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

IASB Exposure Draft ED/2014/5 Classification and Measurement of Sharebased Payment Transactions (proposed amendments to IFRS 2)
IASB Exposure Draft ED/2014/6 Disclosure Initiative (proposed amendments to
IAS 7)
EFRAG Discussion Paper Separate Financial Statements

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

IASB
IASB har inte publicerat några viktigare normgivningsdokument under perioden.
Av de större projekt som IASB arbetar med förväntas följande dokument publiceras
under 2015:
·
·
·
·
·

Utkast till Conceptual Framework (andra kvartalet 2015)
Ny leasingstandard (andra halvåret 2015)
Discussion Paper avseende ”Principer för tilläggsupplysningar” (fjärde kvartalet
2015)
Inhämtande av synpunkter på vad IASB ska fokusera på de kommande tre
åren, s.k. three-yearly public agenda consultation (2015)
Utkast till förtydliganden av IFRS 15 – intäktsredovisning (juli 2015)

Den 1 april röstade FASB för att föreslå en senareläggning av ikraftträdandetidpunkten
för intäktsredovisningsstandarden med ett år. FASB beslutade att en senareläggning är
nödvändig för att ge tillräcklig tid för att implementera den nya standarden. Detta får till
resultat att amerikanska företag ska tillämpa den nya standarden från och med
räkenskapsåret 2018. FASB föreslår dock att det ska vara tillåtet med förtida
tillämpning av standarden från och med räkenskapsåret 2017. Det är oklart vilka
överväganden IASB kommer att göra med avseende på ikraftträdandetidpunkten för
IFRS 15. Information i denna fråga kanske kommer upp på IASBs styrelsemöte i slutet
av april. Det kan nämnas att EFRAG i mars 2015 publicerade sitt slutliga ”endorsement
advice” till EU-kommissionen där man rekommenderade att standarden skulle antas
inom EU med den ikraftträdandetidpunkt som IASB beslutar. EU:s antagande av IFRS
15 förväntas ske i det tredje kvartalet 2015.
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EFRAG
Information från de månatliga möten som avhållits inom EFRAG Board 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
Som meddelats i föregående nyhetsbrev gav Rådet i början av januari 2015 ut en ny
årsversion av RFR 1 och RFR 2, som ska tillämpas från och med räkenskapsår som
inleds 1 januari 2015 och senare.
Ett förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 1 och RFR 2 publicerades av Rådet
i mars 2015. Rådet föreslår bland annat en utvidgning av upplysningskraven för de
företag som väljer att tillämpa en anskaffningsvärdemetod enligt årsredovisningslagen
avseende finansiella instrument, bl.a. beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper
för finansiella instrument och principer för säkringsredovisning. Rådet föreslår vidare att
dagens frivilliga undantag för successiv vinstavräkning i juridisk person införs i RFR 2
avseende IFRS 15 (intäktsredovisning). Rådet föreslår också att ett förtydligande görs i
RFR 2 avseende hantering av valutakursdifferenser på monetära poster som utgör en
del av ett företags nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Kommentarer på detta
förslag till ändringsmeddelande ska vara Rådet tillhanda senast den 9 juni 2015. För
ytterligare information hänvisas till Rådets hemsida under ”Rekommendationer och
Uttalanden”.

Brev till Bokföringsnämnden
Rådet har under januari skickat ett brev till Bokföringsnämnden avseende frågan om
klassificering av pensionsutfästelser vars värde är kopplade till värdeutvecklingen på
en av företaget ägd kapitalförsäkring. Rådets analys av den ekonomiska innebörden av
sådana pensionsavtal är att avtalen normalt bör klassificeras som avgiftsbestämda
pensionsplaner, vilket också överensstämmer med den praktiska tillämpning som sker i
noterade svenska företags koncernredovisningar enligt IFRS. Rådet har noterat att K3
innehåller vägledning avseende sådana pensionsavtal. Enligt denna vägledning ska
sådana planer i stället klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Rådet har
därför skrivit ett brev till Bokföringsnämnden med en fråga om det skulle finnas en
möjlighet att hitta en samsyn i hur dessa pensionsutfästelser ska klassificeras.

Förändringar i Rådets och Expertpanelens sammansättning
Lars Träff, EY, lämnade Rådet den 31 december 2014. Han ersattes av Jan Berntsson,
VD på Deloitte. Claes Norberg, Svenskt Näringsliv lämnade Expertpanelen den 31
december 2014.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 2 juni 2015.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
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