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Remissvar
Rådet har under november-december avlämnat remissvar på följande dokument:
·
·

IASB Exposure Draft ED/2014/3 Recognition of Defered Taxes for Unrealised
Losses
IASB Exposure Draft ED/2014/4 Measuring Quoted Investments in
Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value

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

IASB
IASB har inte publicerat några viktigare normgivningsdokument under perioden,
förutom vissa ändringar i den standard som behandlar utformning av finansiella
rapporter, IAS 1.
Ändringarna i IAS 1 ingår som en del i IASBs viktiga initiativ att förbättra presentation
och upplysningar i företagens finansiella rapporter. Ändringarna i IAS 1 har utformats
för att uppmuntra företag att tillämpa professionella bedömningar när de fastställer vilka
upplysningar som ska lämnas i de finansiella rapporterna. Ändringarna gör exempelvis
klart att väsentlighetsprincipen är tillämpbar på hela den finansiella rapporten, inklusive
tilläggsupplysningar i notapparaten, och att inkluderande av oväsentliga upplysningar
kan reducera användbarheten och förståelsen för de finansiella rapporterna. Vidare
förtydligas att företag ska göra professionella bedömningar när de bestämmer var och i
vilken ordning information ska presenteras i de finansiella rapporterna. Ändringarna
träder ikraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 och senare.
I övrigt kan noteras att ett utkast till ändring i standarden om aktierelaterade
ersättningar publicerats, liksom ett utkast till ändring i standarden om
kassaflödesanalyser.
Av de större projekt som IASB arbetar med förväntas följande dokument publiceras
under 2015:
·
·
·
·

Utkast till Conceptual Framework (första kvartalet 2015)
Ny leasingstandard (andra halvåret 2015)
Discussion Paper avseende ”Principer för tilläggsupplysningar” (andra kvartalet
2015)
Inhämtande av synpunkter på vad IASB ska fokusera på de kommande tre
åren, s.k. three-yearly public agenda consultation (2015)
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IFRS Foundation har inlett en översyn av hur väl Accounting Standards Advisory
Forum (ASAF) har fungerat under de två år som denna gruppering funnits. Denna
gruppering, som omfattar representanter från 12 globala normgivare samt
representanter från IASB, träffas kvartalsvis för att diskutera frågor som berör IASBs
normgivningsarbete. Europas har fyra platser i denna gruppering, och har därmed en
bra möjlighet att påverka IFRS-utvecklingen. Europa representeras av normgivarna i
Storbritannien, Tyskland och Spanien samt EFRAG. Inför varje möte i denna
gruppering arrangeras ett förmöte av EFRAG i Bryssel där samtliga normgivare inom
EU deltar och delar med sig av sina synpunkter så att EFRAG kan föra fram
europeiska synpunkter direkt till IASB. Rådet anser att ASAF och EFRAGs samordning
för att fånga in övriga europeiska normgivares synpunkter inför dessa möten fungerar
på ett tillfredsställande sätt, även om det finns förbättringspotential bl a vad gäller att
skicka ut mötesmaterial i bättre tid inför dessa möten.

EFRAG
EFRAGs generalförsamling fattade den 31 oktober 2014 beslut om sammansättningen
av EFRAGs nya styrelse där också Rådet fick en plats genom Anders Ullberg.
Styrelsemöten har ägt rum i november och december och information från dessa
möten återfinns på EFRAGs hemsida genom den månatliga publikationen av EFRAG
Update. På EFRAGs hemsida återfinns även en tidplan för EUs godkännande av olika
standarder och uttalanden.

RFR 1 och RFR 2
Rådet har i början av januari 2015 gett ut en ny version av RFR 1 och RFR 2. Bland
annat har en uppdatering införts i RFR 2 med avseende på det undantag som
föreligger från redovisning av förmånsbestämda planer i IAS 19. Tidigare undantag
hänvisade till Fars redovisningsrekommendation. Med anledning av att Fars
rekommendation drogs tillbaka fanns ett behov att omarbeta undantaget. Ändringen
innebär inte någon förändring i sak för företag som tillämpar RFR 2. För ytterligare
information hänvisas till Rådets hemsida under ”Rekommendationer och Uttalanden”.

UFR 10 och tillbakadragande av några befintliga uttalanden
Rådet har i början av januari 2015 publicerat ett nytt uttalande avseende ”Klassificering
av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta” (UFR 10). Detta
uttalande ersätter de tidigare uttalandena UFR 3 och UFR 6 som behandlade samma
frågeställningar. Anledningen till denna uppdatering hängde samman med att
innehållet behövde anpassas till de senaste årens ändringar i ITP-planen och att det
bedömdes lämpligt att slå ihop tidigare uttalanden som berörde samma frågeställning.
Ändringen innebär ingen förändring i redovisningsmässig behandling av dessa planer.
Rådet drog samtidigt tillbaka UFR 5 och UFR 8. Ändringarna ska tillämpas från och
med den 1 januari 2015. För ytterligare information hänvisas till Rådets hemsida under
”Rekommendationer och Uttalanden”.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 3 mars 2015.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2015-01-30
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