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Remissvar
Rådet har under januari-mars avlämnat remissvar avseende följande dokument:
·
·
·

DP/2013/1 A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting
ED/2013/10 Equity Method in Separate Financial Statements
ED/2013/11 Annual Improvements to IFRSs, 2012-2014 Cycle

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

IASB
IASB har under perioden inte publicerat några mer väsentliga standarder eller
uttalanden.
IASB har meddelat att en ny intäktsredovisningsstandard kommer att publiceras under
andra hälften av maj, samtidigt som FASB publicerar sin intäktsredovisningsstandard.
Dessa intäktsredovisningsstandarder är i allt väsentligt i överensstämmelse och
kommer att leda till en harmoniserad redovisning inom detta område. Den nya
intäktsredovisningsstandarden kommer att träda ikraft 2017, exakt 15 år efter det att
IASB och FASB tog ett gemensamt beslut om att utarbeta en gemensam
intäktsredovisningsstandard tillsammans. Intressant att notera är att IASB och FASB
också beslutat att tillsätta en gemensam ”Transition Resource Group” som har till
uppgift att hålla IASB och FASB informerade om de tolkningsfrågor som uppstår under
implementeringsarbetet med den nya standarden. Sammansättningen av denna grupp
har ännu inte offentliggjorts.
Arbetet med att färdigställa IFRS 9-paketet (klassificering och värdering samt
nedskrivningar) fortskrider och enligt plan ska slutlig standard publiceras innan
halvårsskiftet 2014. IASB beslutade i februari att IFRS 9 ska träda ikraft under 2018,
vilket kommer att ge företagen mer än 3 år för att förbereda övergången. En tredjedel
av IASBs ledamöter ville införa standarden redan 2017 men röstades ned med tanke
på komplexiteten i standarden och med tanke på exempelvis översättningsarbete och
antagandeprocesser runt om i världen. Exempelvis har EU vägrat att analysera delvis
redan publicerade delar av IFRS 9 med hänvisning till att man vill ta ställning till hela
paketet. IFRS 9 är den viktigaste normgivning som behandlar de frågeställningar som
uppstod under den finansiella krisen. Det faktum att IFRS 9 blir tvingande först mer än
ett decennium efter den finansiella krisen visar på komplexiteten i
normgivningsprocessen och ämnesområdet.
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IASB och FASB har börjat arbetet med att gå igenom synpunkterna på det senaste
utkastet till leasingstandarden och ett antal viktiga beslut fattades i mars. IASB och
FASB är fortfarande överens om att samtliga leasingavtal ska redovisas som tillgångar
och skulder i balansräkningen, men kunde inte enas om behandlingen i resultaträkningen. IASB har preliminärt beslutat att samtliga leasingavtal förutom de som
undantas enligt reglerna för kortfristiga leasingavtal (12 månader eller kortare) ska
redovisas på samma sätt i resultaträkningen. Detta innebär att förslaget om att införa
en distinktion avseende Typ A-leasar och Typ B leasar har övergetts. Samtliga
leasingavtal ska istället redovisas enligt modellen för Typ A-leasar, vilket innebär att
resultaträkningen kommer att belastas med räntekostnader och avskrivningar från varje
leasingavtal. Detta får till följd att även lokalhyror kommer att redovisas med en
framtung periodisering sett över leasingavtalets löptid. FASB beslutade istället att
sådana leasingavtal som uppfyller dagens definition av operationell leasing ska
kostnadsföras linjärt över leasingperioden medan sådana leasingavtal som uppfyller
dagens definition av finansiell leasing ska redovisas med en framtung periodisering
enligt den modell som föreslogs för Typ A-leasar i utkastet. IASB beslutade även att
dagens redovisningsregler för leasegivare ska bibehållas oförändrade. IASB arbetar
även med att försöka ta fram ytterligare lättnader vad gäller mindre väsentliga
leasingavtal men har ännu inte kommit överens om hur ett sådant undantag skulle
kunna se ut.
Ett annat projekt som dragit ut på tiden är IASBs pågående arbete avseende
försäkringsstandarden. Detta projekt initierades 2001 av IASB. IASB har nyligen
påbörjat sitt arbete med att gå igenom remissynpunkterna på sitt andra utkast till
försäkringsstandard. FASB beslutade i februari att man övergett tanken på att publicera
en försäkringsstandard som är harmoniserad med IASB. Resultatet av detta beslut är
att den försäkringsredovisningsmodell som kommer att föreligga i USA kommer att
avvika väsentligt från det förslag som IASB tagit fram. Det är svårt att bedöma när en
slutlig IFRS-standard kan vara färdigställd, men det finns en vilja i branschen att denna
standard och IFRS 9 ska träda ikraft samtidigt.
På det senaste mötet diskuterade IASB strategisk inriktning för arbetet med
genomgång av remissvar på Conceptual Framework. Det finns ett starkt önskemål från
IASBs sida att genomföra detta projekt snabbt och målsättningen är at publicera ett
utkast till Conceptual Framework vid utgången av 2014. För att åstadkomma detta kan
vissa områden bli föremål för mindre fördjupade diskussioner än andra.

Maystadts rapport
Philippe Maystadt presenterade i november 2013 sina rekommendationer för att stärka
EUs roll i internationell redovisningsnormgivning för EUs finansministrar. Dessa
rekommendationer fick brett stöd av medlemsstaterna.
Under februari 2014 förlängde kommissionär Barnier Maystadts uppdrag för att
övervaka implementeringen av den reform av EFRAG som föreslogs i rapporten.
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Arbete med att se över EFRAGs organisation och hur styrelsesammansättning och
framtida arbetsformer ska se ut efter reformen har kommit långt. Planen är att EFRAGs
generalförsamling ska rösta igenom ändringen av stadgar och interna regler i juni 2014
och troligtvis föreligger en ny styrelse för EFRAG under det tredje kvartalet 2014.

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

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 12 juni 2014.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2014-04-30
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