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Utkast IASB och IFRS Interpretations Committee mm
Rådet har under april-augusti avlämnat remissvar avseende följande dokument:




ED/2012/6 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate
or Joint Venture
ED/2012/7 Acquisition of an Interest in a Joint Operation
ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses

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

IASB
IASB har under perioden publicerat ett nytt utkast till ny leasingstandard. IASB
publicerade redan 2010 ett utkast till leasingstandard. Man fick ett stort antal remissvar
på detta förslag och många remissinstanser var kritiska. IASB beslutade därefter att
göra väsentliga förändringar i förslaget. Då ändringarna var av så väsentlig karaktär
bedömdes att en förnyad remissrunda behövde göras, därav anledningen till att ett nytt
utkast publicerats under andra kvartalet 2013. Flera av ändringarna bedöms av många
vara till det bättre, men det finns andra ändringar som ifrågasätts. Rådet har i sina
remissvar på tidigare remissdokument avseende leasing (Discussion Paper och
Exposure Draft 2010) avstyrkt förslagen med önskemålet om att IAS 17 bibehålls och
att istället man söker förbättra IAS 17 på olika sätt. Remissvaret avseende leasing ska
vara IASB tilllhanda senast den 14 september 2013. Rådet avser att avge remissvar på
detta utkast.
Bland övriga viktiga normgivningsprojekt kan följande noteras. Ett Discussion Paper
avseende ett nytt ”Conceptual Framework” publicerades av IASB i juli 2013.
Diskussionspappret föreslår ett antal förändringar i jämförelse med nuvarande ramverk,
bl.a. ändrade definitioner av tillgångar och skulder, ändrad vägledning om när tillgångar
och skulder ska redovisas i balansräkningen, ett nytt sätt att presentera information om
eget kapital-intressenters intressen i företaget, ett nytt avsnitt om begrepp som ska
vägleda IASB i deras val av mätmetoder för nya och reviderade standarder, ett nytt
avsnitt om tilläggsupplysningar, och ett nytt avsnitt om principer för att särskilja årets
resultat från övrigt totalresultat. Ett syfte med ramverket är att ge IASB vägledning i
deras arbete med nya och reviderade standarder. Ramverket kan därför i
förlängningen få stor betydelse för normgivningen och Rådet har därför anledning att
ge synpunkter på detta diskussionspapper. Remissperioden löper fram till januari 2014.
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IASB publicerade även i juni 2013 ett utkast till ny redovisningsstandard avseende
försäkringskontrakt med en remissperiod som löper till oktober 2013. Rådet avser även
att avge remissvar på detta dokument.
IASB förväntas publicera en slutlig intäktsredovisningsstandard i september 2013 och
preliminärt beslut är att denna standard ska träda ikraft 2017, samt vara möjlig att
tillämpa i förtid. Slutlig standard avseende säkringsredovisning förväntas under andra
halvåret 2013. Rådet bevakar dessa projekt. Det kan också noteras att IFRS
Interpretations Committee publicerat ett tolkningsuttalande i maj 2013, IFRIC
Interpretation 21 Levies, som träder ikraft 2014.
IASB har publicerat ett feedback statement från det möte som avhölls i London i januari
2013 som behandlade frågan om volymen av tilläggsupplysningar i en årsredovisning
(”Disclosure Forum”). Detta dokument beskriver ett antal intressanta initiativ och
överväganden som IASB avser att arbeta med under den närmaste perioden. Vi kan
som ett resultat av detta arbete snart förvänta oss ändringar i IAS 1 som förtydligar
väsentlighetsprincipen vad gäller tilläggsupplysningar. Ett intressant tal hölls av IASBs
ordförande på IFRS-konferensen i Amsterdam den 27 juni 2013 (kopia av detta tal
finns på IASBs hemsida). Där presenterades ett tiopunktsprogram som ska medföra
betydande förbättringar vad gäller frågan om tilläggsupplysningar i finansiell
rapportering.

EU-kommissionen
Philippe Maystadt blev i mars 2013 utsedd av EU-kommissionären Barnier till ”Special
Advisor” med uppdrag att genomföra en översyn av EU-organ inom det finansiella
rapporteringsområdet (EFRAG och ARC). Vidare inkluderar rollen som Special Advisor
att lämna rekommendationer om förbättringar i nuvarande system i synnerhet hur man
på bästa sätt för samman de olika europeiska ståndpunkterna och utvecklar dessa till
en gemensam EU-röst för att på så vis förstärka EUs inflytande på IASB. Rådet deltog
vid ett möte med Philippe Maystadt i Paris i slutet av juni 2013 för att informera oss om
uppdraget och diskutera hans preliminära synpunkter. En slutlig rapport från honom
med förslag till förändringar kommer att presenteras för EU-kommissionären Barnier
och
EUs
finansministrar
vid
ett
Ecofin-möte
i
november
2013.

EFRAG
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.

Hemställan hos Justitiedepartementet
Som tidigare meddelats beslutade Rådet vid sitt möte den 18 mars att Rådet ska göra
en hemställan om lagändring hos Justitiedepartementet för att tillåta värdering av
förvaltningsfastigheter till verkligt värde i juridisk person. Med ambition att nå största
möjliga framgång med en sådan hemställan fördes diskussioner med ett antal andra
organisationer för att gemensamt utforma en sådan hemställan.
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En gemensam hemställan gjordes därför av Rådet, FAR, Svenskt Näringsliv och
Fastighetsägarna Sverige. Denna hemställan skickades in till Justitiedepartementet i
slutet av juni månad.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 21 november 2013.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2013-09-06
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