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Inledning1
Detta är ett år med få nyheter för företag som inte  
har noterade aktier och som inte tillämpar IFRS . För 
bolag med noterade aktier har ändringar skett främst  
av aktiebolagslagen och dessa ändringar avser riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare samt  
transaktioner med närstående . För de koncerner som 
tillämpar IFRS är 2019 det första räkenskapsår då den 
nya standarden IFRS 16 Leasingavtal måste tillämpas . 
En standard som föranlett mycket arbete i det stora  
flertalet koncerner och som fått effekter på resultat- 
räkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen, 
noter och i många fall även nyckeltal, även om vi noterar 
att koncerner väljer att även redovisa vissa nyckeltal 
exklusive effekter av IFRS 16 . Den absoluta majoriteten 
av koncerner har valt att tillämpa den modifierade  
retroaktiva metoden, vilket innebär att jämförelseåret 
2018 inte räknats om . För att skapa jämförelse har 
många koncerner valt att frivilligt lämna upplysningar i 
sina kvartalsrapporter om hur de finansiella rapporterna 
skulle presenterats om IAS 17 Leasingavtal tillämpats 
även under 2019, vilket underlättar för läsaren att förstå 
de finansiella rapporterna och effekten av IFRS 16 . 

Vi beskriver i vår artikel de nyheter som riktar sig  
såväl till noterade som icke-noterade företag och som 
publicerats av internationella normgivare såsom IASB, 

IFRS Interpretation Committee (IFRS IC) samt svenska 
normgivare såsom Rådet för finansiell rapportering 
(Rådet) och Bokföringsnämnden (BFN) . Vi behandlar 
även nyheter från FARs Policygrupp för redovisning 
(FAR) . Vidare behandlas lagändringar såsom ändringar 
av årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen  
(BFL) samt vissa ändringar av aktiebolagslagen (ABL) . 
Artikeln behandlar nyheter publicerade till och med  
den 24 oktober 2019 . Vi behandlar inte utkast och inte 
heller standarder och tolkningsuttalanden som ännu 
inte har godkänts av EU . I artikeln beskrivs enbart  
nyheter som berör associationsformen aktiebolag .  
Vi berör inte normgivning som är specifik för finansiella 
företag och företag inom försäkringsbranschen . Vidare 
behandlar vi inte nyheter avseende regler för företag 
som tillämpar IFRS första gången . Artikeln är skriven 
utifrån antagandet att ett företag har kalenderår som 
räkenskapsår . Var därför observant på tidpunkterna för 
ikraftträdande för nya lagregler och ny normgivning om 
företaget har brutet räkenskapsår . Om inte annat fram-
går av artikeln ska de nya reglerna, som beskrivs under 
avsnittet ”Nyheter som ska tillämpas i samband med 
upprättandet av bokslutet 2019”, tillämpas för räken-
skapsår som påbörjas den 1 januari 2019 .
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2.1 Nyheter i årsredovisningslagen 
(ÅRL) 

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare  
i noterade aktiebolag på reglerad marknad har för- 
ändrats och får ett mer detaljerat innehåll, se nedan . 
Förändringarna innebär även att kretsen av bolag som 
berörs av reglerna utvidgats . Årsredovisningslagen har  
uppdaterats med avseende på detta .

2.2 Nyheter i aktiebolagslagen 
(ABL) 

2.2.1 Ändringar avseende riktlinjer för  
ersättningar till ledande befattningshavare  
(8 kap ABL)

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare  
i noterade aktiebolag på reglerad marknad har för- 
ändrats och får ett mer detaljerat innehåll, t ex avseende 
utformning av riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare . Vidare ska bolag som omfattas av 
de ändrade reglerna också beskriva det gångna årets 
utbetalda och innestående ersättningar i en särskild  
rapport som aktieägarna får ta ställning till på års- 
stämman . 

2.2.2 Vad innebär förändringarna?

Ett övergripande mål med ändringarna avseende rikt- 
linjer för ersättningar till ledande befattningshavare  
är att säkerställa aktieägarnas möjlighet att påverka 
ramarna för ersättningen till ledande befattningshavare 
för att skapa en sund ersättningskultur som främjar 
bolagets långsiktiga intressen . 

De förändrade reglerna om ersättning till ledande 
befattningshavare innebär att riktlinjerna för ersättning 
till ledande befattningshavare (styrelseledamöter, den 
verkställande direktören och vice verkställande direktören)  
får ett mer detaljerat innehåll . Dessutom ställs det krav 
på innehåll som helt saknar motsvarighet i de tidigare 
svenska bestämmelserna . I riktlinjerna ska det bl .a .  
finnas en förklaring till hur riktlinjerna bidrar till bolagets 
affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet samt 
hur lönen och anställningsvillkoren för bolagets anställda 
har beaktats vid framtagandet av riktlinjerna . 

Riktlinjerna kan dock utformas som en ram inom vilken 
ersättningen till ledande befattningshavare måste hållas . 
Avsikten är därmed inte att styrelsens beslutanderätt  
i ersättningsfrågor ska kringskäras, utan riktlinjerna  
ska även i fortsättningen kunna utgöra en ram som  
styrelsen agerar inom . Det får avgöras från fall till fall 
hur detaljerade uppgifter som kan lämnas utan att 
skada bolagets intressen ex vis känslig information  
i konkurrenshänseende .

Riktlinjerna ska tas in i bolagets förvaltningsberättelse 
och hållas tillgängliga på bolagets webbplats senast  
två veckor efter årsstämman och så länge riktlinjerna 
gäller .  

Vidare ska bolag som omfattas av de ändrade reglerna 
också beskriva det gångna årets utbetalda och inne- 
stående ersättningar i en särskild rapport som aktie- 
ägarna får ta ställning till på årsstämman .

2.2.3 Vilka träffas av förändringarna?

De bolag som träffas av förändringarna är publika aktie-
bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet . Förändringarna 
innebär därmed att kretsen av bolag som berörs av  
reglerna utvidgats då bestämmelserna tidigare avsåg 
aktiebolag, vars aktier var upptagna till handel på en 
reglerad marknad i Sverige .

Personkretsen som omfattas av riktlinjerna begränsas 
däremot till styrelseledamöterna, den verkställande 
direktören och, om en sådan utsetts, vice verkställande 
direktören . Riktlinjerna måste alltså inte längre omfatta 
andra personer i bolagets ledning . I propositionen fram-
hålls dock att det inte finns några hinder mot att inom 
ramen för näringslivets självreglering verka för en  
bredare tillämpning .

I 6 kap .1a§ ÅRL ändras lydelsen avseende riktlinjer till 
ledande befattningshavare i förvaltningsberättelsen  
till följd av ovan beskrivna ändringar i ABL .

