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Agenda

► Bakgrunden till och grunderna inom IFRS
► Jämförelse med svensk normgivning
► Nyheter inom IFRS

► IFRS 9 Finansiella instrument
► IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
► IFRS 16 Leasingavtal
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Bakgrunden till och grunderna inom IFRS
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Vad är IFRS?

► Standarder:
• International Financial Reporting Standards (IFRS)
• International Accounting Standards (IAS)

► Tolkningsuttalanden:
• IFRS Interpretations Committee (IFRIC)
• Standing Interpretations Committe (SIC)
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Vad är IFRS?

► Application guidance (AG) /Vägledning vid tillämpning (VT)
► Basis for conclusions (BC)
► Implementation guidance (IG)
► Illustrative exemples (IE)
► Conceptual Framework for Financial Reporting – mars 2018
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Vad är IFRS?

► IAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets
förordning 1606/2002)

• Noterade företag ska upprätta koncernredovisning med tillämpning av godkända IFRS
• Medlemsstaterna får tillåta/kräva IFRS i årsredovisningar
• Medlemsstaterna får tillåta/kräva IFRS i koncernredovisningen i icke-noterade företag
• Gäller from 1 januari 2005

► EUs förordning kräver att noterade koncerner följer de
IFRS som antagits av EU
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Regelverk

Koncernredovisning
enligt IFRS

Koncernen IFRS och RFR 1

Moderföretag RFR 2

Dotterföretag

Svenska Större
företag*

RFR 2

K3
BFNAR 2012:1

Svenska
Mindre företag*

RFR 2

K3
BFNAR 2012:1

K2
BFNAR 2016:10*Gränsvärde större/mindre företag: medelantalet anställda fler än 50, balansomslutning mer än 40 miljoner,

nettoomsättning mer än 80 miljoner. Om mer än ett gränsvärde överskrids för de senaste två räkenskapsåren
är företaget ett större företag.
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Grundläggande principer i IFRS

► Baseras på ett Conceptual Framework
► Inriktad mot användare på kapitalmarknaden (befintliga och

potentiella investerare) samt långivare och andra kreditgivare
► Strävan mot ekonomiskt riktiga mått, med begränsning i form av

objektivitet och försiktighet
► Definitioner som återkommer i flera standarder, t ex av tillgång,

anskaffningsvärde och verkligt värde
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Utformningen av de finansiella rapporterna

Finansiella rapporter IFRS Årsredovisning ÅRL

- Förvaltningsberättelse

Rapport över resultat och övrigt
totalresultat

Resultaträkning

Rapport över finansiell ställning Balansräkning

Rapport över förändringar i eget
kapital

Rapport över förändringar i eget
kapital (alternativt i
förvaltningsberättelsen)

Rapport över kassaflöden Kassaflödesanalys

Noter Noter
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Jämförelse med svensk normgivning
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Jämförelse med svensk normgivning

► IFRS: globalt regelverk – tolkas globalt
► RFR 1
► RFR 2

► Sverige: nationella regler som baseras sig på IFRS – tolkas nationellt
► K3
► K2

► Olika användare
► Delvis likartade grundläggande principer
► Vissa områden skiljer sig mer åt än andra
► Hur påverkas svensk normgivning av förändringar inom IFRS?
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Nyheter inom IFRS
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IFRS 9 Viktiga områden (fokus icke finansiella
företag)

► Fastställ klassificering (och värdering) av finansiella instrument

► Fastställ modeller och rutiner för förlustriskreservering
(från förlusthändelse till förväntad kreditförlust)

► Säkringsredovisning
• fastställ om ni vill gå över till IFRS 9
• om ja, gå igenom existerande säkringsrelationer, inkl. dokumentation, och justera där

nödvändigt (dokumentationen behöver uppdateras)
• tillämpa utökade möjligheter till säkringsredovisning?

► Redovisningsprinciper och upplysningar behöver uppdateras
► Interna instruktioner behöver uppdateras
► Fastställ redovisning i juridisk person (RFR 2)

► Glöm inte att dokumentera gjorda bedömningar!
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IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Ø Frågeställningar i redovisningen

Ø Ska en intäkt redovisas?

Ø När i tiden ska intäkten redovisas?

Ø Till vilket belopp ska intäkten redovisas?
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IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

1
2
3
4
5

Identifiera avtalet med kunden

Identifiera prestationsåtaganden (PÅ)

Fastställ transaktionspriset

Allokera transaktionspriset

Redovisa intäkten vid upp-fyllandet av
respektive PÅ

Avtal

PÅ #1 PÅ #2

Kontraktets transaktionspris (TP)

TP fördelat till
PÅ #1

TP fördelat till
PÅ #2

Intäkt för PÅ #1 Intäkt för PÅ #2

IFRS 15 bygger på en femstegsmodell för redovisning av intäkter:
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Agenda – lessons learned

1 Identify the contract(s) with the customer

2 Identify the performance obligations (POs) in
the contract

3 Determine the transaction price

4 Allocate the transaction price to the POs

5 Recognise revenue when/as PO is satisfied

¤ Contract costs

“6” Presentation and disclosure

Understand the contract terms!

