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IFRS i fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade aktiebolag som följer IFRS 
vid upprättande av finansiella rapporter. Nyheterna i detta nyhetsbrev har publicerats 
av IASB (International Accounting Standards Board), IFRS Interpretation Committee 
(IFRIC) och Rådet för finansiell rapportering (RFR). Nyheter publicerade till och med  
30 november 2017 behandlas i detta nyhetsbrev.

Syftet med detta nyhetsbrev är att du snabbt ska få en överblick över nyheter och 
ändringar.

I detta nummer av IFRS i fokus beskriver vi de ändrade standarder som ska tillämpas 
från 1 januari 2017 och hur dessa kan komma att påverka årsbokslutet för 2017 samt 
den information som bör lämnas i årsredovisningen och bokslutskommunikén. Detta 
gäller främst årliga förbättringscykler av IFRS 2014-2016, ändringar i IAS 7 (rapport över 
kassaflöde, upplysningsinitiativet) samt ändringar i IAS 12 (Redovisning av uppskjutna 
skattefordringar för orealiserade förluster). Vidare redogör vi kort för hur de nya 
reglerna i Årsredovisningslagen avseende hållbarhetsrapporteringen ska beaktas i 
årsredovisningen 2017. 

Vi beskriver även vilken information som bör beaktas i årsredovisningen för 2017 
avseende de nya standarder som träder i kraft 1 januari 2018. Detta gäller framförallt 
IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. För mer 
information kring IFRS 9 och IFRS 15 hänvisar vi till våra tidigare upplagor av IFRS i fokus 
från december 2016 respektive september 2016.

Rådet för finansiell rapportering har under 2017 fastställt hur och på vilket sätt ett 
moderföretag som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt IFRS ska 
tillämpa IFRS 9, 15 och 16 när dessa träder i kraft. Vi tar kortfattat upp hur dessa 
ändringar påverkar moderföretagets finansiella rapportering.  Avslutningsvis redogör vi 
kort för ESMAs fokusområden inför genomgång av årsredovisningar för 2017.

Inledning
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Årliga förbättringscykler av IFRS 
2014-2016
IASBs årliga förbättringscykel för 
IFRSer 2014-2016 syftar till att åtgärda 
icke brådskande men nödvändiga 
frågeställningar som har diskuterats 
i IASB, företrädesvis för att åtgärda 
inkonsekvenser i IFRS eller där 
formuleringar behöver förtydligas. 
Nedan beskrivs de mindre ändringar 
som genomförts under året. Dessa är 
inte godkända av EU men förväntas 
godkännas under slutet av 2017.

IFRS 1 Första gången International 
Financial Reporting Standards 
tillämpas
Delar av kortfristiga undantag vid 
tillämpning av IFRS för första gången 
har tagits bort då dessa inte längre 
är nödvändiga (tidsfristen för att 
använda dessa undantag har passerat). 
Ändringarna i standarden ska tillämpas 
från 1 januari 2018.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i 
andra företag
IFRS 12 har förtydligats genom att ange 
att standarden, med undantag för 
finansiell information i sammandrag, 
gäller ett företags andelar i dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag 
och icke-konsoliderade strukturerade 
företag som klassificeras som 
anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning eller som avvecklade 
verksamheter i enlighet med IFRS 5 
(Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter). 
Notera dock att upplysningskraven enligt 
12 B10-B16 undantas för andelar som 
innehas för försäljning eller som avvecklad 
verksamhet i enlighet med IFRS 5. 

Dessa ändringar i standarden ska 
tillämpas retroaktivt i enlighet med IAS 
8 (Redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt 
fel).  Ändringarna i standarden ska 
tillämpas från 1 januari 2017.

IAS 28 Innehav i intresseföretag och 
joint ventures
När ett innehav i ett intresseföretag 
eller joint venture ägs av, eller 
ägs indirekt av, ett företag som 
är en riskkapitalorganisation eller 

värdepappersfond, aktiefond 
och liknande företag inklusive 
försäkringsfonder (”investment-linked 
insurance funds”), kan företaget välja att 
värdera innehaven i dessa intresseföretag 
och joint ventures till verkligt värde 
via resultatet i enlighet med IFRS 9. I 
standarden har ett tillägg gjorts där 
det förtydligas att företaget kan göra 
detta val för varje enskilt innehav vid 
anskaffningstidpunkten.