2.2.4 När träder förändringarna i kraft?

Förändringarna avseende riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare ska tillämpas första gången 
i samband med den årsstämma som hålls närmast 
efter den 31 december 2019 .

Nyheter som ska tillämpas i samband med  
upprättande av bokslut 20192
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Skyldigheten att upprätta en rapport om ersättningar, 
lägga fram den på årsstämman och hålla den tillgänglig 
tillämpas första gången i samband med den års-
stämma som hålls närmast efter den 31 december 
2020 .

Att beakta är att Kollegiet för svensk bolagsstyrning  
har presenterat förslag till ändringar i svensk kod för 
bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar regler för 
ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport mot bak-
grund av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet, 
för öppen remiss fram till och med 2019-11-06 .

2.2.5 Ändringar avseende närstående- 
transaktioner (16a kap ABL)

Reglerna om transaktioner med närstående förändras 
genom att en ny beslutsordning införs för publika  
bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad . 
Den nya beslutsordningen innebär att väsentliga trans-
aktioner med närstående ska beslutas om på bolags-
stämman och att styrelsen dessförinnan ska lämna en 
särskild redogörelse till stöd för bolagsstämmans 
beslut .

2.2.6 Vad innebär förändringarna?

Reglerna om transaktioner med närstående förändras 
genom att en ny beslutsordning införs . Den nya 
beslutsordningen innebär att väsentliga transaktioner 
med närstående ska beslutas om på bolagsstämman 
och att styrelsen dessförinnan ska lämna en särskild 
redogörelse till stöd för bolagsstämmans beslut .  
Ändringarna medför att aktiebolagslagen (2005:551) 
uppdateras med ett nytt kapitel – 16a Vissa närstående-
transaktioner . En transaktion anses i detta kapitel vara 
väsentlig om den ensam, eller sammantagen med 
andra transaktioner som bolaget och dess helägda 
svenska dotterbolag har genomfört med samma när-
stående under det senaste året, avser ett värde som är 
minst en miljon kronor och värdet samtidigt motsvarar 
minst en procent av bolagets värde . Med bolagets 
värde avses bolagets marknadsvärde, dvs . dess  
börsvärde .

När närståendetransaktionerna ska värderas framgår 
av propositionen att det ska göras utifrån marknads-
värde .

2.2.7 Exempel på beräkning av närstående- 
transaktion

Ett bolag har genomfört fyra transaktioner med samma 
närstående under ett år, varav två transaktioner avser 
försäljning av tillgångar och två avser köp av tillgångar . 
Varje transaktion har ett marknadsvärde om 250 000 
kronor och bolagets börsvärde är 100 miljoner kronor . 
Transaktionerna uppfyller var för sig inte kriterierna i 

paragrafen . Däremot har de tillsammans ett värde som 
når upp till gränsvärdena 1 miljon kronor och en procent 
av bolagets börsvärde . Den särskilda beslutsordningen 
ska därför tillämpas på den sista transaktionen . Övriga 
tre transaktioner har redan ägt rum och omfattas inte 
av den särskilda beslutsordningen . Styrelsen bör dock  
i underlaget lämna en redogörelse för samtliga transak-
tioner och inte enbart den transaktion som omfattas av 
den särskilda beslutsordningen .

2.2.8 Kontrollsystem

För att kunna uppfylla kraven i 16a kap . ABL måste 
bolagen utforma en rutin och ett system för att säker-
ställa att alla väsentliga närståendetransaktioner som 
omfattas av kraven fångas in och utvärderas innan 
transaktionen genomförs . 

2.2.9 Undantag

Det finns närståendetransaktioner vilka undantas från 
den nya beslutsordningen, exempelvis transaktioner 
som är del av bolagets löpande verksamhet och som 
genomförs på marknadsmässiga villkor eller transak- 
tioner mellan ett aktiebolag och ett helägt dotterbolag . 
Även arvode till styrelseledamöter, ersättning till 
ledande befattningshavare, vinstutdelning, emissioner 
mm är undantagna eftersom dessa redan idag kräver 
bolagsstämmans godkännande och skyldighet för  
styrelsen att inför stämman tillhandahålla aktieägarna 
viss information .
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2.2.10 Vilka träffas av förändringarna?

Reglerna avseende vissa närståendetransaktioner  
tillämpas när ett publikt aktiebolag, vars aktier är  
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, ska besluta om en väsentlig trans-
aktion med en närstående . Kapitlet tillämpas även när 
en väsentlig transaktion mellan ett helägt svenskt  
dotterbolag till ett sådant aktiebolag och en närstående 
till moderbolaget ska beslutas .

För bolag som är listade på First North, Nordic MTF  
och Spotlight är 16a kap . ABL inte tillämplig . Aktie- 
marknadsnämnden har dock beslutat om ett uttalande 
som innebär att motsvarande regler ska gälla även  
för bolag på First North, Nordic MTF och Spotlight  
för att undvika en olik hantering av närståendetransak-
tioner på aktiemarknaden . Aktiemarknadsnämndens 
uttalande 2019:25 ”God sed vid närståendetransak- 
tioner i bolag på handelsplattformar” ersätter därmed  
tidigare reglering i frågan (AMN 2012:5 och följdbeslut 
till det uttalandet) .

2.2.11 När träder förändringarna i kraft?

Den nya regleringen av närståendetransaktioner ska 
inte tillämpas på sådana transaktioner som bolaget 
beslutat om men inte genomfört innan regleringen 
trädde i kraft per den 10e juni 2019 . När flera olika 
transaktioner beaktas, ska transaktioner som genom-
förts före ikraftträdandet inte tas med .

2.3 Nyheter i bokföringslagen (BFL)  

Från och med 1 januari 2019 ska även företag som  
har licens enligt spellagen (2018:1138) avge årsredo-
visning . Detta gäller dock endast för de företag vars 
balansomslutning för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren överstiger 5 miljoner kronor . 

2.4 Nyheter från Bokförings- 
nämnden (BFN) 

2.4.1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Bokföringsnämnden har inte gjort några ändringar  
i det allmänna rådet om årsredovisning och koncern- 
redovisning (K3) som påverkar aktiebolag . 

2.4.2 Årsredovisning i mindre företag (K2)

De ändringar som Bokföringsnämnden har gjort i det  
allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag (K2) 
som påverkar aktiebolag är endast av redaktionellt slag, 
bl .a . till följd av att ny lag om företagsnamn har trätt i kraft .

