Minnesanteckningar, erfarenheter och åsikter
av Roland Götblad
Här fortsätter de minnesanteckningar som påbörjades i nr 1 augusti 2021.
Tidigare införanden finns att läsa på hemsidan
www.ensmaforetagaresvardag.nu under rubriken Minnesanteckningar

N

är jag ändå är igång med att försöka delge
av mina erfarenheter från affärsverksamhet
istället för minnesanteckningar kan jag fortsätta
en stund till.
Vad som oftast styr utvecklingen och investeringar är ju att man drar sig för att skatta fram
vinster onödigt tidigt.
Detta är en mycket svår bedömning.

Nu kommer vi osökt in på vilken roll en revisor
kan spela i detta sammanhang.
Först. En revisor skall revidera, alltså kolla så
att räkenskaperna är rätt utförda samt ev göra
bedömningar av preliminärbokslut, skattefrågor
och ev delge mig vad han får veta om nya regler
etc.
En revisor är dyr men nödvändig för vissa företagsformer.
Han ger aldrig några råd, därför att han då känner sig ansvarig om det går fel.
Nej, en revisor måste man fråga om man vill få
veta någonting.

När rätt tillfälle är inne.
Då kan han svara så gott han kan.
Vad det handlar om är alltså att när man väl
skickat in skatten som uppstått under goda år
så är pengarna borta och man får inte tillbaka
dem under kärva år då man behöver dem igen.
Man tänker då att det är bättre att investera och
konsolidera med oskattade pengar och därför
investerar så att överskottet skrivs bort och man
sparar skatten.
Problemet är bara att avdraget på investeringen
bara motsvarar det man skulle betalat i skatt och
därför måste investeringen vara ca tre gånger
så stor för att slippa skatten helt.
Alltså fattas investeringspengar så man får låna
två gånger så mycket som vinsten var, och då är
det tveksamt om inte det är investeringar som
ändå förr eller senare måste ske.
Men det är mer komplicerat än så, därför att den
vinst som uppstår i bokföringen finns aldrig i
verkligheten i form av likviditet.
Vinsten finns bara på pappret och därför måste
man låna ännu mera.
Å andra sidan har jag flera gånger klarat mig
tack vare att jag investerat istället för att skatta
och sedan sålt grejorna under dåliga tider när
ett dåligt resultat ätit upp reavinsten på försäljningen.
Problemet blir då bara att välja en annan bransch
där det inte blir lågkonjunktur samtidigt.

Så har du en revisor, skriv ned alla frågor du har,
boka in honom och fråga om allt du undrar över.
I regel kan de aldrig svara men återkomma när
dom frågat någon annan.
Gör det som du tror på.
Revisorn är alltid försiktig och han har inte samma inblick eller känsla för ”din” bransch som du
själv.