Om ett företag som inte själv är ett 
investmentföretag, har ett innehav i ett 
intresseföretag eller joint venture som 
är ett investmentföretag, kan företaget, 
vid tillämpning av kapitalandelsmetoden 
behålla den värdering till verkligt värde 
som det investmentföretaget tillämpar 
på sina innehav i dotterbolag. Därför har 
detta förtydligats, det vill säga att detta 
val ska göras för varje enskilt innehav 
vid anskaffningspunkten, dagen då 
intresseföretaget eller joint venture blir 
ett investmentbolag eller dagen då någon 
av dessa först blir ett moderbolag. 

Dessa ändringar i standarden ska 
tillämpas retroaktivt i enlighet med IAS 
8 (Redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt 
fel). Om ett företag tillämpar ändringarna 
för en tidigare period ska det lämna 
upp -lysning om detta. Ändringarna i 
standarden ska tillämpas från 1 januari 
2018.

Ändringar i IAS 7 Rapport över 
kassaflöden (upplysningsinitiativet)
Syftet med de intagna ändringarna är 
att förbättra informationsgivningen och 
öka förståelsen för hur förändringar i 
räntebärande skulder i balansräkningen 
samverkar med finansierings-
verksamheten i kassaflödesanalysen. 
De nytillkomna upplysningskraven ger 
användaren av de finansiella rapporterna 
bättre möjligheter att utvärdera 
förändringar i räntebärande skulder 
uppdelat mellan en specifikation av 
kassaflödespåverkande poster och icke 
kassaflödespåverkande. Detta medför 
att utökade upplysningar behöver 

Nya och ändrade standarder under 2017 där viss tillämpning 
ska ske i samband med upprättande av bokslutet 2017
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presenteras om kassaflöden hänförliga 
till finansieringsverksamheten i de 
finansiella rapporterna.

Upplysningar ska lämnas i 
årsredovisningen avseende:

•  Förändringar avseende kassaflöden 
från finansieringsverksamheten.

•  Icke-kassaflödespåverkande 
förändringar, till exempel. effekter av 
förvärv, avyttringar av dotterföretag, 
effekter av orealiserade kursdifferenser.

•  Förändringar i finansiella tillgångar, till 
exempel. om dessa säkrar skulder som 
härrör från finansieringsverksamheten 
(förutsatt att kassaflöde från 
dessa tillgångar är inkluderade 
eller kommer att inkluderas i 
finansieringsverksamheten).

Ett sätt att uppfylla upplysningskravet 
i IAS 7 är att lämna en avstämning 
mellan ingående och utgående 
balanser i rapporten över finansiell 
ställning för skulder hänförliga 
till finansieringsverksamheten. 
Informationen behöver vara tillräckligt 
detaljerad för att användare av de 
finansiella rapporterna ska kunna koppla 
ihop och förstå poster i avstämningen 
till rapporten över finansiell ställning och 
rapporten över kassaflöden. Jämförande 
information för 2017 är inget krav när 
denna ändring tillämpas för första 

gången. Ovan utgör ett exempel på 
utformning av upplysningen baserat på 
Deloitte Model Financial Statement 2017. 
Ändringar i IAS 7 trädde i kraft den  
1 januari 2017. 

Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter 
(Redovisning av uppskjutna 
skattefordringar för orealiserade 
förluster)
Denna ändring i IAS 12 innebär ett 
förtydligande att skillnaden mellan 
redovisat värde och skattemässigt värde 
på balansdagen resulterar i temporära 
skillnader oavsett eventuella andra 
omständigheter. Något förenklat så har 
IASB intagit ett exempel i IAS 12 avseende 
en investering i en obligation som löper 
med fast ränta och som redovisas till 
verkligt värde. När marknadsräntan ökar 
så minskar det redovisade värdet på 
obligationen medan det skattemässiga 
värdet på obligationen är oförändrat. 
Detta skapar en avdragsgill temporär 
skillnad oavsett om intentionen är att 
hålla obligationen till förfall eller inte. 

