NYHETSBREV
Juli – september 2018
Remissvar
Rådet har under perioden juli – september 2018 avlämnat remissvar på följande
dokument:
◦

ED/2018/1 Accounting Policy Changes (Proposed Amendments to IAS 8)

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under “Avgivna remissvar”.
Pågående remissarbete
IASB arbetar med att förbättra IAS 32 Finansiella instrument avseende redovisningen
av instrument som skuld eller eget kapital (Financial Instruments with Characteristics of
Equity). Rådet har startat upp ett projekt för att avge ett yttrande på det Discussion
paper som publicerades under sommaren.
IASB
Under perioden har IASB också arbetat vidare med sina större konceptuella projekt
under samlingsnamnet Better Communication in Financial Reporting. Häri ingår
Disclosure Initiative, Primary Financial Statements och IFRS Taxonomy. Dessa projekt
har beskrivits i tidigare nyhetsbrev.
Inom projektet Primary Financial Statements föreslår man att flera olika obligatoriska
resultatbegreppsnivåer ska införas i resultaträkningen. Samtidigt ska det stå ett företag
fritt att presentera andra resultatmått. Sådan presentation ska dock göras i not. Måtten
ska i sådana fall definieras och stämmas av mot närmast liknande IFRS-mått.
I projektet Disclosure Initiative kommer styrelsen att testa sin nya föreslagna metod för
att utforma upplysningskrav. Det görs genom att testa metoden på standarderna IFRS
13 Verkligt värde och IAS 19 Ersättningar till anställda.
Parallellt med de konceptuella projekten pågår bl.a. arbete med redovisningen av
rörelseförvärv mellan företag under gemensamt bestämmande inflytande (Business
Combinations under Common Control). Här har inte projektet givit upphov till några
större nyheter jämfört med det som beskrevs i förra nyhetsbrevet.
I sitt projekt om goodwillredovisning inriktade IASB inledningsvis arbetet mot att
försöka hitta nya modeller för nedskrivningstest och att identifiera värden inom
goodwillposten som inte borde ingå (t.ex. internt upparbetad goodwill efter förvärvet).
Senaste nytt är att styrelsen nu även, som en praktiskt framkomlig väg, överväger
avskrivningar på goodwill.
Tidplanen för IASBs olika projekt och dess innehåll går att följa på IASBs hemsida
http://www.ifrs.org.
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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.
Angående den nya försäkringsstandarden IFRS 17 har EFRAG skrivit ett brev till IASB
med frågor kring ett antal områden i standarden. Det råder därför osäkerhet kring när
en rekommendation från EFRAG till EU-kommissionen om antagande av standarden
kan komma att avges och när en ny standard kan börja gälla inom EU.
Förslag till ändringsmeddelande för RFR 2
Rådet publicerade ett förslag till ändringsmeddelande för RFR 2 den 4 september.
Remissperioden går ut den 3 november. Målsättningen är att ett slutligt
ändringsmeddelande (en årsuppdatering av rekommendationen) publiceras i slutet av
december 2018 med ikraftträdande 1 januari 2019. Inga händelser som påverkar
innehållet i Rådets rekommendation RFR 1 har inträffat. Därför finns inte något förslag
till årsuppdatering för denna rekommendation.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 29 november 2018.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2018-10-16
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