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Remissvar
Rådet har under april-juli avlämnat remissvar avseende följande dokument:
·
·
·
·

IASB Exposure Draft ED/2014/1 Disclosure Initiative, Proposed amendments to
IAS 1
IASB Request for Information - Post-implementation Review: IFRS 3 Business
Combinations
ESMA Consultion Paper: Guidelines on Alternative Performance Measures
EFRAG Research Paper: The Role of the Business Model in Financial
Statements

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under ”Avgivna remissvar”.

IASB
IASB har efter mycket möda och stort besvär färdigställt och publicerat två av sina
viktigaste projekt under perioden; IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
och IFRS 9 Financial Instruments.
Intäktsredovisningsstandarden har gemensamt arbetats fram av IASB och FASB och
deras slutprodukter överensstämmer i allt väsentligt med varandra. De tidigare
standarderna från IASB kritiserades bland annat för att sakna tillräcklig detaljeringsgrad
på många områden. Den nya standarden är mycket mer omfattande och utgör cirka 60
sidor. Till detta tillkommer en bilaga med illustrativa exempel som omfattar cirka 70
sidor. Huvudprincipen bakom den nya standarden är att företag ska redovisa intäkter
för att återspegla överföring av varor och tjänster till sina kunder till belopp som
motsvarar den ersättning som företaget förväntar sig vara berättigad till.
Den nya standarden kommer även att medföra väsentligt utökade upplysningskrav
avseende intäkter, innehåller vägledning för transaktioner som inte explicit berörts i
tidigare standarder (exempelvis tjänsteintäkter och avtalsmodifieringar) och förbättrar
vägledning för avtal som innehåller flera komponenter. IFRS 15 träder ikraft 2017 och
tidigare tillämpning är tillåten. Dock krävs antagande av EU av denna standard innan
den är möjlig att tillämpa. Preliminärt kommer ett sådant antagande att ske under andra
kvartalet 2015. Intressant att notera är att IASB och FASB också tillsatt en gemensam
”Transition Resource Group” som har till uppgift att hålla IASB och FASB informerade
om de tolkningsfrågor som uppstår under implementeringsarbetet med den nya
standarden. Planen är att denna grupp ska träffas två gånger under 2014 och fyra
gånger under 2015.
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IASB har även färdigställt ett helt paket av förändringar avseende redovisning av
finansiella instrument, IFRS 9. Detta paket inkluderar en modell för klassificering och
värdering av finansiella instrument, en framåtblickande (”expected loss”)
nedskrivningsmodell och en väsentligt omarbetad ansats till säkringsredovisning. IFRS
9 träder ikraft 2018 och tidigare tillämpning är tillåten. Dock krävs antagande av EU av
denna standard innan den är möjlig att tillämpa. Det finns ännu ingen officiell tidsplan
för när ett sådant antagande kan tänkas ske. IASB har även beslutat att inrätta en
”Transition Resource Group” vars uppgift är att utgöra ett diskussionsforum för
tolkningsfrågor hänförliga till implementeringen av den nya vägledningen avseende
nedskrivningar av finansiella instrument.
IASB och FASB har nu jobbat ett halvår med att analysera synpunkterna på det
senaste utkastet till leasingstandard. IASB har publicerat ett dokument på sin hemsida
som beskriver de viktigaste besluten som hittills har fattats och argumenten för dessa.
Vidare finns en beskrivning av det återstående arbetet i projektet som även innefattar
att besluta om en ikraftträdandetidpunkt för den nya standarden. IASB förväntar sig att
publicera en ny leasingstandard 2015.
IASB arbetar även hårt med att hålla sin ambitiösa tidsplan att ge ut ett utkast till
Conceptual Framework vid utgången av 2014.

EFRAG
Efter sex månader av intensiva förhandlingar med europeiska intressenter och
EFRAGs finansiärer har nu reformeringen av EFRAG färdigställts i linje med de
rekommendationer som utfärdats i Philippe Maystadts rapport. Den nya organisationen
träder ikraft den 31 oktober 2014 samtidigt som organisationens ordförande och
styrelsens ledamöter i den nya styrelsen utses. Den nya styrelsen kommer att vara
ansvarig för alla ställningstaganden som EFRAG gör med målsättningen att göra
Europas inflytande starkare i IASBs normgivningsprocess. Ett viktigt inslag är att sträva
efter att Europa kommunicerar med en gemensam röst. Från och med den 31 oktober
kommer EFRAG Technical Expert Group (EFRAG TEG) att ha en rådgivande roll
gentemot den nya EFRAG-styrelsen.
EFRAG Consultative Forum of Standard Setters (EFRAG CFSS), där Rådet ingår,
kommer att fungera som ett rådgivande organ gentemot EFRAGs styrelse och EFRAG
TEG. Det kan noteras att en svensk representant är ledamot av EFRAG TEG och hur
den kommande styrelsen inom EFRAG kommer att se ut offentliggörs alltså den 31
oktober.
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.
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RFR 2
Rådet har under juni månad publicerat ett förslag till ändringsmeddelande avseende
RFR 2. Detta ändringsmeddelande behandlar Rådets förslag att uppdatera RFR 2 med
avseende på det undantag som föreligger från redovisning av förmånsbestämda planer
i IAS 19. Nuvarande undantag i RFR 2 hänvisar till FARs redovisningsrekommendation
RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Med anledning av att
Bokföringsnämndens allmänna råd avseende K2 och K3 träder i kraft den 1 januari
2014 kommer FARs rekommendation att dras tillbaka, vilket innebär att undantaget i
RFR 2 behöver omarbetas. Förslaget förväntas inte innebära någon förändring i sak för
företag som tillämpar RFR 2. Ändringsmeddelande behandlar även Rådets förslag att
uppdatera RFR 2 med anledning av ett antal nya och ändrade IFRS-standarder. För
ytterligare information hänvisas till Rådets hemsida under ”Förslag till
ändringsmeddelanden”. Remissperioden går ut den 30 september.

UFR 10 och tillbakadragande av några befintliga uttalanden
Rådet har under juni månad publicerat ett förslag till uttalande avseende UFR 10
Klassificering av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta.
Detta uttalande behandlar Rådets förslag att ersätta de tidigare uttalandena UFR 3 och
UFR 6 som behandlar samma frågeställningar. Rådet har samtidigt passat på att
uppdatera innehållet i uttalandet med avseende på ändringar som skett i ITP-planen
sedan dessa uttalanden ursprungligen publicerades. Detta förslag innebär ingen
förändring i den redovisningsmässiga behandlingen av dessa planer. Vidare föreslår
Rådet att dra tillbaka UFR 5 samt UFR 8. För ytterligare information hänvisas till
Rådets hemsida under ”Förslag till ändringsmeddelanden”. Remissperioden går ut den
30 september.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 1 september 2014.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2014-08-14
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