Ändringen innebär också att det numera 
är tydligt att det uppstår en temporär 
skillnad om ett bolag antar att det kan 
återvinna en tillgång för ett högre värde 
än det redovisade värdet om det finns 
tillräckliga bevis för detta. 

Ytterligare ett förtydligande har införts 
för när en uppskjuten skattefordran 

avseende framtida skattepliktiga 
överskott kan redovisas. För att 
genomföra en bedömning om tillräckliga 
skattepliktiga överskott finns bör 
företaget utgå från det förväntade 
skattepliktiga överskottet exklusive de 
skatteavdrag som är hänförliga till att 
de uppskjutna skattefordringarna som 
nämns ovan nyttjas.

UB 2016

Kassaflöde från 
finansierings- 

verksamheten

Ej kassaflödespåverkande förändringar

Andra  
ändringar* UB 2017

Förvärv  
av DB

Avyttring  
av DB

Effekt  
av ändrad  

valutakurs

Förändring  
i verkligt 

värde

Konvertibla skuldebrev 5 000 5 000

Skulder till kreditinstitut 13 000 -1 000 -1 000 -500 10 500

Skulder till närstående 29 000 -16 000 -2 500 10 500

Övriga låneskulder 5 500 1 000 -500 50 -50 6 000

Inlösbara preferensaktier 15 000 -100 14 900

Ränteswappar, verkligt värdesäkring 50 50

Eventualförpliktelser 100 100

Summa skulder hänförliga till 
finansieringsverksamheten

47 500 4 000 100 -4 000 50 -100 -500 47 050

Avstämning av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten (koncernen)

* T.ex. upplupna räntor och betalningar
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Nyheter i Årsredovisningslagen med påverkan på 
årsredovisningen 2017 

Hållbarhetsrapportering
Från och med 2017 måste bolag av en 
viss storlek redovisa sitt arbete inom 
hållbarhet. Lagkraven innebär att 
bolagen i sin förvaltningsberättelse, eller 
i en separat rapport, måste redovisa 
de hållbarhetsupplysningar som är 
relevanta för den aktuella verksamheten 
och som är viktiga för att förstå bolagets 
utveckling, ställning och resultat. 

De företag och noterade koncerner 
som omfattas av kraven på hållbarhets-
rapportering har uppfyllt minst två 
av följande kriterier de två senaste 
fastställda räkenskapsåren:

•  Medelantalet anställda högre än 250

•  Balansomslutningen har uppgått till mer 
än 175 miljoner kronor

•  Nettoomsättningen har uppgått till mer 
än 350 miljoner kronor.

Syftet med den nya lagen är att göra 
information om hur företag arbetar med 
hållbarhetsfrågor mer transparent och 
jämförbar. Av ÅRL framgår att följande 
information ska lämnas i rapporten:

1.  Bolagets affärsmodell

2.  Policys

3.  Resultat av policyn

4.  Väsentliga hållbarhetsrisker 

5.  Riskhantering

6.  Centrala resultatindikatorer

7.  Granskningsförfaranden

Vidare framgår att noterade bolag som 
uppfyller storlekskriterierna även ska 
redogöra för sin mångfaldhetspolicy. Med 
mångfald avses exempelvis ålder, kön, 
utbildning och yrkesbakgrund. 

För ytterligare vägledning avseende 
hållbarhetsrapportering hänvisas 
till Deloittes publikation, ”Lagkrav på 
hållbarhetsrapportering”. Denna hittar du  
på deloitte.se/hallbarhetsrapport.
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Påverkan på bokslutskommuniké och årsredovisning 2017 
– Nya och ändrade standarder som ska tillämpas från  
1 januari 2018 

IFRS 9 Finansiella instrument samt 
IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder
I detta avsnitt presenteras IFRS 9 och 
IFRS 15 påverkan på bolagets finansiella 
rapporter: bokslutskommuniké 2017 och i 
årsredovisningen 2017.