2.5 Nyheter från FAR 

2.5.1 Uppdateringar av Samlingsvolymen 2019

Vad gäller FARs redovisningsrekommendation RedR 1 
Årsredovisning i aktiebolag som publicerades i Samlings-
volymen 2019 så gjordes ett antal ändringar . Dessa 
ändringar har snarast karaktären av förtydliganden och 
språkjusteringar . Ändringarna ska tillämpas för räken-
skapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare .   
Av ändringarna/förtydligandena vill vi lyfta fram några 
punkter:

•  Att nettoomsättning ska omfatta intäkter från primära 
aktiviteter inom företagets ordinarie verksamhet .

•  Att i resultaträkningen redovisad uppskjuten skatt 
ingår även sådan förändring av redovisad uppskjuten 
skatt som uppkommer till följd av beslut om ändrad 
skattesats . Om den uppskjutna skatten är hänförlig  
till poster som tidigare redovisats i eget kapital ska 
även den förändring av uppskjuten skatt som beror  
på ändrad skattesats redovisas direkt i eget kapital .

•  Vad gäller upplysningsplikt enligt 5 kap 33§ ÅRL  
om konvertibla lån så är det FARs uppfattning att 
detta även gäller kapitalandelslån . 

•  Upplysningar om finansiella instrument, tillkom-
mande vägledning vid tillämpning av kapitel 12 i K3 .

•  Tydliggörande om vilka upplysningar som ska lämnas 
om dotterföretag och vissa andra företag . 

•  Tydliggörande om publicering av koncernredovisning  
i ofullständigt skick .

•  Det anges att det förekommer att företag utger  
olika typer av aktierelaterade program (tidigare i  
RedR 1 enbart angivet syntetiska optioner) för att 
knyta anställda till företaget och att redovisningen 
framgår enligt K3 kap 26 . Vidare anges att eventuella 
sociala avgifter på personalkostnader som då upp-
kommer redovisas bland övriga sociala avgifter .

•  Avsnittet ”Redovisning av dotter- och intresseföre-
tag” heter numera ”Redovisning av dotter- och  
intresseföretag samt joint ventures som redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden” . Med detta tydliggörs 
att reglerna som behandlas även omfattar sådana 
joint ventures .  

Notera att även i RedU 11 Stiftelser med gemensamt 
placerad förmögenhet och RedU 14 Redovisning av 
kapitalförsäkringar har ändringar gjorts .

2.5.2 Uppdateringar av Samlingsvolymen 2020

Vad gäller FARs redovisningsrekommendationer och 
uttalanden som publiceras i Samlingsvolymen 2020  
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planeras vissa ändringar i RedR 1 . Dessa ändringar  
är snarast av karaktären förtydliganden och språk- 
justeringar . Det kan noteras att ett förtydligande berör  
klassificering av skulder i långfristiga respektive kort- 
fristiga skulder . Enligt FARs bedömning ska ett företag 
ta hänsyn till amorteringsbeloppens förläggning i tiden 
men inte beakta en omförhandling av räntevillkoren vid 
klassificeringen . Vidare anges att vid klassificeringen 
ska ett företag inte ta hänsyn till om man först efter 
balansdagen omförhandlat en skuld så att den därefter 
blir långfristig igen . Det är sannolikt att ytterligare  
ändringar kommer att tillkomma i RedR 1 . Ny version  
av rekommendationen kommer att publiceras på FARs 
hemsida . Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår 
som inleds den 1 januari 2020 eller senare, men notera 
att tidigare tillämpning är tillåten . 

I övriga redovisningsrekommendationer och uttalanden 
planeras inga ändringar eller tillägg . 

2.6 Nyheter från IASB och IFRS 
Interpretations Committee

2.6.1 IFRS 16 Leasingavtal

2.6.1.1 Beskrivning av standarden

IFRS 16 Leasingavtal har ersatt IAS 17 Leasingavtal, 
IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett 
leasingavtal, SIC 15 Förmåner i samband med teckning 
av operationella leasingavtal samt SIC 27 Bedömning 
av den ekonomiska innebörden av transaktioner som 

Tillgångar

Intäkt

EBITDA

Avskrivningar

Resultat före skatt

Rörelseresultat

Finansiella  
kostnader

Avskrivning

Ränta
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Leasetagaren – vad förändras?

innefattar ett leasingavtal . Den tillämpas på räken-
skapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare . 

IFRS 16 behandlar redovisning för såväl leasetagare 
som leasegivare . Den stora skillnaden mellan IAS 17 
och IFRS 16 avser redovisning för leasetagare, för vilka 
alla leasar kommer ’on balance’ (med vissa undantag) 
och begreppen finansiell och operationell leasing tas 
bort . För leasegivare behålls operationell och finansiell 
leasing på samma sätt som tidigare . Redovisningen  
är i huvudsak oförändrad för leasegivare, men vissa 
specifika företeelser har fått nya principer; såsom  
definitionen av ett leasingavtal, sale-och-leaseback, 
vidareuthyrning, redovisning av modifieringar samt 
upplysningskraven . Nedan fokuseras dock på redo- 
visning för leasetagaren .

Vad har förändrats för leasetagaren? Avtal som  
enligt IAS 17 bedömdes utgöra operationell leasing 
redovisades utanför balansräkningen (bortsett från  
förskotts- och efterskottsbetalningar) och i resultat- 
räkningen redovisades leasingkostnaden som en rörelse-
kostnad linjärt över leasingperioden . Enligt IFRS 16 
redovisas samtliga avtal som uppfyller definitionen på 
ett leasingavtal i balansräkningen, som nyttjanderätts-
tillgång och leasingskuld . I resultaträkningen redovisas 
avskrivning på nyttjanderättstillgången samt ränte- 
kostnad avseende den finansiella skulden . Det leder  
till såväl ett förbättrat EBTDA-resultat som ett något 
förbättrat rörelseresultat . Resultatet före skatt blir  
över tid opåverkat, men kommer att för enskilda år 
påverkas då fördelning ränta och amortering av  
skulden förändras över avtalets löptid .
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Definition på ett leasingavtal – tre frågeställningar

Vad är definitionen på ett leasingavtal? Enligt  
standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av  
ett avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång 
(den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte 
mot ersättning” . Tre frågeställningar är avgörande för 
att besvara om en tillgång utgör ett leasingavtal eller 
inte . Samtliga tre frågeställningar ska vara uppfyllda  
för att avtalet ska anses utgöra ett leasingavtal . 

