkliga köpare, ca 30 milj. kr. av Systems omsätt-

ning har skapats genom luftfakturor och Systems hade under de sista dagarna i decem-

ber 1997 fakturerat ut stora belopp som varit en del av bolagets försäljningsprognos för 

1998. Konkursboet har i och för sig inte gjort gällande att Prosolvia ställt ut luftfaktu-

ror. Påståendet om sådan fakturering är därför inte relevant för tingsrättens bedömning. 

Påståendet om att Systems under de sista dagarna i december 1997 fakturerat stora 

belopp är däremot en omständighet som får anses beröra de felaktigheter och tveksam-

heter som målet handlar om.  

 

Även en annan av de åberopade artiklarna – Dagens Industri den 27 april 1998 – talar 

om förtidsfakturering, vilket även det ligger närmare de felaktigheter och tveksamheter 

målet handlar om. 

 

Såväl Morgan Herou som Dan Lejerskär har i sina förhör berättat att uppgifter i media 

om att Prosolvia inte skulle äga sin egen mjukvara hade mycket negativ inverkan på 

verksamheten. Konkursboet har inte gjort gällande att Prosolvia inte ägde sin egen 

mjukvara. En annan sak är emellertid att uppgifterna kan ha haft mycket negativ inver-

kan på verksamheten. 

 

Det är ostridigt i målet att uppmärksamheten i media skadade Prosolvia. Som framgått 

ovan har tingsrätten funnit att endast ett par av de artiklar Konkursboet åberopat direkt 

kan sägas ta upp en felaktighet som är aktuell i det här målet. Det är också värt att no-

tera att tio av de åberopade artiklarna publicerats före den 18 april 1998, då den första 

här relevanta artikeln publicerades. Åtskilliga av de andra artiklarna handlar om Pro-

solvias bokföring eller redovisning men då i stor utsträckning frågan om konsolidering 

av IVS eller försäljning till bolag där Prosolvia hade intressen. 
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Tingsrätten finner mot denna bakgrund inte klarlagt att den kritiska medierapporte-

ringen orsakats av att de 15 centeraffärerna felaktigt intäktsförts år 1997 och av att 

revisorerna varit oaktsamma vid utförandet av revisionen i och med att de inte rappor-

terat att intäktsföringen varit felaktig. 

 

26.8.5 Finansieringen 
 

Konkursboet har gjort gällande i huvudsak följande. Leasingsamarbetet med Handels-

banken Finans upphörde i realiteten under hösten 1997. Prosolvia försökte förgäves 

hitta en ersättare som leasegivare och förde förhandlingar med bl.a. GE Capital, Finans 

Skandic och ABN Amro. Den kraftiga expansion som Prosolvia hade genomfört under 

1997 och som planerades fortsätta under 1998 var mycket kapitalkrävande och olika 

finansieringslösningar diskuterades fortlöpande i styrelsen och i ledningsgruppen i 

Prosolvia. Prosolvias företagsledning planerade i mars/april att genomföra en nyemis-

sion om 200-300 milj. kr. På grund av avslöjandena av felen i redovisningen och den 

förtroendeförlust på aktiemarknaden som dessa ledde till gick det inte att genomföra 

någon nyemission. Inte heller gick det att få sedvanlig leasing- eller rörelsefinansie-

ring. 

 

Öhrlings har invänt i huvudsak att det är riktigt att Prosolvia försökte men inte kunde 

få några krediter under senvåren 1998 men att Prosolvia redan i januari 1998, dvs. in-

nan skriverierna, förgäves försökt få krediter. Skriverierna kan därför inte ha varit av-

görande för kreditgivarnas intresse av att bevilja krediter. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt i målet att leasingsamarbetet med Handelsbanken Finans i realiteten 

upphörde mot slutet av 1997. Oavsett orsakerna till varför Handelsbanken Finans av-

slutade sitt engagemang, kan årsredovisningen eller uppmärksamheten i media, vilka 

aktualiserades först senare under 1998, inte ha legat till grund för bankens beslut. 
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Det är vidare ostridigt att den kraftiga expansionen under 1997 var mycket kapitalkrä-

vande och att inte minst de ökade personalkostnaderna medförde ett kontinuerligt ut-

flöde av pengar ur Prosolvia. Tingsrätten kan i det sammanhanget konstatera att den 

mycket kraftiga expansionen var planerad sedan lång tid tillbaka och var huvudanled-

ningen till att bolaget sökte sig till aktiemarknaden för att få in kapital. Bristerna i revi-

sionen av årsredovisningen torde därför inte ha påverkat den expansion som skedde 

under 1997.  

