Proactive Accounting Activities in Europe (PAAinE)
Aktivt redovisningsarbete i Europa
EFRAG och de nationella normgivarna i Europa har kommit överens om att förena en del av
sina resurser och upprätta ett närmare samarbete så att Europa som helhet betraktad kan delta
på ett effektivare sätt i den globala redovisningsdebatten. Mar har enats om att detta initiativ till
att börja med ska koncentreras på ett föregripande arbete på lång sikt. Målet är att stimulera
debatten på viktiga punkter på IASB:s agenda i ett tidigt skede i normgivningsprocessen innan
IASB formellt utfärdar sina förslag. Initiativet har ambitionen både att representera en europeisk
åsikt och att utöva större inflytande på normgivningsprocessen och kallas ”Proactive Accounting
Activities in Europe” eller PAAinE.
Det arbete som utförs inom PAAinE kan ta sig många olika uttryck och initiativets fullständiga
målsättning är
–

–
–

att stimulera, genomföra och leda ett utvecklingsarbete som är avsett att främja den debatt
som förs i Europa om redovisningsfrågor och att höja kvaliteten på de synpunkter som
lämnas till IASB
att samordna och finansiera övervakningsarbetet av IASB- och FASB-projekt och
att försöka säkerställa, så långt det är praktiskt möjligt, att de budskap Europa framför till
IASB är konsekventa.

En samordningskommitté – som består av ordförandena i de nederländska, franska, tyska,
polska, spanska, svenska och brittiska normgivarna med EFRAG som ordförande – har bildats
för att sköta arbetet. Denna kommitté har beslutat om arbetet med fem gemensamma projekt:
–
–
–
–
–

Accounting Framework – under Frankrikes ledning
Klassificering av instrument mellan ”equity” och ”liabilities” – under Tysklands ledning
Pension Accounting – under Storbritanniens ledning
Performance Reporting – under gemensam ledning av Spanien och EFRAG
Revenue Recognition – under Tysklands ledning med stöd av EFRAG

Alla projekt leds av personal från berörda normgivare och stöds av nationella och internationella
rådgivande grupper. EFRAG är representerat i alla de internationella rådgivande grupperna och
bidrar också med personal.
Projektens förlopp övervakas av samordningskommittén, som träffas regelbundet för att
koordinera och leda arbetet. EFRAG får också rapporter från alla möten och diskuterar
regelbundet de viktigaste frågorna som uppstår.
Man har också kommit överens om att PAAinE-initiativet ska omfatta samarbete i samband med
möten med IASB om konvergensprogrammet IASB/FASB. Därför har EFRAG bett ordförandena
i några av de nationella normgivare som har nödvändiga resurser att göra kraftfulla inlägg av
hög teknisk kvalitet till IASB, men alla europeiska normgivare och även andra kommer att kunna
framföra synpunkter. De europeiska inläggen kommer så långt detta är möjligt att baseras på
konsultation.
För ytterligare information se EFRAGs hemsida (www.efrag.org) där arbetet avseende
ovanstående projekt kan följas.
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