Den första frågeställningen avser om avtalet avser en 
identifierad tillgång eller inte . Tillgången kan vara expli-
cit uttryckt i avtalet t .ex . genom att det avser en viss 
lokal, en bil med ett registreringsnummer eller dator 
med ett identifikationsnummer . Men tillgången kan 
även vara implicit uttryckt genom att leverantören inte 
har praktisk möjlighet att ersätta tillgången under upp-
låtelseperioden (inklusive att det skulle kosta leveran-
tören mer än man skulle tjäna på att byta) . Det senare 
gäller t .ex . vanligen kopieringsmaskiner – även om 
leverantören har en rätt att byta ut en kopieringsmaskin 
hos kunden mot en annan, så skulle det sannolikt kosta 
leverantören mer att genomföra utbytet än man skulle 
kunna tjäna på att byta; i vilket fall kopieringsmaskinen 
är en identifierad tillgång .

Den andra frågeställningen avser om leasetagaren 
erhåller i allt väsentligt alla ekonomiska fördelar från till-
gången . En leasetagare som har ett avtal avseende en 
tillgång som används av flera parter kan sällan anses 
erhålla väsentligen alla ekonomiska fördelar, om avtalet 
inte avser fysiskt avskiljbara delar av en större tillgång . 
Det kan exempelvis avse en fiberkabel som används 

för att överföra data . Om det är endast en part som har 
rätt att nyttja fiberkabeln kan detta leda till slutsatsen 
att avtalet utgör ett leasingavtal, men om leasetagaren 
inte har rätt till i allt väsentligt alla ekonomiska fördelar 
utgör avtalet inte ett leasingavtal .

Den tredje frågeställningen avser om leasetagaren 
bestämmer över användningen av tillgången . Det som 
är avgörande är vem som styr över hur och i vilket syfte 
tillgången används . Det avser t .ex . oftast inte vem som 
praktiskt hanterar en tillgång . En maskin som kräver ett 
särskilt förarbevis för att få framföras behöver inte nöd-
vändigtvis exkluderas från att vara en lease även om 
leverantören förser kunden med sådan förare . Det 
avgörande är vem som bestämmer vad som utförs 
med maskinen och när – d .v .s . vem som styr över  
hur och i vilket syfte maskinen används . 

Måste alla leasingavtal som uppfyller definitionen  
ingå i beräkningen av en leasingskuld? Det finns två  
valmöjligheter för en leasetagare att exkludera avtal . 
Den första möjligheten att exkludera avser avtal som 
har en leasingperiod som understiger 12 månader, 
under förutsättning att det inte finns en option att  
köpa tillgången . Hur leasingperioden fastställs beskrivs 
nedan . Valet att exkluderas ”korttidsleasar” tillämpas 
konsekvent per klass av tillgångar . Den andra möjlig- 
heten till undantag avser tillgångar av lågt värde . I Basis 
for Conclusions till standarden nämns att med lågt 
värde anses en tillgång vars värde i nyskick inte över- 
stiger till 5 000 USD . Värdet gäller per tillgång, så även 
om ett inköp görs av 10 PC och deras sammanlagda 
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Avtalet innehåller inte  
ett leasingavtal

Leasetagaren erhåller i allt väsentligt alla  
ekonomiska fördelar?

Leasetagaren bestämmer över användningen?
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värde överstiger 5 000 USD så kan de undantas . Valet 
att exkludera ”lågvärdesleasar” görs för varje enskilt 
avtal . Noteras bör att upplysning ska lämnas i års- 
redovisningen för den årliga kostnaden för varje typ  
av undantag som utnyttjas, med undantag för leasing-
avtal som omfattar en period på en månad eller mindre .

Hur ska nyttjanderättstillgång och leasingskuld värde-
ras? Först värderas skulden, vilket görs till nuvärdet av 
framtida leasingavgifter under leasingperioden .

Leasingperioden är den period över vilken det bedöms 
som rimligt säkert att tillgången kommer att nyttjas .  
Vi antar att leasetagaren har ett hyreskontrakt med en 
ej uppsägningsbar period på 3 år och en förlängnings-
option på ytterligare 2 år . Om leasetagaren vid avtalets 
inledningsdatum är rimligt säker på att förlängnings- 
optionen kommer att nyttjas ska denna ingå i leasing-
perioden . Det innebär i vårt exempel att leasingperioden 
uppgår till 5 år .

Den diskonteringsränta som används i nuvärdeberäk-
ningen baseras på leasegivarens implicita ränta i  
kontraktet om den är känt . Om så inte är fallet baseras 
diskonteringen på leasetagarens marginella låneränta 
för tillgången . Den marginella låneräntan definieras i 
standarden och inkluderar aspekter såsom räntan för 
lån baserat på företagets kreditrisk, på effekter av  
att hypotetiskt ha den underliggande tillgången som  
säkerhet, på att ta ett amorterande lån över leasing- 
perioden (om inte betalningsprofilen för leasen är  
bak- eller framtung) och på den valuta i vilken leasing-
betalningarna erläggs .

I de framtida leasingavgifter som diskonteras inklu- 
deras fasta avgifter, variabla avgifter som baseras på 
index eller pris (’index or rate’), köpoption som bedöms 
rimligt säker att komma att nyttjas och eventuellt  
restvärdesbelopp som förväntas behöva betalas (om 
något) . Andra rörliga avgifter, som t .ex . baseras på  
försäljning eller användning, inkluderas inte i skulden . 
Istället lämnas upplysningar om sådana avgifter,  
bl .a . årets kostnad .

Värdet på nyttjanderättstillgången motsvaras av  
leasingskulden, plus initiala direkta utgifter för att 
erhålla avtalet, förutbetalda leasingavgifter, utgifter  
för att montera ned eller återställa samt med avdrag  
för förmåner i samband med nyteckning av leasing- 
kontraktet . Vid övergången till IFRS 16 finns det två  
sätt att redovisa tillgången, vilka beskrivs nedan .

Hur redovisas nyttjanderättstillgången och leasing- 
skulden kommande perioder? Leasingskulden redo- 
visas med annuitetsmetoden . Räntekostnaden uppgår 
varje period till leasingskulden vid periodens början 
gånger diskonteringsräntan medan amorteringen av 
skulden utgör resterande del av periodens leasing- 
betalning, med effekt att i början av leasingperioden 
utgör räntebetalningarna en större del av den betalning 
som erläggs och i slutet när skulden är lägre utgör  
räntedelen en mindre andel och amortering av  
skulden en större andel . 

