NYHETSBREV
Oktober – december 2018
Remissvar
Rådet har inte avlämnat några remissvar under perioden oktober – december 2018.
Pågående remissarbete
IASB arbetar med att förbättra IAS 32 Finansiella instrument avseende redovisningen
av instrument som skuld eller eget kapital (Financial Instruments with Characteristics of
Equity). Ett Discussion paper publicerades sommaren 2018. Rådet har utarbetat ett
yttrande om detta DP. Det avlämnas i januari 2019.
IASB
I december beslutade IASB att man ska arbeta med att göra justeringar av
försäkringsstandarden IFRS 17. Man avser även att skjuta på ikraftträdandetidpunkten
för standarden och också den tvingande tillämpningen av IFRS 9 för försäkringsbolag
till 2022. Beslutet ska remitteras.
Under perioden har IASB arbetat vidare med sina större konceptuella projekt under
samlingsnamnet Better Communication in Financial Reporting. Häri ingår Disclosure
Initiative, Primary Financial Statements och IFRS Taxonomy. Dessa projekt har
beskrivits i tidigare nyhetsbrev.
Inom projektet Primary Financial Statements fortgår diskussionerna om olika
obligatoriska resultatbegreppsnivåer och poster i resultaträkningen. Man har också
bestämt sig för att ta fram exempel, mallar, på hur resultaträkningen kan utformas. Det
ska göras med olika varianter för både finansiella och icke finansiella företag.
Parallellt med de konceptuella projekten pågår bl.a. arbete med redovisningen av
rörelseförvärv mellan företag under gemensamt bestämmande inflytande (Business
Combinations under Common Control). IASB har diskuterat om och i vilken
utsträckning verkliga värden enligt förvärvsmetoden i IFRS 3 borde användas när det
finns minoritetsintressen hos mottagaren.
Inom sitt projekt om goodwillredovisning har IASB ett delmål att ta fram
tilläggsupplysningar som ska ge användaren möjlighet att utvärdera om ett förvärv var
ett bra investeringsbeslut och om den förvärvade verksamheten, efter förvärvet,
presterar enligt förväntningen vid förvärvstillfället. På IASBs möte i oktober bestämde
man att inte göra en fullständig genomgång av alla andra upplysningar som i dagsläget
finns i förvärvsstandarden IFRS 3.
Projektet om ”macro hedging”, och modellen Dynamic Risk Management, diskuterades
senast i december. Ett Discussion paper är planerat till 2019.
IASB bedriver även ett antal andra projekt som är i tidigare forskningsfas än de ovan,
det handlar t.ex. om avsättningar, diskonteringsräntor och utvinningsindustri.
Hösten 2018 avgav Rådet remissvar på ED/2018/1 Accounting Policy Changes
(Proposed Amendments to IAS 8). IASB har nu sammanställt remissvaren och tentativt
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beslutat att inte uppdatera IAS 8 med bestämmelser om när och hur principförändringar föranledda av s.k agenda rejections från IFRS interpretations committee
ska tillämpas.
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.
Angående den nya försäkringsstandarden IFRS 17 skrev EFRAG hösten 2018 ett brev
till IASB med frågor kring ett antal områden i standarden. Även andra intressenter har
ställt frågor kring effekterna av tillämpningen av den nya standarden. Som beskrivits
ovan har IASB meddelat att de ska arbeta med justeringar av standarden och att de
avser att skjuta på ikraftträdandetidpunkten. Det råder därför osäkerhet kring när en
rekommendation från EFRAG till EU-kommissionen om antagande av standarden kan
komma att avges och när en ny standard kan börja gälla inom EU.
Ändringsmeddelande för RFR 2
Rådet publicerade ett ändringsmeddelande för RFR 2 den 13 december
(”årsuppdatering 2019”). Uppdateringarna i rekommendationen som föranleds av nya
standarder, ändringar i standarder och tolkningsmeddelanden avseende IFRS ska
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Inga
händelser som påverkar innehållet i Rådets rekommendation RFR 1 har inträffat under
året. Därför publiceras inte någon årsuppdatering för denna rekommendation.
Rådsmöten
Rådets nästa möte äger rum den 21 mars 2019.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Mikael Scheja, 08-508 82 279
Publiceringsdatum: 2019-01-14
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