Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

SFS 2005:556
Utkom från trycket
den 5 juli 2005

utfärdad den 16 juni 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen
(1995:1554)
dels att 5 kap. 14 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a §, och närmast
före 3 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Överkursfonden
5 a § I ett aktiebolag skall den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under överkursfonden.

5 kap.
14 §2 Ett aktiebolags eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och
fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas
upp aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för
sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.
Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning
skall specificeras. Vid förvärv av egna aktier skall fritt eget kapital minskas
med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier skall fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.
Vid aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier
av olika slag, skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången
för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.
2. Medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 utgör
även därefter bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas
efter den 1 januari 2006 skall de tas upp under reservfonden.
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Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291.
Senaste lydelse 2004:1173.

1

SFS 2005:556

På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