Nyttjanderättstillgången redovisas i enlighet med  
den standard som tillgången avser . Avser tillgången  
en rätt att nyttja en lokal sker redovisningen i enlighet 

Värdering av leasingskulden

Leasingskuld

Leasingperiod Leasingavgifter Diskonteringsränta

Nuvärdet av leasingavgifter under leasingperioden

Key inputs
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med IAS 16,dvs . med en linjär avskrivning . Avskriv-
ningsperioden är den kortare av leasingperioden  
och nyttjandeperioden, med undantag för om det är 
rimligt säkert att en köpoption kommer att nyttjas i  
vilket fall avskrivning sker över nyttjandeperioden .  
Tillgången nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 36 
Nedskrivningar . Nyttjanderättstillgången och skulden 
kan även komma att förändras om det sker en ändring 
av index eller pris, förväntad restvärdesbetalning,  
leasingperioden, bedömning av option att förvärva  
tillgången eller ändring av leasingavtalets omfattning . 
Till exempel kommer beräkningar för hyrda lokaler i  
de flesta fall att behöva uppdateras årligen när ny  
indexuppräknad hyra börjar gälla och leasingperioder 
kommer att behöva förlängas när uppsägningstider  
gårut, om inte nästa period redan initialt inkluderats  
i leasingperioden .

Vid övergången till IFRS 16 väljs en av två huvudöver-
gångsmetoder för samtliga leasingavtal . De två är  
”full retrospective method” och ”modified retrospectiv 
method” . Om den förstnämnda metoden tillämpas 
redovisas alla leasingavtal som om IFRS 16 tillämpats 
sedan tidernas begynnelse (med visst undantag för 
hantering av sale-leaseback), med effekten bokad i 
ingående balansen för jämförelseåret .

Den absoluta majoriteten av företag använder dock den 
andra metoden – ”modified retrospective-method” .  

Med den metoden görs inga justeringar av belopp  
för jämförelseåret, utan omräkning sker per ingången  
av aktuellt år för då existerande leasingavtal . Leasing-
skulden diskonteras då med den marginella upplånings-
räntan per övergångsdatum . Per tillgång görs valet  
att antingen värdera till samma belopp som leasing-
skulden, justerat med för-/efterskottsbetalningar  
redovisade per utgången av jämförelseperioden, till  
det belopp tillgången hade haft om den hade skrivits  
av linjärt sedan avtalets inledningsdatum . Den 
avskrivna tillgången i det senare alternativet har ett 
lägre värde än skulden, vilket redovisas i eget kapital 
som en justering av ingående balans för aktuellt år .

Avslutningsvis vill vi påminna om att vid nedskrivnings-
prövning av kassagenererande enheter eller grupper  
av kassagenererande enheter – som t .ex . vid den årliga  
goodwillprövningen – behöver hänsyn tas till att nyttjande- 
rättstillgångar kan ha tillkommit i enheterna . Praxis för 
hur detta ska hanteras är under utveckling . Det förefaller 
som att i alla fall några parter bedömer att det åtminstone 
under första året med IFRS 16 kan vara möjligt att välja 
mellan en metod som är lik den som använts tidigare 
och en som baseras på logiken i IFRS 16 . ESMA uppmanar 
till att lämna upplysningar om hur prövningar lagts upp .

2.6.1.2 Förtydliganden från IASB och IFRS IC

IFRS IC publicerade i september ett agendabeslut  
med bäring på fastställande av marginella låneräntan 
och i juni ett tentativt beslut med bäring på fastställande 
av leasingperioden . Det tentativa beslutet förväntas 
fastställas i någon form på IFRS IC:s möte i slutet av 
november . Vidare har IASB publicerat ett utkast till  
ändringar i IAS 12 Inkomstskatter av relevans för  
redovisningen av uppskjuten skatt, vilket är bra att  
ta hänsyn till redan från införandet av IFRS 16 .

Leasingperiod
Beslutet om leasingperioden innehåller två delar . Den 
praktiska innebörden av den första är att även om båda 
parter kan säga upp ett avtal löpande eller vid särskilda 
tidpunkter, så räcker det med att leasetagaren har  
’economic incentives’ som gör att man är rimligt säker 
på att vilja rulla avtalet vidare för att dessa ytterligare 
perioder ska inkluderas i leasingperioden . Att lease- 
givaren har möjlighet att säga upp avtalet ges i det  
fallet ingen betydelse i bedömningen av leasingperioden . 
Denna syn är konsistent med tidigare icke-bindande 
kommunikation från IASB .

I den andra noteras att det finns ett dubbelriktat sam-
band mellan leasingperioden och avskrivningsperioden 
på gjorda förbättringsinvesteringar på leasade tilgångar 
när dessa inte går att avlägsna från den leasade till-
gången; en helhetsbedömning av leasingperiod och 
livslängd på investeringarna behöver göras . I normal- 
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fallet förväntas nyttjandeperioden på förbättrings- 
investeringarna inte vara längre än leasingperioden .

Diskonteringsränta
När den marginella låneräntan används som diskonte-
ringsränta är räntenivån enligt definitionen i IFRS 16 
bl .a . beroende av leasingperiodens längd . Leasar  
betalas normalt sett med lika stora belopp månadsvis 
eller kvartalsvis . Om marginell låneränta baseras på  
en ränta som skulle erhållas för ett lån som i sin helhet 
betalas tillbaka i slutet av låneperioden (’bullet repay-
ment’), så motsvarar den räntan inte ’payment profile’ 
för en normal lease . IFRS IC noterar att utgångspunk-
ten för marginell låneränta normalt borde vara den  
ränta som skulle erhållas för ett lån som amorteras  
över leasingperioden (i form av ett annuitetslån), för  
att ge bäst återspegling av ’payment profile’ . Om  
sådan ränta inte är lätt observerbar är troligen en ränta  
motsvarande en ’bullet repayment’ vid ungefär halva 
leasingperioden en bättre approximation av ’payment 
profile’ än en ränta för hela leasingperioden .

Uppskjuten skatt
För närvarande förekommer olika tolkningar av om  
och hur uppskjuten skatt ska redovisas på leasar . Enligt 
en tolkning tillämpas ’initial recognition excemption’ 
med effekt att ingen uppskjuten skatt redovisas  
kopplat till leasar . Enligt en annan redovisas uppskjuten 
skatt . IASB har noterat förekomsten av olikheter i praxis 
och tvetydigheten i IAS 12 och föreslår förändringar i 
standarden som medför att uppskjuten skatt ska redo-
visas i resultat- och balansräkningen kopplat till leasar . 

2.6.2 Ändringar av IFRS 9: Rätt till förtida inlösen 
med negativ ersättning respektive modifiering 
av lån när bortbokning inte sker

Denna ändring av IFRS 9 möjliggör att fler avtal med 
klausuler om förtida återbetalning uppfyller bedöm-
ningen av om kassaflödena utgörs av betalningar av 
ränta och kapitalbelopp och därmed kan redovisas till  
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt 
totalresultat istället för till verkligt värde via resultatet .

