NYHETSBREV
April – juni 2019
Remissvar
Rådet har under perioden avlämnat remissvar på IASBs:
◦
◦

ED/2018/2 Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Proposed
Amendments to IAS 37)
ED/2019/1 Interest Benchmark Reform – Proposed amendments to IFRS 9 and
IAS 39

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under “Avgivna remissvar”.
Pågående remissarbete
Rådet arbetar för närvarande med IASBs utkast till förbättringar av IFRS-standarder:
ED/2019/2 Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020. Sista svarsdatum är
20 augusti.
Pågående arbete RFR 1 och 2
Rådet har fortsatt sitt arbete med att analysera förändringar inom IFRS och andra
områden för att göra sin sedvanliga årsvisa uppdatering av rekommendationerna. Ett
område som kan komma att föranleda ett förslag till ändring av RFR 2 är omräkning av
filialer utanför EES-området och risken att rätten till räkenskapsenlig avskrivning i det
fall IAS 21 tillämpas går förlorad. Därför skulle ett frivilligt undantag kunna införas där
MIM-metoden tillåts för omräkningen. Gällande IFRS 1 och förstagångstillämpning av
IFRS har en analys utförts under året avseende tillämpningen av denna standard när
ett bolag första gången upprättar en RFR 2-rapport.
Målsättningen är att ett förslag till ändringsmeddelande publiceras i september och att
ett slutligt ändringsmeddelande (en årsuppdatering av rekommendationerna)
publiceras i slutet av december 2019 med ikraftträdande 1 januari 2020.
IASB
IASB har arbetat med att göra mindre justeringar av försäkringsstandarden IFRS 17
(se tidigare nyhetsbrev). Ett förslag till justeringar av standarden har nu publicerats.
Remissperioden sträcker sig till 25 september.
Den förestående reformen av referensräntor har lett till publiceringen av ett Exposure
draft (ED) med förslag till förändringar av IFRS 9 och IAS 39. IASB arbetar nu med att
analysera remissvaren och har även påbörjat fas 2 i arbetet; att diskutera hur
redovisningen påverkas när väl reformen är genomförd.
Inom projektet Primary Financial Statements planerar IASB att antingen publicera ett
ED eller ett s.k. Discussion paper (DP) med förslag till förändringar angående hur olika
resultatmått och vissa poster resultaträkningen och kassaflödesanalysen ska
presenteras. En diskussion förs också om var och hur förändringarna ska inarbetas i
IFRS. Standarden IAS 1 kan uppdateras, den kan delas upp i två, eller så kan en helt
ny IFRS ersätta den nuvarande standarden. Planerad tidpunkt för antingen ett ED eller
ett DP är under fjärde kvartalet i år.
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I projektet om Goodwill och nedskrivning planerar IASB att publicera ett DP för
kommentarer i fjärde kvartalet. Troligen kommer förslaget innebära att nuvarande
redovisningsmodell med goodwill och nedskrivningstest behålls, även om åsikterna
kring denna modell går isär i styrelsen. Man vill även införa förenklingar i reglerna kring
hur ett nedskrivningstest ska utföras. Mer specifikt innebär förslaget att det blir tillåtet
att använda en diskonteringsränta efter skatt och att framtida omstruktureringar och
förbättringar av tillgångars prestanda ska kunna beaktas i prognosen av framtida
kassaflöden. Slutligen önskar man införa nya upplysningskrav för att en användare av
den finansiella rapporten bättre ska kunna se hur ett förvärv har utvecklats efter
anskaffningen.
Tidplanen för IASBs olika projekt och dess innehåll går att följa på IASBs hemsida
http://www.ifrs.org.

EFRAG
Information från EFRAGs styrelsemöten återfinns på EFRAGs hemsida i det
nyhetsbrev, EFRAG update, som publiceras varje månad. På EFRAGs hemsida
återfinns även en tidplan för EUs godkännande av olika standarder och uttalanden.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 29 augusti 2019.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2019-07-08
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