UDLODNING AF UDBYTTE
Skærpet kontrol med udbytteudlodning
Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at de fremadrettet vil føre stærkere tilsyn med ordinære
udbytteudlodninger, idet flere selskabet udlodder udbytte i strid med selskabsloven. Den øgede
kontrol kommer til udtryk ved, at Erhvervsstyrelsen retter fokus på kontrol af de årsrapporter, der
indeholder indikationer på, at der er sket ulovlig udlodning af udbytte. Ulovlige udbytteudlodninger
kan føre til, at pengene skal tilbagebetales til selskabet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom
på, at udbytteudlodninger sker i overensstemmelse med reglerne herom.
Betingelser for udlodning af udbytte
For at udlodningen sker korrekt og i overensstemmelse med loven, skal beslutningen om udlodning
først og fremmest træffes på selskabets ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingsbeslutningen skal være i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven, så
formalia overholdes.
Dernæst skal der være tilstrækkelige frie reserver i det seneste godkendte årsregnskab. Ved frie
reserver forstås de overførte overskud og reserver med fradrag af overført underskud. Det er særligt
vigtigt at være opmærksom på, at de overførte overskud og reserver ikke er bundet ved lov eller
vedtægter, da bundne overskud og reserver ikke kan anvendes til udbytte. Beregningen af de frie
reserver skal derved ske ud fra sidst ændrede årsregnskab, så mellemkommende ændringer ikke
medfører, at de frie reserver reelt er mindre end som først beregnet.
Er selskabet en del af en koncern, er det vigtigt, at der i beregningen af de frie reserver ikke
medtages fortjenester ved interne handler, idet udbytteudlodning ikke må ske på baggrund af
interne fortjenester i koncernen.
Til slut skal udlodningen være forsvarlig. Forsvarlighedsvurderingen sker ud fra forholdene på
vedtagelsestidspunktet, og jo mere usikkert det er, om en udlodning er forsvarlig, jo bedre bør man
dokumentere forsvarligheden.
Forsvarlighedsvurderingen sker primært ud fra udbyttets størrelse i forhold til selskabets frie
reserver, perioden imellem balanceberegningen og beslutningstidspunktet og selskabets
forventninger til fremtidig økonomisk udvikling. For perioden mellem balancedagen og
beslutningstidspunktet, ses der både på længden af denne periode og på virksomhedens udvikling
i perioden.
Forsvarlighedsvurderingen er en konkret vurdering ud fra selskabets samlede økonomiske stilling,
og ved tvivl herom opfordrer vi til at søge juridisk rådgivning, idet en forkert vurdering kan føre til
tilbagebetaling af hele udlodningen med tillæg af renter.
Kontakt SKOV Advokater, hvis du vil vide mere.
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