Innan ändringen uppfylldes kassaflödestestet om  
långivaren tog ut rimlig ytterligare ersättning vid den  
förtida återbetalningen . Skrivningen innehöll inget  
om att det omvända fallet skulle kunna rymmas inom 
villkoren för kassaflödestestet; d .v .s . om låntagaren får 
ersättning vid återbetalningen, vilket t .ex . skulle kunna 
uppstå om avtalet möjliggör att räntekompensation kan 
tillfalla låntagaren om ränteläget ger anledning till det . 
Detta justeras genom ändringen, så att även sådana 
avtal – där kompensation vid återbetalningen kan  
tillfalla låntagaren – anses klara kassaflödestestet och 
därmed inte obligatoriskt hamnar i kategorin verkligt 
värde via resultatet .

Ändringen innehåller också ett förtydligande i BC  
som medför en förändring jämfört med den vanliga 
hanteringen i dagens praxis när finansiella skulder med 
fast ränta modifieras eller byts ut utan att ge upphov  
till bortbokning . I IAS 39-praxis är det vanligt att i det  
fallet beräkna en ny effektivränta baserat på de nya 
framtida kassaflödena och redovisat värde vid ändrings-
tidpunkten, med konsekvensen att ingen resultateffekt 
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uppstår . Enligt IFRS 9 ska istället de nya kassaflödena 
diskonteras med den ursprungliga effektivräntan och 
en vinst/förlust redovisas i resultatet för skillnaden  
mellan det nya och tidigare redovisade skuldvärdet . 
Transaktionsutgifter som uppstår i samband med en 
sådan modifiering redovisas dock inte i resultatet,  
utan hanteras som idag via ny effektivränta .

2.6.3 Ändringar av IAS 28: Innehav i intresse- 
företag och joint ventures 

Syftet med ändringarna är att klargöra att nedskrivnings-
kraven i IFRS 9 Finansiella instrument är tillämpliga på 
långsiktiga intressen i intresseföretag och joint ventures .

En post, t ex en långfristig fordran, för vilken ingen  
reglering är planerad eller där en reglering troligen inte 
kommer att ske inom överskådlig framtid, är i praktiken 
en ökning av företagets innehav (dvs . en nettoinveste-
ring) i intresseföretag eller joint venture .

En förlust i intresseföretag/joint venture belastar i för-
sta hand andelarna i intresseföretaget/joint venture och 
när andelarna är nedskrivna till noll belastar förlusterna 
de långfristiga posterna enligt IAS 28 . Nedskrivningar 
av de långfristiga posterna kan dock redan ha gjorts  
utifrån IFRS 9 Finansiella instrument .

Ett numeriskt exempel i ändrad IAS 28 illustrerar hur 
nedskrivning av långsiktiga innehav enligt IFRS 9 förhåller 
sig till reglerna om förlustallokering enligt kapitalandels-
metoden i IAS 28 . I exemplet illustreras även redovisningen 
av innehav som redovisas till verkligt värde och exempel 
när intresseföretaget går med vinst efter förlustår .  

2.6.4 Ändring av IAS 19: Ersättningar till 
anställda: Planändring, reducering eller  
reglering av en förmånsbestämd plan 

Ändringen av IAS 19 förtydligar att vid planändring, 
reducering eller reglering av en förmånsbestämd plan 
ska uppdaterade aktuariella antaganden användas för 
att bestämma nettoränta samt kostnaden avseende 
tjänstgöring under innevarande period . Även budgeten/
prognosen för återstående perioder under innevarande 
räkenskapsår ska uppdateras med aktuella aktuariella 
antaganden . Tjänstgöringskostnad och räntekostnad/
ränteintäkt för återstoden av året beräknas enligt ovan 
baserat på nettoskulden efter genomförd förändring  
av planen vilket påverkar pensionskostnaden i resultat-
räkningen .

Likaså förtydligas att vid beräkning av vinst eller förlust 
vid eventuell reglering av planen bortses från effekten 
av tillgångstaket då detta behandlas separat i övrigt 
totalresultat . Kostnaden avseende tjänstgöring och  
nettoränta beräknas med de aktuariella antaganden 
som fastställts vid ingången av året om ingen plan- 
ändring, reducering eller reglering sker .

2.6.5 Årliga förbättringar till IFRS-standarder  
Förbättringscykeln 2015-2017 

2.6.5.1 IFRS 3 Rörelseförvärv

Förtydligande i IFRS 3 innebär att när en part får 
bestämmande inflytande över en tidigare gemensam 
verksamhet ska det hanteras som ett stegvist förvärv, 
dvs . omvärdering ska göras av det tidigare innehavet .

2.6.5.2 IFRS 11 Samarbetsarrangemang

Förtydligande i IFRS 11 innebär att ett företag inte ska 
omvärdera ett tidigare innehav i en gemensam verk-
samhet när gemensamt bestämmande inflytande över 
den gemensamma verksamheten erhålls .

2.6.5.3 IAS 12 Inkomstskatter

Förtydligande i IAS 12 innebär att eventuella skattekon-
sekvenser av lämnad utdelning anses vara hänförlig till 
de affärshändelser som genererade de utdelningsbara 
medlen, vinsten . Därmed redovisas i förekommande 
fall skatt på lämnade utdelningar utifrån hur dessa 
affärshändelser redovisades; i resultatet, i övrigt total-
resultat eller direkt i eget kapital . 

2.6.5.4 IAS 23 Låneutgifter

När ett företag lånar upp kapital allmänt och använder 
det för att förvärva eller utveckla en kvalificerad tillgång 
där låneutgifterna aktiveras, ska räntesatsen beräknas 
utifrån den vägda genomsnittliga räntan på företagets 
alla utestående lån under perioden . I denna beräkning 
exkluderas lån som upptagits för en kvalificerad tillgång 
som ska färdigställas . Det som förtydligas genom  
ändringen är att även ett sådant specifikt lån ska inklu-
deras i den generella upplåningen när tillgången i allt 
väsentligt är färdigställd .

2.6.6 IFRIC 23 Osäkerheter i fråga om  
inkomstskattemässig behandling 

Bakgrunden till detta uttalande var en fråga till IFRIC 
om det är korrekt att redovisa en aktuell skattefordran 
då skattelagstiftningen kräver en omedelbar inbetal-
ning rörande en tvistig skattepost . Visserligen kunde 
IFRIC notera att IAS 12 p 12 ger vägledning i en sådan 
fråga men noterade samtidigt att det råder olika tillämp-
ning vad gäller redovisning och värdering av osäkra 
skattepositioner och kom fram till att det är motiverat 
med ytterligare vägledning .

