
Felaktigheter i den 8:e upplagan. 

Det ha smugit sig in några små felaktigheter i den 8:e upplagan. Dessa framgår nedan. 

Sida Felaktighet/förtydligande 

55 Felaktigt belopp för årets resultat har använts i förvärvskalkylen. Enligt exempel 
uppgår förvärvat årsresultat till 300. Korrekt belopp är 150. Totalt förvärvat 
kapital stämmer dock med angiven summa. 

56 Överst i elimineringskolumnen anges goodwill till 20. Rätt belopp ska vara 30  
(30 – 6 = 24). 

57 I exemplet anges summan i justeringskolumnen för tillgångar till -13. Ska vara 0. 

58 Not 7 har fallit bort. Ska stå att: Justering som år 1. 

82 Enligt punkt 5 tredje raden, Andel innehav utan bestämmande inflytande av 
aktuell skatt, ska belopp inom parentes vara (6 x 0,3).  

85/91 Not 4 anges inom parentes 82-7. Ska vara 81-6. 

86 I exemplet anges summan för skulder i MB till 1125. Ska vara 1325. Dessutom 
anges Moderföretagets andel till 154 läns ner Koncernkolumnen. Ska vara 156 
(171-15). 

91 Det har blivit fel i punktnumreringen. Punkt 4 ska vara vid rubriken, Innehav utan 
bestämmande inflytandes andel av årets resultat (82 – 7 – (50 x 0,20)) x 0,3. 
 
Nuvarande punkt 4 blir punkt 5 och nuvarande punkt 5 blir punkt 6. 
 
I den nya not 6 anges att 30 % av 25 uppgår till 6. Ska vara 30 % av (25-5), dvs 
nettot efter avdrag för latens skatt. (se sid 89 slutkommentar förvärvsanalysen). 

93 Exemplet på sidan 93 ska avse full goodwill. Därmed är följande förändringar 
aktuella (se även bifogad fil med ny version av exemplet): 
-I elimineringskolumnen ska goodwill vara 50 och även totalt i koncernen 
-Eliminering innehav utan bestämmande inflytande ska vara 6-2+15 vilket ger 
totalt 167 i koncernen. 
-I kolumnen för Not efter elimineringskolumnen vid innehav utan bestämmande 
inflytande ska hänvisning ske till not 6 och 7. 

94 I not 6 anges att 30 % av 25 uppgår till 6. Ska vara 30 % av (25-5), dvs nettot efter 
avdrag för latens skatt. (se sid 89 slutkommentar förvärvsanalysen). 

121 I exemplet anges summan i elimineringskolumnen till 1166. Ska vara 1150. 

122 I exemplet anges summan i justeringskolumnen för tillgångar till -11. Ska vara 0. 

131 Punkt 5 ska flyttas ner en rad till Eliminering mot annat eget kapital. 

135 Under not 5 har fel kurs angivits vid omräkning av annat eget kapital. 11,20 ska 
vara 1,20. 

 

I några IFRS-exempel /sid 90, 93 och 114) har balansposten Balanserat resultat felaktigt 

benämnts Annat eget kapital (vilket är benämningen enligt K3). Det har dock inte någon 

betydelse för exemplen i övrigt. 

 

Stockholm 2021-05-18 


