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

ED/2012/3 Equity Method: Shares of Other Net Asset Changes
ED/2012/4 Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9
ED/2012/5 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and
Amortization
ED/2013/1 Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets
ED/2013/2 Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting

Remissvaren finns tillgängliga på Rådets hemsida, under ”Avgivna remissvar”.

IASB
IFRS Foundation offentliggjorde i mars hur medlemskapet i den nyinrättade Accounting
Standards Advisory Forum (ASAF) ska se ut. ASAF är utformat för att formalisera och
strömlinjeforma kontakterna mellan IASB och normgivare, för att fånga upp viktiga
regionala perspektiv till IASBs tekniska arbete. Det första mötet med ASAF hölls den 89 april i London. ASAF kommer att fungera som en rådgivande kommitté till IASB och
består inledningsvis av normgivarna i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Sydafrika,
Kanada, USA, Australien, Kina, Japan samt de regionala organisationerna EFRAG
(Europa), AOSSG (Asien/Oceanien) och GLASS (Sydamerika). Detta innebär att
Europa har fyra av tolv platser i detta forum, vilket torde borga för att europeiska
synpunkter får stor vikt. Mötena leds av IASB. Planerna är att ASAF ska träffas fyra
gånger per år. Den europeiska delegationen planerar att ha förmöten med övriga
europeiska normgivare innan varje ASAF-möte för att fånga upp synpunkter från de
övriga normgivarna i Europa så att dessa kan framföras. Rådet deltar på dessa
förmöten.
Rådet deltog på det offentliga stormöte som IASB bjöd in till den 28 januari i London för
att diskutera utmaningen som ligger i nuvarande ”disclosure overload” (Disclosure
Forum). Avsikten med mötet var att skapa dialog mellan upprättare av finansiella
rapporter, användare, revisorer, övervakningsorgan och IASB kring frågan hur man kan
förbättra användbarhet med finansiella upplysningar. Outputen från detta möte kommer
att beaktas av IASB i sitt fortsatta arbete med Conceptual Framework, och IASB
överväger även att göra vissa ändringar i IAS 1 avseende förtydliganden av
väsentlighetsprincipen med avseende på tilläggsupplysningar. Deltagarna var överens
om att ett problem föreligger med dagens tilläggsupplysningar. Användare av
finansiella rapporter anser att företagen kunde bli bättre på att kommunicera
information och upprättare av finansiella rapporter klagade på ”disclosure overload”.
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IASB har publicerat sitt länge efterlängtade förslag till en ny redovisningsmodell för
nedskrivningar av finansiella tillgångar. Under den globala finansiella krisen har IASB
fått stort tryck på sig att ändra sina krav så att kreditförluster tas upp i ett tidigare
skede. IASBs förslag avviker väsentligt från det förslag till redovisningsmodell som
nyligen publicerades av FASB, vilket har väckt stor uppmärksamhet. Remissvaren ska
vara IASB tillhanda senast 5 juli 2013. Rådet avser att avge remissvar på detta förslag.
Bland övriga viktiga normgivningsprojekt kan följande noteras. Ett nytt utkast till
leasingstandard förväntas publiceras i slutet av april 2013. IASB förväntas även
publicera en slutlig intäktsredovisningsstandard i juni 2013 och avsikten är att denna
standard ska träda ikraft 2017 samt vara möjlig att tillämpa i förtid. Projektet avseende
försäkringskontrakt är försenat och IASBs senaste prognos är att ett utkast kan
publiceras innan halvårsskiftet 2013. Slutlig standard avseende säkringsredovisning
förväntas under det tredje kvartalet 2013. Rådet bevakar dessa projekt.
IASB har utökat sin aktivitet vad gäller mindre ändringar av befintliga standarder och
bland annat EFRAG har bekymrats över att mängden ”narrowscope amendments” kan
äventyra den principbaserade ansats som IFRS bygger på.

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

RFR 2
Rådet beslutade vid mötet den 18 mars att Rådet ska göra en hemställan om
lagändring för att tillåta värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i juridisk
person. Rådet beslutade även att det undantag från komponentavskrivning som
föreligger i RFR 2 kvarstår till dess frågan om sådan hemställan har behandlats av
departementet.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 28 maj 2013.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum:2013-04-10
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