Utifrån ovanstående bakgrund behandlar uttalandet  
hur kraven på redovisning och värdering i IAS 12 ska  
tillämpas när det råder osäkerhet kring den inkomst-
skattemässiga behandlingen av en transaktion . Ut- 
talandet behandlar fyra frågeställningar, se nedan .
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2.6.6.1 Huruvida ett företag ska beakta osäkra  
skattemässiga behandlingar separat

I det fall det finns flera osäkra skatteposter behöver 
företaget bedöma huruvida behandlingen görs separat 
eller för flera poster sammantaget . Denna bedömning 
kan t ex beakta om företaget förväntar sig att skatte-
myndigheten behandlar posterna separat eller  
sammantaget .

2.6.6.2 De antaganden ett företag gör avseende 
skattemyndigheters granskning av den skatte- 
mässiga behandlingen

Vid denna bedömning ska företaget utgå från att  
skattemyndigheten har full information och att skatte-
myndigheten granskar det den har rätt att granska .

2.6.6.3 Hur ett företag fastställer skattepliktigt  
resultat, skattemässiga värden, underskottsavdrag, 
outnyttjade skatteavdrag och skattesatser

Företaget behöver bedöma huruvida det är sannolikt 
att en skattemyndighet kommer att godta en skatte-
mässig behandling . Notera att begreppet skattemyndig-
het definieras i uttalandet som det eller de organ som 
beslutar om huruvida den skattemässiga behandlingen 
är godtagbara enligt skattelagstiftningen, detta kan 
inbegripa en domstol . Om företaget bedömer det som 
sannolikt att skattemyndigheten kommer att godta den 
skattemässiga behandlingen utgår företaget från denna 
behandling i redovisningen .

Om företaget däremot inte bedömer det som sannolikt 
att företagets skattemässiga behandling kommer  
att godtas ger det vanligen upphov till en skuld eller 
minskad fordran . Nästa steg blir att värdera denna post . 
Uttalandet anger därvidlag två olika metoder antingen; 

•  det mest sannolika beloppet, vilket kan vara en  
lämplig metod om de möjliga utfallen är binära eller 
koncentrerade kring ett värde, eller

•  förväntat värde, vilket kan vara en lämplig metod  
om de möjliga utfallen varken är binära eller koncen-
trerade kring ett värde .

2.6.6.4 Hur ett företag beaktar förändrade fakta  
och omständigheter

I det fall fakta och omständigheter ändras kan det  
bli aktuellt för företaget att göra en ombedömning . I 
uttalandet anges exempel på när det kan vara aktuellt 
att göra en ombedömning, det kan t ex vara när:

•  skattemyndigheten har godkänt eller underkänt den 
skattemässiga behandlingen eller att en likartad skatte- 
mässiga behandling har godkänts eller underkänts

•  ändringar i bestämmelser som fastställts av  
skattemyndigheten .

2.6.6.5 Upplysningar

Förutom ovanstående fyra frågeställningar behandlas 
frågan om vilka upplysningar som behöver lämnas . 
Uttalandet utgår från IAS 1 p 122 samt p 125-129 . Den 
förstnämnda punkten anger att företaget ska upplysa 
om gjorda bedömningar som företagsledningen har 
gjort när den har tillämpat företagets redovisnings- 
principer som har den mest betydande effekten på  
de redovisade beloppen . De sistnämnda punkterna tar 
sin utgångspunkt i att företaget ska upplysa om gjorda 
antaganden och andra viktiga källor till osäkerheter i 
uppskattningar som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena under 
nästkommande räkenskapsår . Huruvida upplysningar 
krävs beror således på graden av osäkerhet och  
beloppets väsentlighet .

Vidare anges att om företaget bedömer det som  
sannolikt att skattemyndigheten kommer att godta  
den skattemässiga behandlingen så behöver företaget 
överväga om upplysning ska lämnas om en skatte- 
relaterad eventualförpliktelse eller eventualtillgång  
med tillämpning av IAS 12 p 88, den punkten hänvisar  
i sin tur till IAS 37 .

2.6.7 IAS 39, IFRS 9 och IFRS 7 ändringar till  
följd av IBOR reformer

I flera länder så pågår det reformer i hur referensräntor 
sätts, i bl .a . Sverige, UK, USA, Euroland och Schweiz 
har man/skall man tagit/ta fram alternativa referens- 
räntor som kan komma att ersätta de nuvarande  
referensräntorna om respektive IBOR skulle sluta att 
publiceras . Det är mycket hög sannolikhet att så sker 
vid årsskiftet 2021/22 i både GBP och USD . Även om 
ändringen kan tyckas ligga långt bort finns i dagsläget 
många finansiella mellanhavanden som kan komma  
att påverkas eftersom de förfaller bortom dessa datum 
och i den mån de ingår i ett säkringsförhållande för  
säkringsredovisning så är rekommendationen att redan 
vid kommande årsskifte att bifoga upplysningar till  
årsredovisningar utvisande hur företaget kan komma 
att påverkas av dessa förändringar .

Upplysningar, separata upplysningar för påverkade  
säkringsförhållanden .

• Betydande exponeringar och dess omfattning

• Hur övergången hanteras till nya referensräntor

•  Väsentliga antaganden eller bedömningar som  
rör tillämpningen av ändringarna

•  Nominellt belopp för säkringsrelationer som kan 
komma att påverkas .
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Ändringarna i redovisningsrekommendationerna är av 
karaktären lättnader för att man skall kunna bibehålla 
säkringsrelationerna trots att förändringar är troliga i de 
referensräntor som ränterisken baseras på .

2.7 Nyheter från Rådet för finansiell 
rapportering  

Rådet publicerade i december 2018 de ändringar  
av RFR 2 som ska tillämpas för räkenskapsår som 
påbörjas 1 januari 2019 eller senare . Ändringarna 
omfattar ändringar i befintliga IFRS samt tillämpning 
avseende ett nytt tolkningsuttalande . För beskrivning 
av vad ändringarna innebär se ovan avsnitt 2 .5 . 

Notera att samtliga nedanstående ändringar är  
ändringar av RFR 2 Redovisning för juridiska personer . 
Inga ändringar publicerades avseende RFR 1 Komplet-
terande redovisningsnormer för koncerner . 

2.7.1 Ändringar och uppdateringar av  
befintliga standarder som ska tillämpas   
i juridisk person

Rådet har beslutat att följande ändringar ska tillämpas  
i juridisk person, 

•  Ändringar i IFRS 9: Rätt till förtida inlösen med  
negativ ersättning

•  Amendments to IAS 28: Long-term interest in  
Associates and Joint Ventures

•  Amendments to Reference to the Conceptual  
Framework in IFRS Standards

•  Årliga förbättringar av IFRS-standarder  
Förbättringscykeln 2015 – 2017

– IFRS 11 Samarbetsarrangemang

– IAS 12 Inkomstskatter

– IAS 23 Låneutgifter

•  Ändring av IAS 19: Ersättningar till anställda:  
Planändring, reducering eller reglering av en  
förmånsbestämd plan .

