NYHETSBREV
Oktober – december 2017
Remissvar
Rådet har under perioden oktober – december 2017 avlämnat remissvar på följande
dokument:
•

Fi2017/02891/V Finansinspektionens promemoria En ny ordning för
redovisningstillsyn (FI Dnr 17-6486)

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.
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 till att
förbättra IAS 32 Finansiella instrument avseende redovisningen av sammansatta
instrument som antingen skuld eller eget kapital (Financial Instruments with
Characteristics of Equity, ofta refererat till som FICE-projektet). 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, eller
BCUCC). 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 andra mindre
förändringar i IFRS. 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
Ett ändringsmeddelande avseende nya årsversioner av Rekommendationerna RFR 1
och 2, vilka träder i kraft 1 januari 2018, har publicerats den 21 december 2017. 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. Tidigare ändringsmeddelanden
finns på Rådets hemsida.
UFR 11
I december publicerades uttalandet UFR 11 Redovisning av tillgångar som innehas av
en pensionsstiftelse hos företag som omfattas av ITP 2. För att nettoredovisning av
tillgångar och skulder ska ske avseende förmånsbestämda pensionsplaner krävs att
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tillgångarna uppfyller definitionen av en förvaltningstillgång i IAS 19. Av uttalandet
framgår att Rådets bedömning är att de tillgångar som innehas av pensionsstiftelser
som tryggar ålderspension enligt ITP 2 uppfyller definitionen av förvaltningstillgångar i
IAS 19 även i det fall det bedöms civilrättsligt möjligt att byta tryggandeform från
tryggande i pensionsstiftelse till en redovisning i balansräkningen. Uttalandet ska
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018, uttalandet kan förtidstillämpas.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 23 mars 2018.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2018-01-08

The Swedish Financial Reporting Board
Väpnargatan 8, 6 tr. 114 51 STOCKHOLM Sweden
Tel: +46-8-50 88 22 79 Fax: +46-8-32 12 50
www.radetforfinansiellrapportering.se

