NYHETSBREV
Januari – mars 2018
Remissvar
Rådet har under perioden januari – mars 2018 avlämnat remissvar på följande
dokument:
◦
◦

ED/2017/5 - Accounting Policies and Accounting Estimates, Proposed
amendments to IAS 8
ED/2017/6 - Definition of Material Proposed amendments to IAS 1 and
IAS 8

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under “Avgivna remissvar”.
IASB
Under perioden har IASB arbetat vidare med sina större konceptuella projekt under
samlingsnamnet Better Communication in Financial Reporting. Häri ingår Disclosure
Initiative-projektet, Primary Financial Statements och IFRS Taxonomy.
Inom Primary Financial Statements-projektet överväger IASB att normera
resultatnivåer i resultaträkningen (EBIT och/eller EBITDA). Det pågår även
diskussioner om hur ovanliga och oregelbundet förekommande poster samt alternativa
resultatmått ska presenteras i de finansiella rapporterna. Inget färdigt förslag finns dock
ännu att ta ställning till.
IFRS Taxonomy blir allt viktigare för Europeiska upprättare då det är denna taxonomi
som kommer bilda utgångspunkt i den digitala inrapportering som ska göras i framtiden
för Bolag noterade på en reglerad marknad inom EU (enligt en ändring i
transparensdirektivet från 2013 ska europeiska noterade företag lämna in sin
årsredovisning i ett enhetligt elektroniskt format (ESEF) från den 1/1 2020).
Inom Disclosure Inititative-projektet har IASB tentativt beslutat att ta fram en
vägledning för sitt eget arbete i hur upplysningskrav kan utformas i IFRS-standarder.
Därefter ska detta testas på ett par existerande standarder med målet att förbättra
upplysningskraven.
Parallellt med dessa projekt arbetar IASB även med ett par andra större projekt där det
kan förväntas s.k. Discussion papers under 2018. Ett av dessa är ett försök att förbättra
IAS 32 Finansiella instrument avseende redovisningen av sammansatta instrument
som antingen skuld eller eget kapital (Financial Instruments with Characteristics of
Equity. Målet är att ett Discussion paper ska kunna publiceras under första halvåret
2018. Ett annat projekt handlar om redovisningen av rörelseförvärv mellan företag
under gemensamt bestämmande inflytande (Business Combinations under Common
Control). Här saknas idag vägledning i IFRS. Ett Discussion paper är planerat till andra
halvåret 2018.
Förutom de ovan nämnda större projekten pågår även arbete med några mindre
förändringar i befintliga IFRS. Bl a har IASB haft som ambition att - baserat på sin Post
Implementation Review av IFRS 8 segmentsrapportering - uppdatera och förändra
standarden i några avseenden. I en Exposure Draft (ED) i mars 2017 föreslog IASB
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därför ett antal mindre förändringar i IFRS 8. Nu har dock IASB analyserat feedback på
denna ED och tentativt beslutat att inte gå vidare med de föreslagna förändringarna.
Den nytta som förändringarna skulle kunna bidra med för användarna anses inte kunna
motivera kostnaderna för upprättarna att implementera de nya kraven.
Tidplanen för IASBs olika projekt och dess innehåll går att följa på IASBs hemsida
http://www.ifrs.org.
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
Rådet har påbörjat arbetet med att analysera nya och förändrade IFRS för att
identifiera eventuella behov av att uppdatera rekommendationerna. Ett förslag till
ändringsmeddelande kommer att gå ut på remiss i början av hösten. Målsättningen är
att ett slutligt ändringsmeddelande (en årsuppdatering av rekommendationerna)
publiceras i slutet av december 2018 med ikraftträdande 1 januari 2019.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 4 juni 2018.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2018-05-22
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