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Remissvar
Rådet har under perioden inte avlämnat några remissvar.
IASB
IASB har i slutet av mars dels publicerat ett Discussion Paper (DP) ”Disclosure
Initiative - Principles of Disclosure”, dels ett förslag till förbättringar av standarden IFRS
8 Operating Segments utifrån den Post Implementation Review (PIR) som styrelsen
gjort för att utvärdera standarden.
Diskussionspappret ”Disclosure Initiative - Principles of Disclosure” ingår inom ramen
för det s.k. ”Disclosure Initiative”-projektet. IASB har identifierat tre huvudsakliga
problemområden kopplade till tilläggsupplysningar i finansiella rapporter: (1) Det
lämnas inte tillräckligt med relevant information, (2) Det lämnas information som inte är
relevant samt (3) Den information som lämnas kommuniceras på ett ineffektivt sätt.
I DP identifieras sju principer för effektiv kommunikation: (1) företagsspecifik, (2) enkel
och tydlig, (3) strukturerad för att betona viktiga frågor, (4) kopplad till relaterad
information, (5) inga onödiga upprepningar, (6) jämförbar samt (7) i ett lämpligt format.
Ett antal områden tas upp bl.a. vilken roll de primära finansiella rapporterna och
noterna spelar, var information ska lämnas, användandet av prestationsmått i
rapporterna och upplysningar om redovisningsprinciper.
Disclosure Initiative-projektet har också kopplingar till de andra två projekt – primära
finansiella rapporter och IFRS Taxonomi – som ingår i IASBs arbete för bättre
kommunikation inom finansiell rapportering. Primära finansiella rapporter (Primary
Financial Statements) beräknar IASB publicera som ett diskussionspapper tidigast om
ett halvår.
”Improvements to IFRS 8 Operating Segments” baseras på den undersökning som
IASB utfört för att se om standarden har fungerat på det sätt som avsett. Standarden
förefaller generellt fungera väl men man har identifierat några områden som skulle
kunna förbättras. Därför föreslår IASB att:
- det i standarden klargörs och tydliggörs vilka kriterier som ska vara uppfyllda för
att två rörelsesegment ska kunna aggregeras
- företag måste upplysa om titel och roll på den person eller grupp som utgör
funktionen högsta verkställande beslutsfattare
- företag i noterna till sina finansiella rapporter måste informera om ifall segment i
de finansiella rapporterna skiljer sig åt jämfört med segment som rapporteras
på annan plats i årsredovisningen eller i till årsredovisningen medföljande
material.
Dessutom föreslår styrelsen en ändring i IAS 34 Delårsrapportering vilken ska kräva att
bolag som ändrar segment redovisar omräknad segmentsinformation för jämförande
delårsperioder tidigare jämfört med nuvarande krav.
Tidplanen för IASBs olika projekt går att följa på styrelsens 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.
EFRAG har rekommenderat att EU godkänner IFRS 16 Leasing. ARC och
Kommissionen har dock ännu inte behandlat och beslutat om IFRS 16.
RFR 1 och RFR 2
En ny årsversion av RFR 1 och 2 publicerades i januari 2017. De större förändringarna
i RFR 2 handlar om undantag och tillägg till standarden IFRS 9 Finansiella instrument.
IFRS 16-undantag blir aktuellt att införa i RFR 2 när EU har godkänt standarden.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 1 juni 2017.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
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