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

IASB and IFRS Interpretations Committee Due Process Handbook
ED/2012/1 Annual Improvements to IFRS, 2010-2012 cycle
DI/2012/1 Levies Charged by Public Authorities on Entities that Operate in a
Specific Market
DI/2012/2 Put Options Written on Non-controlling Interests

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

IASB
IASB har fortsatt sitt arbete med att analysera inkomna remissvar på den Agenda
Consultation som publicerades 2011. IASB planerar att publicera ett ”feedback
statement”, som inkluderar IASBs prioriteringar för de kommande tre åren innan
årsskiftet.
IASB har inte publicerat några viktigare dokument under perioden förutom en ”review
draft” avseende säkringsredovisning som publicerades i september. IASB fortsätter att
fokusera på de fyra stora projekt (intäktsredovisning, leasing, försäkringskontrakt och
finansiella instrument) som man arbetat med så länge. För samtliga projekt har
tidsplaneringen förskjutits. Rådet bevakar dessa projekt. För projektet
intäktsredovisning har Rådet i mars avlämnat remissvar. Här förväntas en ny standard
publiceras under första halvåret 2013 och då beslutas också vilken
ikraftträdandetidpunkt som ska gälla. För de övriga projekten förväntas nästkommande
dokument publiceras enligt följande:
• Finansiella instrument – Slutlig standard avseende säkringsredovisning efter
årsskiftet; återutgivande av utkast (re-exposure) avseende Impairment under
fjärde kvartalet 2012 och Discussion Paper avseende Macro hedge accounting
under fjärde kvartalet 2012; nytt utkast avseende värdering och klassificering av
finansiella instrument för att förbättra IFRS 9 och skapa ännu större
överensstämmelse med US GAAP under fjärde kvartalet 2012.
• Leasing – nytt utkast (re-exposure) under fjärde kvartalet 2012.
• Försäkringskontrakt – Review draft eller återutgivande av utkast (re-exposure)
under fjärde kvartalet 2012.
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IASB har även under perioden initierat en s.k. post-implementation review av IFRS 8
Rörelsesegment. IASB har en skyldighet att genomföra sådana översyner efter det att
nya eller ändrade standarder av vikt tillämpats under en tvåårsperiod. Avsikten är att
undersöka hur implementeringen av denna standard fungerat. IASB har sammanställt
ett dokument, ”Request for Views”, där frågor ställs för att identifiera praktiska problem
och liknande. Beroende på vilka svar som inkommer bedöms om ytterligare åtgärder är
nödvändiga eller inte. Frågorna är ställda med fokus på hur ”preparers” och ”users” har
upplevt ett antal specifika ändringar som följde med övergången till IFRS 8. Vi
rekommenderar ”preparers” och ”users” i Sverige att besvara detta dokument från
IASB, och gärna med en kopia till oss på Rådet.

EFRAG
EFRAG har i juli månad tillsammans med ANC (den franske normgivaren) och UK
Financial Reporting Council Accounting Committee publicerat ett diskussionspapper
”Towards a Disclosure Framework for the Notes”. Mot bakgrund av det
informationsöverflöd som drabbat årsredovisningarna är det viktigt att ta ett samlat
grepp, exempelvis i form av utarbetande av gemensamma principer för vilken typ av
tilläggsupplysningar som ska lämnas. Det diskussionspapper som EFRAG, ANC och
FRC publicerat är en bra utgångspunkt för sådana analyser. Förhoppningen är att detta
diskussionspapper leder till en konstruktiv debatt i Europa, och alla som har ett intresse
av mer ändamålsenliga upplysningar uppmanas att lämna sina synpunkter på detta
diskussionspapper. Remissperioden går ut den 31 december 2012. Detta är ett
proaktivt arbete för att fånga in europeiska synpunkter som kan tjäna som underlag åt
IASB när de sätter igång med ett projekt avseende upplysningar. Inom Rådet har vi
bildat en arbetsgrupp för att ge synpunkter på detta dokument.
Vad gäller EFRAGs arbete i övrigt, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också
en tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.

RFR 2
Rådet har under september månad gett ut en ny version av RFR 2. Bland ändringarna
märks bland annat ny vägledning avseende redovisning av koncernbidrag. Syftet med
denna ändring var att möjliggöra en enhetlig redovisning av koncernbidrag i Sverige.
Rådet har därför infört en huvudregel respektive en alternativregel vid redovisning av
koncernbidrag. Huvudregeln innebär att koncernbidrag ska redovisas utifrån den
ekonomiska innebörden, vilket ytterligare beskrivs i den nya vägledningen.
Alternativregeln innebär att samtliga koncernbidrag, såväl lämnade som erhållna,
redovisas som bokslutsdispositioner. Den valda regeln ska tillämpas konsekvent på
samtliga koncernbidrag. De nya reglerna träder ikraft för räkenskapsår som påbörjas
den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras.

UFR 9
Rådet har under september månad gett ut ett uttalande avseende redovisning av
avkastningsskatt, UFR 9. Bakgrunden till detta uttalande var den av IASB publicerade
ändringen av IAS 19 (juni 2011). Rådets bedömning är att avkastningsskatt som tas ut
på avsättningar i balansräkningen ska redovisas löpande som en kostnad i resultatet
för den period skatten avser. Sådan avkastningsskatt ska således inte innefattas i
skuldberäkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner.
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Ny ledamot i Rådet
Hans Biörck har under sommaren lämnat Rådet och ersattes av Peter Malmqvist.

Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2012-10-02
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