Rådets roll i normgivningsprocessen
Som framgår av Förordet till rekommendationer och uttalanden avser Rådets
normgivning vad gäller koncernredovisningen särsvenska förhållanden och
upplysningskrav. Skälet till detta och som beskrivs i förordet är att noterade företag ska
upprätta sin koncernredovisning i enlighet med redovisningsstandarder och
tolkningsuttalanden till dessa utgivna av IASB och dess tolkningsorgan IFRIC och
antagna av EU. Detta innebär att en viktig arbetsuppgift för Rådet är att tillvarata och
företräda svenska intressen vid utvecklingen av IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden
genom att samarbeta med IASB, med andra nationella normgivare och med relevanta
institutioner, för att stödja och uppmuntra till en god utveckling inom IASB.
Såsom även framgår från Förordet ger Rådet ut rekommendationer och uttalanden
avseende redovisning för noterade juridiska personer för när IFRS inte ska eller
behöver tillämpas. Bakgrunden till denna normgivning är att Rådet anser att
redovisningen för juridiska personer i princip ska ske enligt IFRS. Det finns dock
hinder att fullt ut genomföra detta beroende på svensk lagstiftning och sambandet
mellan redovisning och beskattning.
De standarder och uttalanden som antas av EU gås igenom av EFRAG (the European
Financial Reporting Advisory Group), en organisation som bildades 2001 av ett antal
europeiska organisationer för att assistera Europeiska kommissionen inför dess beslut
om en standard eller att uttalande ska antas. Förutom att de råd som kommissionen
inhämtar från EFRAG rådfrågas även medlemsstaterna genom the Accounting
Regulatory Committee (ARC) och en av EU inrättad granskningsgrupp, the Standards
Advice Review Group (SARG). Dessutom behandlas dokumenten även av
Europaparlamentet.
EFRAG har en teknisk expertgrupp (TEG) som beslutar i tekniska frågor och som
assisteras av ett sekretariat som leds av en teknisk direktör. EFRAG har också ett antal
arbetsgrupper som ger tekniska råd i specifika frågor. Rådet håller nära kontakt med
EFRAGs ordförande och sekretariat genom både personliga kontakter och skriftledes
genom att t ex kommentera EFRAGs remissvar på IASBs utkast. Var tredje månad
träffar också Rådet, tillsammans med övriga normgivare i Europa, EFRAG för en
genomgång av aktuella frågor. Vid dessa möten deltar också andra intressenter som
företrädare för EU-kommissionen och IASB.
Rådet samarbetar med övriga europeiska normgivare i arbetsgrupper i EFRAGs regi
samt samarbetar med internationella normgivare vid återkommande möten i den
brittiska normgivarens regi.
Rådet har också löpande kontakt med IASB och IFRIC genom att avlämna remissvar
på utkast. Rådet tar också initiativ för att följa och vid behov söka påverka utvecklingen
innan ett utkast avlämnas genom personliga och skriftliga kontakter med både
styrelsemedlemmar och projektansvariga. Rådet deltar också i möten som IASB
anordnar för hela världens normgivare och deltar i rådgivningsgrupper som IASB
etablerar. Rådet samtalar och deltar i möten med andra svenska intressenter som
Svenskt Näringsliv, Finansinspektionen, Bokföringsnämnden och FAR samt
Justitiedepartementet.
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Rådet uppdaterar fortlöpande sina rekommendationer och uttalanden, t ex när en ny
standard från IASB eller ett nytt uttalande från IFRIC antagits av EU. Rådets
uppdatering föregås av ett ändringsmeddelande som remissbehandlas. Rådet är
mycket angeläget om input från så många svenska intressenter som möjligt vad avser
främst IFRS. För det ändamålet ger Rådet regelbundet ut ett nyhetsbrev som beskriver
vad Rådet arbetar med. Dessutom har e-mailadresserna till Expertpanelens ledamöter
samt den tekniske sekreteraren lagts ut på Rådets hemsida.
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