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

ED/2011/6 Revenue from Contracts with Customers
ED/2011/7 Transition Guidance, Proposed amendments to IFRS 10
Förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och
rapporter i vissa typer av företag
ESMA Consultation Paper, Consideration of materiality in financial reporting

Rådet har under perioden januari-mars även tillskrivit IASB i följande ärenden:
•
•

Rejection notes published by the IFRS Interpretations Committee
Defined benefit plans – an inconsistency between measurement of plan assets
and defined benefit obligations

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

IASB
Under IASBs första tio år som organisation har IASBs agenda styrts av yttre
omständigheter såsom skapandet av en stabil plattform för Europa vid övergången till
IFRS 2005 och därefter harmoniseringsarbete med USA och hantering av frågor som
en följd av den finansiella krisen. Först nu känner IASB att de kan styra agendan själva
och därför har man för första gången gått ut med en remiss till allmänheten vad IASB
ska fokusera på de närmaste tre åren.
Svarstiden gick ut i november 2011 och IASB arbetar med att analysera inkomna
remissvar på detta. Cirka 250 remissvar har inkommit och huvudbudskapet från
omvärlden har varit:
•
•
•
•
•

Gör färdigt de fyra stora projekten (intäkter, leasing, finansiella instrument och
försäkring).
Efter en högt tempo i normgivningsarbetet efterfrågas nu en lugnare period
Viktförskjutning från utveckling av nya standarder till underhåll av befintliga
standarder
Framtida agendan bör vara mindre ambitiös
Conceptual Framework behövs. Ett sådant ramverk utgör utgångspunkt för
IASB när de fattar beslut i olika normgivningsfrågor, men fungerar även som
viktig referenspunkt för upprättare av finansiella rapporter när de tillämpar
principbaserade standarder. Även ett ramverk för vilka upplysningar som ska
lämnas efterfrågas.
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Rundabordssamtal på ett antal platser äger rum under mars månad kring detta. Det är
också intressant att notera att IASBs ordförande vid ett tal i Mexiko i mars månad
uttryckligen noterat att det har blivit alltmer tydligt att vi lider av ”disclosure overload”,
och att något måste göras på detta område. IASBs ordförande nämnde även att IASB
måste bestämma vad man ska göra med ”Other Comprehensive Income”. Ett feedback
statement ska publiceras av IASB före sommaren som förklarar hur remissvaren ska
tas om hand.
En översyn av IASBs framtida strategi publicerades i februari 2012.
Rekommendationerna i denna inkluderar bl.a. förbättringar i tillsynen över IASBs due
process och upprättande av en research-funktion inom IASB. En annan
rekommendation pekar på behovet för IASB att stärka och formalisera sitt samarbete
med normgivare och regulatorer i syfte att åstadkomma en konsekvent IFRSimplementering över hela världen.
IASB koncentrerar sig för närvarande på de fyra projekten intäktsredovisning, leasing,
försäkringskontrakt och finansiella instrument. För samtliga projekt har tidsplaneringen
förskjutits. Rådet bevakar dessa projekt. För projektet intäktsredovisning har Rådet i
mars avlämnat remissvar. För de övriga projekten förväntas nästkommande dokument
publiceras enligt följande:
•

•
•

Finansiella instrument – Review draft avseende General hedge accounting
under andra kvartalet 2012; återutgivande av utkast (re-exposure) avseende
Impairment under andra halvåret 2012 och Discussion Paper eller utkast
avseende Macro hedge accounting under andra halvåret 2012; nytt utkast
avseende värdering och klassificering av finansiella instrument för att förbättra
IFRS 9 och skapa ännu större överensstämmelse med US GAAP under andra
halvåret 2012.
Leasing – nytt utkast (re-exposure) under andra halvåret 2012.
Försäkringskontrakt – Review draft eller återutgivande av utkast (re-exposure)
under andra halvåret 2012.

EFRAG
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.
EFRAG har genomfört work shops på olika platser i Europa för att diskutera vad
standarden för intäktsredovisning kan innebära ur en tillämpningssynpunkt. Rådet
anordnade den 12 januari en work shop i samarbete med EFRAG där dessa frågor
diskuterades med representanter för svenska byggföretag. Ett referat från
diskussionen kommer att finnas tillgängligt på EFRAGs hemsida.
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RFR 1 och 2
Rådet har under januari gett ut ett ändringsmeddelande avseende ändringar i RFR 1
och 2. Se Rådets hemsida under ”Arkiv” och välj därefter ”Ändringsmeddelanden”.

Rådsmöten
Rådet beslutade vid sitt möte den 1 mars att ett utkast till ändringsmeddelande ska
publiceras där redovisning av koncernbidrag behandlas. Syftet med denna ändring är
att möjliggöra en samordning av redovisningen av koncernbidrag bland
redovisningsnormgivarna i Sverige. Rådet beslutade att så snart som möjligt ta fram ett
utkast till uttalande avseende redovisning av svensk avkastningsskatt på
pensionsmedel i enlighet med reviderad IAS 19.
Rådets nästa möte är den 1 juni 2012.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2012-04-17
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