Understand the promises in the contract!

Constraining variable consideration is not ‘conservatism’!

Exceptions in the model really mean ‘exception’!

Right to payment from the customer!

Contract costs may be the largest change!

Apply judgement in reviewing disclosures!
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Översikt upplysningskrav IFRS 15

1 Avtal med kunder

Uppdelning av intäkter

Avtalssaldon

Prestationsåtaganden

2 Viktiga bedömningar vid
tillämpning av IFRS 15

Tidpunkten

Transaktionspriset & allokerade
belopp till PÅ

3 Aktiverade avtalsutgifter

4 Annat Praktiska lösningar
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IFRS 16 - Översikt

Leasegivare Modellen för finansiell och operationell leasing I princip oförändrad

Leasetagare

En “on-balance sheet” modell för majoriteten av leasingavtal*

Nya krav på presentation och upplysning

IFRS 16 trader I kraft för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpningen tillåten om
även IFRS 15 tillämpas.

*Undantag finns avseende korttidsleasar och lågvärdesleasar.
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Påverkan resultat- och balans före och efter IFRS 16

Operating
leases come
on balance

sheet
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Definition of a lease

Identified asset

Right to control the use
of the identified asset

Lease

A lease is a contract that conveys the right to use an asset for a period
of time in exchange for consideration.
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Yes

Customer

Yes

Yes

Neither; how and for what purpose the asset will be used is predetermined

Yes

Supplier

No

No

No

No

Is there an identified asset?

Does the customer, the supplier or neither party have the right to direct how and for what
purpose the asset is used throughout the period of use?

Does the customer have the right to obtain substantially all of the
economic benefits from use of the asset throughout the period of use?

The contract is or contains a lease The contract is not or does not
contain a lease

Does the customer have the right to operate the asset throughout the period of use without
the supplier having the right to change those operating instructions?

Did the customer design the asset (or specific aspects of the asset)
in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the

period of use?

Definition av lease – fastställa huruvida avtalet
innehåller en lease
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Lease and non-
lease components
are accounted for
separately

Allocating
consideration to lease
and non-lease
components

Definition av lease
Separerbara komponenter

► Lessees can make a
policy election (by
underlying asset
class) to account for
lease and non-lease
components as a
single lease
component.

► Lessees – on a relative
standalone price  basis
(unless the practical
expedient is elected)

► Lessors – using the new
revenue recognition
standard (i.e. IFRS 15
Revenue from Contract
with Customers)

Practical
expedient

► Each lease
component – apply IFRS
16

► Each non-lease
component – apply
other standards
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Low value exemption

What is your view on the application of the low-value lease
exemption?
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Lease term

Periods covered by an option to
extend the lease

Periods covered by an option to
terminate the lease

Reasonably certain to exercise that
option

Reasonably certain not to exercise
that option

Lease term needs to be revised if there is
a change in the non-cancellable period of a lease

Lease term includes any non-cancellable periods

Reassessment of lease term upon occurrence of a significant event or a significant change in
circumstances, including:
► significant leasehold improvement not anticipated at commencement date
► significant modification to underlying asset not anticipated at commencement date
► inception of a sublease of the underlying asset for a period beyond the end of the

previously determined lease term
► business decision of the lessee that is relevant to exercising (or not) an option
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Key concepts
Lease payments

Fixed
payments

Purchase
options1

(exercise
price)

Residual
value

guarantees2

Termination
option

penalties3

Variable
lease

payments
that depend
on an index

or rate

1 Include only if reasonably certain of exercise.
2 Lessees use the amounts they expect to pay. Lessors include any guarantee.
3 Include unless reasonably certain not to be exercised.

Lease payments
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Discount rates

► If readily determinable, use interest rate implicit in the lease
► Affected by lessor’s estimate of residual value of underlying asset at end of lease

and may be affected by tax and initial direct costs of lessor
► If not readily determinable, use incremental borrowing rate – similar term,

similar security to obtain asset of a similar value. Therefore, asset specific.
► Property yield may be used for property leases but may need to be adjusted

to meet definition of incremental borrowing rate.

Have you considered how you will set the discount rate
considering different locations, type of assets etc.?
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Lessor accounting
Recognition and measurement

Many aspects of today’s lessor accounting will remain the same

Similar to today’s finance leases
► Derecognise underlying

asset
► Recognise net investment
► Recognise selling profit or

loss (if any)

Similar to today’s
operating leases

Finance leases Operating leases

Distinction IFRS 15 and IFRS 16
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► Hur har implementeringen av nya standarder gått hos andra företag
► Vilka utmaningar har man haft
► Hur har man löst dom och vilka utmaningar står man inför framåt

Effekter av nya standarder i praktiken



Avslutning och frågor
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Kontaktuppgifter

Pernilla Lundqvist
Partner, Ph.D., Nordic Head of FAAS Accounting
& Reporting
pernilla.lundqvist@se.ey.com
+46 (0) 709 203 722
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hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
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