URA 47 REDOVISNING AV EGET KAPITAL I KONCERN
Akutgruppen gav i december 2005 ut ett utkast till redovisning av eget kapital i koncern. Fyra
organisationer har framfört synpunkter på utkastet som anger att det egna kapitalet bör
specificeras på minst fyra poster. Ingen av organisationerna har haft invändningar mot detta
förslag. För att markera att också andra uppställningar är förenliga med IFRS/IAS används inte
ordet ”skall”.
I remissvaren har organisationerna framfört olika förslag till ändringar och kompletteringar. En
av organisationerna anser sålunda att terminologin i utkastet bör anpassas till vad som gäller i den
officiella översättningen av IAS 1. Problemet är att terminologin i IAS 1 inte är enhetlig. På olika
ställen talas sålunda om emitterat, inbetalt och tillskjutet eget kapital för det som utgörs av
aktiekapital och överkurs. Akutgruppen har här valt att genomgående använda begreppet
tillskjutet kapital vilket framgår av en särskild not. Ytterligare en organisation har framfört en
synpunkt på terminologin. Det gäller hänvisningen i utkastet till punkten 75e där IAS 1 anger att
det egna kapitalet kan delas upp i inbetalt eget kapital, överkurser och annat eget kapital. I
utkastet görs i stället en åtskillnad mellan aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital och annat eget
kapital eftersom överkurs är en del av det inbetalda egna kapitalet.
I det avsnitt som exemplifierar vilka poster som skall redovisas som del av reserver har lagts till
hänvisningar till IAS 21, punkterna 31 och 32, samt IAS 39, punkt 102. Vidare har en omformulering gjorts av posten e) i Poster som skall framgå enligt punkt 97 i IAS 1 av skäl som framgår av en
not.
Flera av organisationerna har efterlyst vägledning när det gäller redovisning av olika transaktioner
såsom till exempel återköp av egna aktier och nedskrivning av aktiekapital. Akutgruppen har dock
valt att inte kommentera detta, med undantag för vad som gäller eget kapitalandelen av
obeskattade reserver, eftersom sådana transaktioner inte kan anses vara ”särsvenska”.
Uttalandet finns att hämta från www.redovisningsradet.se
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