 

Konkursboet har gjort gällande att, om revisorerna hade påtalat bristerna i delårsrap-

porterna och i samband med den löpande förvaltningsgranskningen, så hade företags-

ledningen och styrelsen bromsat expansionstakten med den följden att likviditeten inte 

hade utvecklats så negativt som blev fallet. Som framgått ovan har tingsrätten funnit 

att revisorerna brustit i sin granskning av delårsrapporterna endast såvitt avser gransk-

ningen av informationsgivningen, vilket rimligen inte kan ha något samband med ex-

pansionstakten. Beträffande granskningen av förvaltningen har tingsrätten visserligen 

funnit att revisorerna brustit i sin granskning. De brister som funnits i förvaltningen 

borde i och för sig ha rapporterats löpande, men dock senast i samband med att revi-

sionsberättelsen avgavs den 3 april 1998. Det går därför inte att bedöma hur revisorer-

nas brister i granskningen av förvaltningen har påverkat den expansion som påbörjades 

under 1997. 

 

Det är ostridigt i målet att Prosolvia inte lyckades få ytterligare krediter från kreditin-

stitut under början av 1998, i vissa fall redan innan skriverierna i media startade. Att 

kreditinstitut blev tveksamma att lämna krediter sedan uppmärksamheten i media bör-

jat framstår som naturligt. Varför kreditinstitut avböjde att lämna krediter innan skrive-

rierna började finns i praktiken ingen utredning om i målet. 

 

När det gäller frågan om möjligheten att genomföra en nyemission så blev det, även 

om det tidigare hade varit möjligt att genomföra en sådan, i praktiken omöjligt efter det 

att ”mediestormen” startade i april 1998. 
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26.8.6 Sammanfattande bedömning 
 

Beträffande bevisbördan gäller som huvudregel att det åligger den skadelidande att 

visa sambandet mellan den skadegörande handlingen och skadan. Tvisten i förevaran-

de mål gäller ett svåröverskådligt och komplicerat händelseförlopp, där sakkunniga 

haft skilda uppfattningar, varför en lindring av beviskravet ter sig påkallad (jfr NJA 

1991 s. 481 och NJA 1993 s. 764). 

 

Tingsrätten har, såsom redovisats ovan, funnit att Konkursboets påstående att de 15 

centeraffärerna felaktigt intäktsförts år 1997 är riktigt och att redovisningen till följd av 

detta inte överensstämmer med god redovisningssed. Tingsrätten har vidare funnit att 

revisorerna varit oaktsamma när de utfört revisionen och att denna inte varit förenlig 

med god revisionssed. 

 

Såsom tingsrätten redovisat ovan framstår det som oklart om Prosolvias egenutveckla-

de programvaror erhöll någon mer omfattande marknadsacceptans. 

 

Finansieringsproblemen uppkom redan mot slutet av 1997 och med början i januari 

1998 visade det sig att Prosolvia inte kunde få några krediter. Härav följer att skriveri-

erna i media inte kan ha varit avgörande för att Prosolvia inte kunde få finansiering 

genom nya krediter. 

 

I enlighet med ovanstående bedömning av den kritiska medierapporteringen orsakades 

inte skriverierna i media av den felaktiga redovisningen av de 15 centeraffärerna eller 

den oaktsamma revisionen av redovisningen av dessa affärer. 

 

En annan sak är att den kritiska medierapporteringen i och för sig får anses ha varit en 

av de orsaker som är förklaringen till konkursen.  
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Även revisorernas oaktsamhet genom att inte rapportera att intäktsföringen av de 15 

centeraffärerna var felaktig får anses i någon mån ha orsakat den skada som uppkom 

genom konkursen. 

 

Beträffande orsaken till konkursen och den angivna skadan finner tingsrätten således 

att den oaktsamma revisionen får anses ha varit en av flera orsaker till konkursen. Det 

framstår dock inte som klart mer sannolikt att denna orsak är förklaringen till konkur-

sen än de alternativa förklaringar som Öhrlings gjort gällande. 

 

Det föreligger följaktligen inte något skadeståndsgrundande orsakssamband mellan 

den oaktsamma revisionen och den genom konkursen uppkomna skadan. 

 

Med hänsyn till det bristande orsakssambandet saknas förutsättning att döma ut något 

skadestånd. Tingsrätten har därför inte anledning att bedöma skadan och dess storlek. 