Bokslutskommuniké 2017
NASDAQ OMX Stockholm har under 
hösten 2017 kommunicerat att de slutliga 
beskrivningarna av övergångseffekter 
avseende IFRS 9 och IFRS 15 inklusive 
att kvantifierade uppgifter bör göras 
tillgängliga senast i bokslutskommunikén 
2017.

Vår bedömning är att omfattningen 
på den information som lämnas i 
bokslutskommunikén beror på hur 
väsentliga (övergångs)effekterna är, 
vilken information som företaget lämnat i 
tidigare finansiella rapporter samt vilken 
övergångsmetod som företaget har valt 
att tillämpa. Följande information bör 
lämnas:  

• Att ”Företaget kommer att börja tillämpa 
IFRS 9/IFRS 15 från och med  
1 januari 2018.”

• Beskrivning av IFRS 9/IFRS 15 projekt 
inom företaget och av identifierade 
skillnader.  

• En beskrivning av den övergångsmetod 
som kommer att tillämpas, vad den 
innebär samt en beskrivning av de 
”praktiska lättnadsregler” som företaget 
tillämpar i samband med övergången.

• Den effekt som IFRS 9/IFRS 15 har på 
företagets tillgångar, skulder och eget 
kapital när standarderna tillämpas för 
första gången. Detta kan t.ex. utformas 
som en brygga som visar: 

o  Belopp enligt nuvarande 
redovisningsprinciper 1 januari 

o  Justering till följd av IFRS 9

o  Justering till följd av IFRS 15

o  Belopp enligt nya redovisnings-
principer 1 januari. 

Beroende på val av övergångsmetod, så 
upprättas ”bryggan” per 1 januari 2017 
eller 1 januari 2018. De balansposter som 

påverkas bör tydligt framgå av ”bryggan”, 
och de justeringar som sker mellan 
nuvarande och nya redovisningsprinciper 
ska beskrivas. Upplysningar kan även 
lämnas i löpande text (utan “brygga”).

Om effekten vid övergången är väsentlig 
bör även effekter på intäkter, resultat 
och resultatmått framgå. Om företaget 
har valt att tillämpa retroaktiv tillämpning 
(dvs. räknat om 2017) så bör effekter på 
räkenskapsåret 2017 förklaras (effekter 
på resultatäkning, rapport över finansiell 
ställning 1/1 och 31/12, resultat per 
aktie och nyckeltal). Upplysningarna kan 
lämnas som en ”brygga” eller i löpande 
text.

Årsredovisning 2017
Liksom för bokslutskommunikén är 
vår bedömning är att omfattningen 
på den information som lämnas 
i årsredovisningen beror på hur 
väsentliga (övergångs)effekterna är, 
vilken information som man lämnat i 
tidigare finansiella rapporter samt vilken 
övergångsmetod som företaget har 
valt att tillämpa. Utöver ovanstående 
information som presenterats under 
bokslutskommunikén ovan bör företaget 
redogöra för nya redovisningsprinciper 
avseende bolagets intäktsströmmar, 

vid behov beskriva väsentliga vägval, 
bedömningar och uppskattningar som 
behövs för att tillämpa IFRS 15 samt vid 
behov lämna mer utförliga beskrivningar 
jämfört med bokslutskommunikén. 
I syfte att undvika upprepningar i 
kvartalsrapporterna 2017 kan med 
fördel kvartalsinformation presenteras i 
årsredovisningen. 



8

Rådet för finansiell rapportering 

RFR 1 Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner
Inga ändringar har publicerats hänförliga 
till RFR 1. 

RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer

IAS 7 Rapport över kassaflöden
Ändringen avseende tillkommande 
upplysningar kopplat till finansiella 
skulder i kassaflödesanalysen ska 
tillämpas även i juridisk person. För mer 
information, se ovan beskrivning.  

