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Remissvar
Rådet har under perioden januari-mars 2016 avlämnat remissvar på följande
dokument:



Draft IFRIC Interpretation DI/2015/1 Uncertainty over Income Tax Treatments
IASB Exposure Draft ED/2015/8 IFRS Practice Statement: Application of
Materiality to Financial Statements

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under ”Avgivna remissvar”.

IASB
IASB publicerade en ny leasingstandard i januari 2016, IFRS 16 Leases. Denna
standard träder ikraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare. Den
kommer att ersätta nuvarande standard med krav på redovisning av operationella och
finansiella leasingavtal som infördes i Sverige 1997. Den nya standarden innebär stora
förändringar i det sätt som leasingavtal ska redovisas på hos leasetagaren och
innehåller ett krav på att samtliga leasingavtal som ingås ska redovisas i
balansräkningen som tillgångar och skulder med undantag för vissa kortfristiga
leasingavtal och vissa leasingavtal där värdet på de underliggande tillgångarna är lågt.
Den nya leasingstandarden har utarbetats i nära samarbete med FASB och
överensstämmer i stor utsträckning med den amerikanska standarden.
IASB har under perioden avslutat sina diskussioner kring de förtydliganden som
ansetts vara erforderliga avseende den intäktsredovisningsstandard (IFRS 15) som
publicerades i maj 2014. IASB publicerade dessa förtydliganden i april 2016 och dessa
träder ikraft den 1 januari 2018, samtidigt som intäktsredovisningsstandarden IFRS 15
träder ikraft.
När IASB och FASB gemensamt publicerade intäktsredovisningsstandarden i maj
2014, bildade de samtidigt en Transition Resource Group (TRG) för att stödja
implementering av standarden. TRG har träffats 6 gånger sedan juli 2014. Huvuddelen
av de frågeställningar som har diskuterats har inte resulterat i någon förändrad
normgivning. Några frågor har beaktats av IASB och medfört förtydliganden av
standarden och dessa förtydliganden ingår bland de ändringar som publicerades av
IASB i april 2016. IASB är nu av den åsikten att intressenterna är i behov av att
fortsätta med sitt implementeringsarbete av IFRS 15 med vetskap om att standarden
inte kommer att bli föremål för ytterligare ändringar. Därför har IASB aviserat att man
inte planerar ytterligare möten för IFRS-intressenter inom TRG. FASB avser dock att
fortsätta med TRG-möten för US GAAP-intressenters räkning.
Ändrad standard avseende nya kassaflödesupplysningar publicerades under första
kvartalet liksom begränsade ändringar av IAS 12 avseende redovisning av
inkomstskatter.
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Av de större projekt som IASB arbetar med förväntas följande dokument publiceras
inom en 6-månadersperiod:



Discussion Paper avseende ”Principer för tilläggsupplysningar”
Ändringar avseende IFRS 4 vad gäller tillämpning av IFRS 9

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
Som meddelats i föregående nyhetsbrev gav Rådet i början av januari 2016 ut en ny
årsversion av RFR 1 och RFR 2 som ska tillämpas från och med räkenskapsår som
inleds den 1 januari 2016 eller senare. De nya årsversionerna av RFR 1 och RFR 2
återfinns på Rådets hemsida under ”Rekommendationer och Uttalanden”. Dokumentet
”Ändringsmeddelande avseende RFR 1 och RFR 2” behandlar de uppdateringar som
Rådet införlivat i de nya årsversionerna av RFR 1 och RFR 2. Detta
ändringsmeddelande återfinns under ”Arkiv”/”Ändringsmeddelanden” på Rådets
hemsida.

Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 31 maj 2016.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2016-04-12
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