 

Vid denna bedömning ska käromålet ogillas. 
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27 RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 
 

Vid ovan angivna utgång ska Konkursboet förpliktas ersätta Öhrlings och Nils Breh-

mers rättegångskostnader. 

 

Öhrlings har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 50 763 786 kr, varav 

38 400 000 kr avser ombudsarvode, 2 973 585 kr avser arbete utfört av Öhrlings an-

ställda Hans Lindén, Richard Roth, Michael Scheja, Dennis Nilsson och Jan Treffner, 

217 144 kr avser utlägg för resor och logi för dessa personer, 1 465 112 kr avser kost-

nader för logi m.m. för ombuden, 1 388 811 kr avser ombudens resekostnader och res-

terande belopp, 6 319 134 kr, avser arvode till sakkunniga, ersättning till vittnen, m.m.  

 

Nils Brehmer har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 860 777 kr, varav 

834 400 kr avser eget arbete och 26 377 kr avser utlägg för resor m.m. 

 

Konkursboet har vitsordat det av Öhrlings yrkade beloppet beträffande ombudsarvode 

såsom skäligt i och för sig.  

 

Konkursboet har anfört följande angående Öhrlings kostnader för eget arbete och egna 

utlägg. De personer vars arbete och utlägg Öhrlings begärt ersättning för – Hans Lin-

dén, Richard Roth, Michael Scheja, Dennis Nilsson och Jan Treffner – är varken par-

ter, ställföreträdare, ombud eller sakkunniga. Konkursboet har vitsordat att kostnader-

na avseende deras arbete och utlägg är ersättningsgilla endast för det fall att tingsrätten 

skulle finna att kostnaderna för de av Konkursboet anlitade personerna professor John-

ny Herre och professor Lars Heuman m.fl. är ersättningsgilla. Beloppen har vitsordats 

såsom skäliga i och för sig. 

 

Beträffande Öhrlings utlägg vad gäller hotell- och resekostnader har Konkursboet an-

fört följande. Öhrlings kostnader för resa och logi ligger väsentligen över Konkursbo-

ets motsvarande kostnader. Parterna har bott på jämförbara hotell och flugit i stort sett 

lika många turer. Konkursboet har vitsordat hälften av Öhrlings kostnader för resa och 
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logi m.m. såsom skäliga i och för sig och överlämnat till tingsrätten att avgöra vad som 

är ersättningsgilla skäliga kostnader i denna del. 

 

Vad gäller Öhrlings övriga utlägg har Konkursboet vitsordat det yrkade beloppet så-

som skäligt i och för sig förutom vad gäller arvode till Deloitte, där ett belopp om 

1 125 000 kr, jämfört med det yrkade beloppet 2 050 000 kr, har vitsordats. Konkurs-

boet har anfört följande. Konkursboet har bestritt ersättningsskyldighet avseende Gun-

nar Abrahamssons del av kostnaden, 925 000 kr. Detta eftersom Gunnar Abrahams-

sons roll endast bestått i att förbereda förhöret med Lars Egenäs genom att närvara som 

åhörare under huvudförhandlingen och förmedla information om vad som förevarit 

under förhandlingen till Lars Egenäs.  

 

Konkursboet har vitsordat det av Nils Brehmer yrkade beloppet såsom skäligt i och för 

sig. 

 

Öhrlings har anfört följande. Richard Roth är internt ansvarig för redovisningsfrågor 

hos Öhrlings. Mikael Scheja och Dennis Svensson är redovisningsspecialister. Jan 

Treffner är värderingsspecialist. De är samtliga anställda hos Öhrlings. Utläggen om 

217 144 kr är Hans Lindéns, Richard Roths, Mikael Schejas, Dennis Svenssons och 

Jan Treffners egna utlägg. Kostnaden för logi avser hotellkostnader för Öhrlings båda 

ombud, i förekommande fall biträdande juristen Clara Ludvigsson samt eventuellt 

även Hans Lindén och Richard Roth. Däri ligger även måltider för de båda ombuden, 

Nils Brehmer och i förekommande fall Hans Lindén. Gunnar Abrahamssons arvode 

utgör en del av Lars Egenäs arvode. 

 

Tingsrättens bedömning 

 

Med hänsyn till tvistens omfattning och komplexitet, synes det arbete Hans Lindén 

utfört som biträde och det arbete övriga anställda hos Öhrlings utfört samt deras utlägg 

som skäligen påkallade för att tillvarata Öhrlings rätt i målet. Beloppen är vitsordade. 

 












































