IAS 12 Inkomstskatter
Ändringen avser ett förtydligande 
kopplat till förluster på investeringar i 
skuldinstrument som värderas till verkligt 
värde samt förtydligande avseende när 
uppskjuten skattefordran för orealiserade 
förluster ska redovisas. Ändringen ska 
tillämpas även i juridisk person. För mer 
information, se ovan beskrivning. 

Årliga förbättringscykler av IFRS 2014-
2016
Enligt Rådets förslag till 
ändringsmeddelande (2017) anses inte 
några undantag vara behövliga. Notera 
dock att ändringsmeddelande slutligen 
förväntas antas i januari 2018. 

IFRS 9 Finansiella instrument
I RFR 2 ges en möjlighet till undantag från 
IFRS 9 i juridisk person. Detta främst då 
de skattemässiga konsekvenserna är 
svårbedömda och Rådets bedömning är 
att vissa av principerna för redovisning 
av finansiella instrument enligt IFRS 9 är 
tillämpbara även för företag som tillämpar 
en metod med utgångspunkt i värdering 
till anskaffningsvärde för samtliga 
finansiella instrument. I RFR 2 framgår, 
för de företag som valt att tillämpa 
undantaget, regler kring bortbokning, 
redovisning av derivatinstrument 
med negativt värde, tillämpning av 
portföljvärdering, förlustriskreserveringar, 
säkringsredovisning och nedskrivning. 

För de företag som väljer att tillämpa 
undantaget föreskriver även RFR 2 att 
upplysningar ska lämnas avseende 
tillämpade redovisningsprinciper för 
nedskrivning av finansiella tillgångar och 
säkringsredovisning. 

Nuvarande möjlighet att undanta 
finansiella garantiavtal till förmån för 
dotterföretag, intresseföretag och joint 
ventures från tillämpningsområdet för IAS 
39 införs även avseende IFRS 9. 

Standarden ska tillämpas i juridisk person 
från och med samma tidpunkt som i 
koncernredovisningen, det vill säga från 1 
januari 2018.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
Det frivilliga undantag som dagsläget 
finns avseende successiv vinstavräkning 
i juridisk person införs i RFR 2 även 
avseende IFRS 15. Rådet anser att det i 
nuläget inte finns något annat i IFRS 15 
som strider mot Årsredovisningslagen 
eller som leder till en avvikande 
beskattningshantering som föranleder 
ytterligare undantag i RFR 2. Standarden 
ska tillämpas i juridisk person från 
och med samma tidpunkt som i 
koncernredovisningen, det vill säga från 1 
januari 2018. 

IFRS 16 Leasing
Rådet har beslutat att införa en 
möjlighet till undantag avseende IFRS 
16 i RFR 2. Detta grundar sig på samma 
skattemässiga förhållanden som 
föranledde det nuvarande undantaget 
från IAS 17 i RFR 2 avseende att 
redovisning av finansiella leasingavtal inte 
behöver tillämpas i juridisk person på 
grund av sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Bestämmelserna i RFR 
2 har utformats för de företag som väljer 
att tillämpa undantaget. 

Standarden ska tillämpas i juridisk person 
från och med samma tidpunkt som i 
koncernredovisningen, det vill säga från  
1 januari 2019.
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ESMAs fokusområden för årsredovisningar för 2017 

Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten, ESMA, har publicerat 
tre specifika fokus områden som ska 
prioriteras när tillsynsmyndigheterna i 
EU granskar börsföretagens finansiella 
rapporter för räkenskapsåret 2017. I 
Sverige avser detta Nasdaq Stockholm 
AB och Nordic Growth market, NGMs 
övervakning av regelbunden finansiell 
information för 2017. Nasdaq Stockholm 
och NGM deltar tillsammans med 
Finans inspektionen i den internationella 
samordningen av redovisningstillsynen 
av noterade bolag inom EU. Detta arbete 
bedrivs inom ramen för ESMA. 