Notera dock att de företag som inte tillämpar IAS 19 
avseende förmånsbestämda planer i juridisk person 
ska inte tillämpa ändringen . 

2.7.2 Ändringar och uppdateringar av befintliga 
standarder som inte ska tillämpas i juridisk  
person

•  Årliga förbättringar av IFRS-standarder Förbättrings-
cykeln (2015 – 2017)

– IFRS 3 Rörelseförvärv . 

Rådet ansåg att de skattemässiga effekterna av att  
tillämpa ändringen i juridisk person är svårbedömda 
och beslutade därför att införa en möjlighet till undan-
tag av ändringen av standarden . 

2.7.3 IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomst- 
skattemässig behandling

Rådet har beslutat att tolkningsuttalandet ska tillämpas 
i juridisk person . 

2.7.4 Ändrad redovisningsprincip för  
IAS 23 Låneutgifter 

I mars 2019 beslutade Rådet att införa ett tillfälligt 
undantag från tillämpning av IAS 8 Redovisnings- 
principer, ändringar i uppskattningar och bedömningar 
samt fel vid byte av redovisningsprincip från aktivering 
till kostnadsföring av låneutgifter . Behovet av undantag 
är en konsekvens av ändringar i skattelagstiftningen 
som innebär att företag inte längre får aktivera låne- 
utgifter skattemässigt och retroaktiv tillämpning inte är 
tillåten . Undantaget kan tillämpas för räkenskapsår som 
inleds mellan 1 januari och 31 december 2019 .

2.7.5 Redovisning när juridisk person tillämpar 
RFR 2 för första gången – IFRS 1

I det förslag till ändringsmeddelande som Rådet publi-
cerade i augusti 2019 föreslås en uppdatering av IFRS 1 
Redovisning när juridisk person tillämpar RFR 2 för  
första gången, med anledning av de förändringar som 
skett inom IFRS 1 . Denna ändring föreslås att kunna  
tillämpas så snart ett slutligt ändringsmeddelande 
beslutats och publicerats, vilket förväntas ske under 
december . Publicering sker på Rådets hemsida .

2.7.6 Redovisning av filialer utanför EES-området 
– IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser

För filialer utanför EES-området föreslår Rådet i  
sitt förslag till ändringsmedlande som publicerade i  
augusti 2019 ett undantag från IAS 21 för omräkning  
av utländska filialer . Det innebär att företag föreslås  
att få möjlighet att omräkna dessa filialer enligt den 
monetära metoden (MIM-metoden) . Denna ändring 
föreslås att kunna tillämpas så snart ett slutligt  
ändringsmeddelande beslutats och publicerats,  
vilket förväntas ske under december . Publicering  
sker på Rådets hemsida .
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3.1 Nyheter från Bokförings- 
nämnden (BFN) 

3.1.1 Redovisning av fusioner

Bokföringsnämnden har skickat ut ett förslag till  
allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion  
på remiss . Det allmänna rådet ska tillämpas vid redo- 
visning av fusion enligt 23 kap . aktiebolagslagen 
(2005:551) och remisstiden gick ut den 15 oktober 
2019 . 

Det finns idag inget fastställt datum när det nya allmänna 
rådet kommer att träda ikraft men Bokföringsnämnden 
föreslår att det allmänna rådet ska gälla fr .o .m . den dag 
beslut att anta det allmänna rådet fattas och att det får 
tillämpas på fusioner med fusionsdag efter detta datum 
och med tvingande tillämpning efter den 31 december 
2020 . 

De två äldre allmänna råden om fusion, Fusion av  
helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1) och Redovisning  
av fusion (BFNAR 2003:2), kommer att upphävas i 
samband med att det nya allmänna rådet börjar gälla, 
men får tillämpas på fusioner med fusionsdag senast 
den 31 december 2020 .

3.1.2 Bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har skickat ut ett förslag till allmänna 
råd om bokföring vid konkurs . Det nya allmänna rådet 
kommer att ersätta Bokföringsnämndens uttalande om 
bokföring i konkurs, BFN U87:10 . Remisstiden gick ut 
den 13 september 2019 . 

Det remitterade förslaget är inte avsett att innebära 
någon förändring i sak och föreslås träda i kraft  
1 januari 2020 . 

3.2 Nyheter från Rådet för finansiell 
rapportering 

Rådet publicerade i slutet av augusti 2019 ett förslag till 
ändringsmeddelande som behandlar ett antal ändringar 
till följd av IASBs ändrade standarder samt förslag till 
uppdateringar avseende några ytterligare standarder . 
Förslaget till ändringsmeddelande återfinns på Rådets 
hemsida http://www .radetforfinansiellrapportering .se . 

Nyheter som ska tillämpas i samband med  
upprättande av bokslut 2020 eller senare3

Rådet föreslår att ändringarna ska tillämpas för räken-
skapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare, 
notera dock att vissa av ändringarna föreslås kunna  
tillämpas i förtid . Det slutliga ändringsmeddelandet 
publiceras på Rådets hemsida i samband med upp- 
dateringen av RFR 2, vilket förväntas ske i december 
2019 . 

Notera att samtliga nedanstående ändringar är ändringar 
av RFR 2 Redovisning för juridiska personer . Inga  
ändringar föreslås avseende RFR 1 Kompletterande 
redovisningsnormer för koncerner . 

Rådet föreslår att de förtydliganden som IASB publi- 
cerade avseende IFRS 3 Business Combinations  
(vars syfte är att ge ytterligare vägledning om vad som 
utgör ett tillgångs- respektive rörelseförvärv) samt 
Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material 
(ändringar som förtydligar definitionen av väsentlighet 
och medför att IFRS får en mer konsekvent definition 
av begreppet väsentlighet) ska båda tillämpas i juridisk 
person . Dessa ändringar är ännu inte godkända av  
EU, men förväntas att godkännas före publiceringen  
av RFR 2 och RFR 2 kommer då att uppdateras med 
dessa ändringar . 

Rådet föreslår vidare en uppdatering av IFRS 1 Redo-
visning när juridisk person tillämpar RFR 2 för första 
gången, detta med anledning av de förändringar som 
skett inom IFRS 1 . Dessa ändringar föreslås även att 
kunna tillämpas i förtid . 

För filialer utanför EES-området föreslår Rådet ett 
undantag från IAS 21 Effekterna av ändrade valuta- 
kurser för omräkning av utländska filialer . Det innebär 
att företag får möjlighet att omräkna dessa filialer enligt 
den monetära metoden (MIM-metoden) . Denna  
ändringar föreslås även att kunna tillämpas i förtid .
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