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Utkast IASB och IFRS Interpretations Committee mm
Rådet har under oktober-december avlämnat remissvar avseende följande dokument:
·
·
·

IFRS Foundation’s Proposal to Establish an Accounting Standards Advisory
Forum
EFRAG Questionnaire on Goodwill Impairment and Amortisation
EFRAG Discussion Paper “Towards a Disclosure Framework for the Notes”

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

IASB
IASB har slutfört sitt arbete med att analysera inkomna remissvar på Agenda
Consultation och publicerade i december 2012 ett ”feedback statement”, som
inkluderar IASBs prioriteringar för de kommande åren och som också presenterar nya
metoder och arbetssätt för att utveckla standarder. Remissvaren gav ett tydligt
budskap till IASB att sänka tempot vad gäller att införa förändringar inom IFRS. IASB
anger att man har förståelse för detta och man anger att det nya arbetssätt som IASB
ska införa automatiskt kommer att få denna effekt.
IASB har beslutat införa ett forsknings- och utvecklingsprogram innan projekt kommer
upp på den tekniska agendan. Inom forskningsfasen kommer utvärdering att ske av
huruvida IASB bör initiera ett projekt för att ändra en standard eller införa en ny
standard. Dock är förändringar inom den kommande framtiden oundviklig, dels till följd
av att IASB är fast besluten att slutföra de fyra stora projekt som man arbetat med de
senaste åren (intäktsredovisning, leasing, finansiella instrument, försäkring), dels till
följd av att många intressenter har bett om lösning av ett antal praktiska problem inom
IFRS.
Remissvaren gav ett enhälligt stöd till IASB för att prioritera arbete med att utveckla ett
ConceptualFramework. Här har IASB lagt fram en ambitiös tidsplan enligt vilken ett
Discussion Paper förväntas publiceras i juni 2013 för remiss och där hela projektet ska
vara färdigställt senast i september 2015. Viktiga inslag i detta projekt kommer att
beröra presentationsfrågor, speciellt hur ”performance” ska presenteras, inklusive
vilken roll övrigt totalresultat ska spela och hur man ska se på återföring av övrigt
totalresultat till resultatet (recycling). Frågor kring bland annat värdering av tillgångar
och skulder samt principer för upplysningskrav kommer också att behandlas
Ett tredje önskemål var ökad fokus på implementeringsfrågor och underhåll av
standarder. Här kan vi notera att IASB och IFRS Interpretation Committee nu tilldelats
större möjligheter att göra mindre justeringar i standarder och ta upp fler frågeställningar att behandla via uttalanden.
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Aktivitetsnivån har höjts särskilt inom IFRS IC där det nu föreligger många aktiva
projekt som kan föranleda uttalanden, men även många utkast från IASB (s.k.
”narrowscopeamendments”) på ”smala” frågeställningar har publicerats under hösten.
Slutligen har IASB ombetts att ändra sin arbetsmetodik i hur standarder tas fram
genom att lägga mer kraft och resurser på ett forsknings- och utvecklingsprogram (som
nämndes ovan) där man fokuserar på mer rigorösa kostnads/nyttoanalyser och
problemdefinitioner vilket ska leda till färre tjuvstarter av projekt som inte har utsikter att
kunna lösas på lämpligt sätt. Ett antal prioriterade forskningsprojekt identifieras i
rapporten bland annat utsläppsrätter, rörelseförvärv under gemensamt inflytande,
diskonteringsräntor, kapitalandelsmetoden, immateriella tillgångar och icke-finansiella
skulder
Samtidigt med ovanstående förändringar kan noteras att IFRS Foundation har
föreslagit ett nytt sätt att samarbeta med världens normgivare, i och med förslaget att
inrätta en ny s.k. Accounting Standards Advisory Forum. Detta förslag lägger fram nya
tankar kring hur IASB och världens normgivare kan samarbeta i framtiden och tanken
är att 12 utvalda normgivare tillsammans med representanter från IASB ska träffas
regelbundet (kvartalsvis) för att diskutera väsentliga redovisningsprojekt. Troligtvis får
Europa 3 platser i detta forum, varav EFRAG tar den ena positionen. Inom Europa
pågår en diskussion av hur de övriga två positionerna ska fördelas. Tanken är att det
första mötet med denna nya konstellation ska ske i april 2013.
IASB har inte publicerat några viktigare normgivningsdokument under perioden,
förutom ett utkast till vissa ändringar i IFRS 9 avseende klassificering och värdering av
finansiella instrument. IASB förväntas publicera en slutlig intäktsredovisningsstandard
senast vid halvårsskiftet 2013 och då beslutas även vilken ikraftträdandetidpunkt och
vilka övergångsregler som ska gälla. Leasingprojektet har försenats ytterligare och nu
förväntas ett förnyat utkast avseende leasing att publiceras under det andra kvartalet
2013. Projektet avseende försäkringskontrakt är också försenat och IASB senaste
prognos är att ett utkast kan publiceras innan halvårsskiftet 2013. Slutlig standard
avseende säkringsredovisning förväntas i det andra kvartalet 2013. Ett förnyat utkast
till standard avseende nedskrivningar av finansiella instrument förväntas under Q1
2013. Rådet bevakar dessa projekt.

EFRAG
EFRAG har genomfört ett stort antal outreach-aktiviter i Europa under hösten med
anledning av det utkast till ramverk för tilläggsupplysningar som presenterades av
EFRAG i ett Discussion Paper under sommaren 2012.
Rådet anordnade den 28 november tillsammans med EFRAG ett debattmöte med
upprättare av finansiella rapporter, användare och akademiker där frågor kring
tilläggsupplysningar behandlades. Representant från IASBs stab deltog också. Syftet
med mötet var att diskutera diskussionspappret från EFRAG för att inhämta synpunkter
att beakta i Rådets remissvar på detta dokument, men även påverka och ge input
direkt till EFRAG och IASB eftersom representanter för dessa organisationer var
närvarande. Ett referat från diskussionen finns tillgängligt på EFRAGs hemsida.
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Vad gäller EFRAGs arbete i övrigt, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också
en tidplanför EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.

RFR 1 och RFR 2
Rådet har under januari 2013 gett ut ett ändringsmeddelande avseende ändringar i
RFR 1 och RFR 2. Se Rådets hemsida under ”Arkiv” och välj därefter
”Ändringsmeddelanden”.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 18 mars 2013.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum:2013-02-22
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