NYHETSBREV
April – juni 2018
Remissvar
Rådet har under perioden april – juni 2018 avlämnat remissvar på följande dokument:
◦
◦

ED/2018/1 Accounting Policy Changes (Proposed Amendments to IAS
8)
Fitness Check on the EU Framework for Public Reporting by Companies

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under “Avgivna remissvar”.
Rådet har även tillsammans med 10 andra europeiska redovisningsnormgivare skrivit
ett gemensamt brev till EU kommissionen angående ”Fitness check”.
IASB
Under perioden har IASB arbetat vidare med sina större konceptuella projekt under
samlingsnamnet Better Communication in Financial Reporting. Häri ingår Disclosure
Initiative-projektet, Primary Financial Statements och IFRS Taxonomy. Dessa projekt
har beskrivits i tidigare nyhetsbrev.
Inom projektet Primary Financial Statements har under perioden diskussioner bl a förts
kring hur företag ska få utforma olika resultatmått (inklusive resultat per aktie), principer
kring aggregering och disaggregring av poster i de olika rapporterna och hur
resultaträkningens två principer för kostnadsredovisning kan förbättras (kostnadsslagsindelning respektive kostnader per funktion). Ett Discussion paper eller Exposure
draft kan förväntas första halvåret 2019.
I projektet Disclosure Initiative har man diskuterat vilka principer och målsättningar som
IASB ska använda sig av när styrelsen framöver utformar upplysningskrav i olika
standarder. IASB staff har nu även tagit fram en ”short list” av standarder från vilken
styrelsen ska välja ut en eller två standarder för att testa sin metod att utforma
upplysningskrav på. I det framtida arbetet kommer man även beakta hur IFRS
taxonomin påverkar kraven på upplysningar.
Parallellt med dessa övergripande konceptuella projekt arbetar IASB även med andra
större projekt som ligger olika långt fram. Ett av dessa är ett försök att förbättra IAS 32
Finansiella instrument avseende redovisningen av instrument som skuld eller eget
kapital (Financial Instruments with Characteristics of Equity, FICE). Ett Discussion
paper har nu publicerats och remisstiden går ut den 7 januari 2019.
Ett annat projekt handlar om redovisningen av rörelseförvärv mellan företag under
gemensamt bestämmande inflytande (Business Combinations under Common
Control). Här saknas idag vägledning i IFRS. Ett Discussion paper var planerat till
andra halvåret 2018 men förväntas nu publiceras först under andra halvåret 2019.
Styrelsen diskuterar för närvarande olika metoder att utgå från, t ex vad som är en
lämplig metod när det finns minoritetsägande att ta hänsyn till eller när en transaktion
ligger till grund för en senare notering eller försäljning av en enhet utanför det
gemensamma bestämmande inflytandet.
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Ett tredje större projekt handlar om redovisningen av goodwill och tar sikte på hur ett
nedskrivningstest kan utformas för att komma tillrätta med upplevda problem att
nedskrivning i dag ofta sker för sent och med för små belopp samt att informationsinnehållet i goodwillposten för användare är litet. Här är projektet i en tidig fas och det
är osäkert när något dokument kommer att publiceras från IASB och om det i så fall blir
i formen av ett Discussion paper eller som ett utkast till standard (Exposure draft).
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.
RFR 1 och RFR 2
Rådet har under perioden fortsatt sitt arbete med att analysera förändringar inom IFRS
för att uppdatera rekommendationerna. Ett förslag till ändringsmeddelande är planerat
att publiceras i september. Målsättningen är att ett slutligt ändringsmeddelande (en
årsuppdatering av rekommendationerna) publiceras i slutet av december 2018 med
ikraftträdande 1 januari 2019.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 29 augusti 2018.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2018-08-14

The Swedish Financial Reporting Board
Väpnargatan 8, 6 tr. 114 51 STOCKHOLM Sweden
Tel: +46-8-50 88 22 79 Fax: +46-8-32 12 50
www.radetforfinansiellrapportering.se

