NYHETSBREV
April – september 2017
Remissvar
Rådet har under perioden april – september 2017 avlämnat remissvar på följande
dokument:
•
•
•

IASB Exposure Draft ED/2017/3 Prepayment Features with Negative
Compensation – Proposed amendments to IFRS 9
IASB Exposure Draft ED/2017/2 Improvements to IFRS 8 Operating
Segments – Proposed amendments to IFRS 8 and IAS 34
IASB Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure Initiative – Principles of
Disclosure

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under “Avgivna remissvar”.
IASB
Under perioden har IASB arbetat vidare i enlighet med sin arbetsplan. Förutom ovan
nämnda Exposure drafts som Rådet avgett remissvar på har IASB publicerat flera
förslag till mindre förändringar i ett antal standarder.
Ett förslag till förändring är av IAS 16 Materiella anläggningstillgångar (Exposure Draft
ED/2017/4 Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use) för att
klargöra redovisningen av erhållna ersättningar och utgifter under den tid en
anläggningstillgång färdigställs.
I september publicerades förslag på förändringar av både IAS 1 och IAS 8. Förslaget till
förändring i IAS 8 (Exposure Draft ED/2017/5 Accounting Policies and Accounting
Estimates) handlar om att klargöra hur redovisningsprinciper ska relateras till
redovisningsmässiga bedömningar. Detta ska ske genom att förklara att
redovisningsmässiga bedömningar används när redovisningsprinciperna tillämpas.
Vidare görs definitionen av redovisningsprinciper tydligare och mer koncis.
Förslaget till förändring av både IAS 1 och 8 (Exposure Draft ED/2017/6 Definition of
Material) handlar om väsentlighetsbegreppet. De föreslagna ändringarna avser att
förfina definitionen av väsentlig och förtydliga dess tillämpning genom att uppnå
överensstämmelse mellan definitionen i standarderna och definitionen i ramverket
Vidare införlivas vad som nu är stödjande krav i IAS 1 i definitionen för att framhäva dem
ytterligare samt för att öka tydligheten i den förklaring som följer på definitionen av
väsentlighet.
Båda de ovan beskrivna förslagen till förändringar av IAS 1 och IAS 8 har samband
med det arbete som IASB bedriver under samlingsnamnet Better Communication in
Financial Reporting. Häri ingår Disclosure Initiative-projektet (se under rubriken
remissvar ovan), Primary Financial Statements och IFRS Taxonomy.
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.
RFR 1 och RFR 2
Förslag till ändringsmeddelande av RFR 1 och 2 har publicerats för remiss i
september. De större förändringarna i rekommendationerna avser dokumentens
struktur. Hänvisningar till tidigare ändringsmeddelanden har lagts in under de punkter
som beskriver tilläggen till och undantagen från IFRS. Detta ger läsaren av
rekommendationerna möjlighet att ta del av de bakomliggande motiven och
förklaringarna. Remisstiden går ut 1 november.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 30 november 2017.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2017-10-19
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