De fokusområden som omfattas av årets 
genomgång utgörs bl.a. av tillämpning och 
upplysning i årsredovisningen kopplat till 
de nya standarder som träder i kraft från 
1 januari 2018.  Ytterligare fokusområden 
utgörs av värdering och upplysning 
vid rörelseförvärv samt upplysning 
avseende finansieringsverksamheten i 
kassaflödesanalysen. Syftet med tillsynen 
är att åstadkomma en enhetlig tillämpning 
av de internationella redovisningsreglerna 
för börsnoterade företag inom EES-
området. Det ska i förlängningen leda till 
en bättre fungerande finansiell marknad 
med mer transparenta och jämförbara 
finansiella rapporter.  

Upplysning om implementering och 
påverkan av nya IFRS-standarder 
ESMA har tidigare utkommit med 
uttalanden om hur bolag bör beskriva 
effekterna av IFRS 9 Finansiella 
instrument och IFRS 15 Intäkter från 
avtal med kunder. Då dessa standarder 
har trätt ikraft per avgivande av 
årsredovisningen 2017 förväntar sig 
ESMA att bolagen lämnar disaggregerad 
information på lämplig nivå och upplyser 
om policyval, val av övergångsmetod 
och vilka lättnadsregler som tillämpats. 
Bolagen uppmanas att upplysa om 
belopp och karaktär av de förväntade 
effekterna jämfört med tidigare 
redovisade belopp. Upplysningarna 
ska vara relevanta och specifika för det 
rapporterande företaget. 

Rörelseförvärv: värdering och 
upplysningar 
ESMA vill att genomgångarna av de 
finansiella rapporterna fokuserar på 

upplysningar om antaganden och 
värdering av immateriella tillgångar, 
upplysningar om preliminära 
förvärvsanalyser, justeringar av verkligt 
värde under värderingsperioden, 
förvärv till lågt pris, offentliga 
uppköpserbjudanden, common control 
transaktioner, eventualförpliktelser, 
villkorade köpeskillingar och upplysningar 
om verkligt värde.

Kassaflödesanalysen: förbättrad 
information avseende 
finansieringsverksamheten i 
kassaflödesanalysen
ESMA efterlyser tydligare upplysningar 
när det gäller förändringar 
avseende kassaflöden från 
finansieringsverksamheten till exempel 
icke-kassaflödespåverkande förändringar 
såsom effekter av förvärv, avyttringar 
av dotterföretag, och effekter av 
orealiserade kursdifferenser. ESMA 
efterlyser även tydligare definitioner 
avseende vad som utgör kassa och 
banktillgodohavanden och i vilken mån 
detta inkluderar checkräkningskrediter 
och cash-pool konton samt om det finns 
några särskilda begränsningar att nyttja 
kassamedel och banktillgodohavanden. 
För en mer detaljerad beskrivning över de 
nya och tillkommande upplysningskraven, 
se ovan. 



10

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited 
by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of 
its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte 
Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed 
description of DTTL and its member firms. 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to 
public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 
500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries 
bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex 
business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 264 000 professionals make 
an impact that matters, please connect with us on LinkedIn or Twitter.

© 2017 Deloitte AB

Fredrik Walméus 
fwalmeus@deloitte.se  
0733-97 24 80

Lennart Nordqvist  
(Hållbarhetsrapportering) 
lnordqvist@deloitte.se 
0768-27 13 24

Hedvig Jonzon 
hjonzon@deloitte.se 
0700-80 24 95

Simon Eklund 
seklund@deloitte.se 
0700-80 30 37

Sofia Schön 
sschon@deloitte.se 
0733-97 12 95

Jessica Engman 
jengman@deloitte.se 
0733-97 21 93

Joachim Mårtensson 
jmartensson@deloitte.se 
0768-47 24 15

Roger Sandin 
rsandin@deloitte.se 
0700-80 30 73

Marie Dunsö 
mdunso@deloitte.se 
0700-80 22 07

Marina Johansson 
marjohansson@deloitte.se 
0700-80 32 10

Sven-Arne Nilsson 
sanilsson@deloitte.se 
0733-97 61 56

Michael Thorstensson 
mthorstensson@deloitte.se 
0700-80 41 48

Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att diskutera nyheter presenterade i detta nummer av IFRS i fokus 
eller andra redovisningsfrågor, kontakta gärna någon av våra redovisningsspecialister.


