NYHETSBREV
April – December 2016
Remissvar
Rådet har under perioden april – december 2016 avlämnat remissvar på följande
dokument:



ED Trustees’ Review of Structure and Effectiveness: Proposed Amendments to
the IFRS Foundation Constitution
IASB Exposure Draft ED/2016/1 Definition of a Business and Accounting for
Previously Held Interests – Proposed amendments to IFRS 3 and IFRS 11

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under “Avgivna remissvar”.
IASB
IASB har under året erhållit feedback på sitt utkast till agenda för de närmaste åren
(”Agenda consultation 2017-2021”), arbetat med synpunkterna och i november 2016
publicerat en slutlig plan via sitt s.k. ”Feedback statement”. Ett centralt tema i agendan
är att arbeta med kommunikationen mellan upprättare och användare. Detta tema gör
att IASB kommer fortsätta driva projekt som handlar om relevanta upplysningar i de
finansiella rapporterna och utformningen av uppställningarna för de ”primära”
räkningarna: resultaträkning, balansräkning, eget kapital och kassaflödesanalys.
Styrelsen har också uppmanats att göra klart omarbetningen av det konceptuella
ramverket samt se till att färdigställa och publicera en ny standard för försäkringsredovisning.
Önskemål från många intressenter är att IASB ska fokusera på färre nya projekt i sin
forskningsplan. Det har mynnat ut i ett fåtal prioriterade projekt. Arbete ska primärt
bedrivas med följande:
• Business Combinations under Common Control
• Dynamic Risk Management
• Financial Instruments with characteristics of equity
• Goodwill and Impairment
Andra projekt som ska bedrivas, men med något lägre intensitet är:
• Equity method of accounting for associates and joint ventures
• Extractive activities
• Pollutant pricing mechanisms
• Provisions
• Variable and contingent considerations
Ett annat område som IASB förväntas förbättra och arbeta aktivt med är att erbjuda
stöd när nya standarder ska implementeras. Detta märks genom de Transition
Resource Groups (TRG) till vilka frågor om IFRS 15 Revenue from contracts with
customers och IFRS 9 Financial Instruments har kunnat ställas. Dessutom publiceras
en riklig mängd med utbildningsmaterial och presentationer för de tre nya standarderna
(IFRS 9, 15 och 16 Leases). IASB har dock beslutat att det inte blir någon TRG för
IFRS 16.
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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.
Noterbart är att både IFRS 9 och IFRS 15 har godkänts av EU under hösten 2016.
RFR 1 och RFR 2
En ny årsversion av RFR 1 och 2 publiceras i januari 2017. Remissversion av RFR 2
och ändringsmeddelande har publicerats och diskuterats med remissinstanser under
hösten 2016. Framför allt har diskussionerna gällt IFRS 9 Finansiella instrument och
IFRS 16 Leasing samt föreslagna undantag och tillägg till dessa standarder. Undantag
till IFRS 9 införs i årsuppdateringen av RFR 2 (januari 2017). IFRS 16-undantag blir
aktuellt att införa i RFR 2 när EU har godkänt standarden.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 17 mars 2017.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2017-01-xx
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