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1.

ZIŅOJUMA MĒRĶIS UN JOMA

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2014, ar ko izveido Savienības
programmu, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no
2014.gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim1, stājās spēkā 2014. gada 9. aprīlī pēc
publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī2.
Minētās Savienības programmas galvenais mērķis ir uzlabot apstākļus iekšējā tirgus efektīvai
darbībai, atbalstot starptautisko finanšu pārskatu un revīzijas standartu pārredzamu un
neatkarīgu attīstību.
Regula nosaka šīs programmas atbalsta saņēmējus.
Finanšu pārskatu jomā tie ir:
— Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG);
— Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonds (SFPS fonds).
Revīzijas jomā atbalsta saņēmējs ir:
— Sabiedrības interešu uzraudzības padome (PIOB).
Saskaņā ar šīs regulas 9. panta 3. punktu, sākot no 2015. gada, Komisija sagatavo gada
ziņojumu par SFPS fonda darbību attiecībā uz SFPS izstrādi, PIOB darbību un EFRAG
darbību. Ziņojuma joma ir sīkāk izskaidrota 9. pantā (4., 5. un 6. punktā) šādi:
•

attiecībā uz SFPS fondu ziņojumā ietver:
a) tā darbību un jo īpaši vispārējos principus, pēc kuriem tikuši izstrādāti jaunie standarti.
Ziņojumā ietver arī to, vai SFPS pienācīgi ņem vērā dažādos darījumdarbības modeļus,
atspoguļo faktiskās ekonomisko darījumu sekas, nav pārmēru sarežģīti un nepieļauj
mākslīgi radītas īstermiņa un pārejošas tendences.
b) Pēc pārskatītās konceptuālās shēmas publicēšanas ziņojumā izskata visas konceptuālajā
shēmā izdarītās izmaiņas, īpašu uzmanību pievēršot piesardzības un ticamības jēdzieniem;

•

attiecībā uz EFRAG ziņojumā ietver šādu informāciju:
a) vai EFRAG savā tehniskajā darbā saistībā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem
pienācīgi ņem vērā Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punkta prasības, jo īpaši
attiecībā uz novērtēšanu par to, vai jaunie vai grozītie SFPS atbilst principam par patiesa
un skaidra priekšstata sniegšanu un vairo Eiropas sabiedrisko labumu;
b) vai EFRAG savā tehniskajā darbā saistībā ar SFPS sniedz pietiekamu novērtējumu par
to, vai IASB izstrādātie ierosinātie, jaunie vai grozītie starptautiskie grāmatvedības
standarti ir pamatoti ar pierādījumiem un atbilst Savienības vajadzībām, ņemot vērā
dažādos grāmatvedības un ekonomikas modeļus un priekšstatus Savienībā, un
c) EFRAG panākumus savu pārvaldības reformu īstenošanā, ņemot vērā notikumu gaitu
pēc ieteikumiem, kas izklāstīti īpašā padomdevēja ziņojumā;

1

Šīs programmas periods attiecībā uz EFRAG (Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa) ilgst no
2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
2
OV L 105/1, 8.4.2014.

2

•

attiecībā uz PIOB ziņojumā ietver tendences saistībā ar finansējuma dažādošanu3.

Šis ziņojums apskata SFPS fonda, EFRAG un PIOB darbību 2014. gadā. Tomēr tiek minēti arī
vairāki 2015. gada notikumi, ja tie uzskatāmi par noderīgiem šā ziņojuma nolūkiem.
2.

SFPS FONDS

2.1.

Vispārīgie principi jaunu standartu izstrādei

1.1.1. IASB princips par patiesu uzrādīšanu
1. SGS "Finanšu pārskatu sniegšana" paredz, ka finanšu pārskatos ir patiesi jāuzrāda
organizācijas finanšu stāvoklis, finanšu darbība un naudas plūsmas. Patiesai uzrādīšanai ir
nepieciešams uzticams izklāsts par darījumu ietekmi un citiem notikumiem un apstākļiem
saskaņā ar definīcijām un atzīšanas kritērijiem, kas noteikti aktīviem, saistībām, ieņēmumiem
un izdevumiem, kuri paredzēti konceptuālajā shēmā. Saskaņā ar 1. SGS tiek pieņemts, ka
Starptautisko Finanšu pārskatu standartu (SFPS) piemērošana, vajadzības gadījumā paredzot
papildu informācijas izpaušanu, ļaus sagatavot finanšu pārskatus, nodrošinot patiesu
uzrādīšanu, kas, ņemot vērā ieinteresēto personu lielo skaitu, ir līdzvērtīga patiesam un
skaidram priekšstatam. SFPS mērķis ir raksturot ekonomisko darbību, īpaši pievēršoties
pārredzamībai, lai ieguldītājiem būtu skaidrs priekšstats par ekonomiskajiem apstākļiem.
IASB procesa prasībām attiecībā uz jaunu standartu izstrādi pamatā ir pārredzamības, pilnīgas
un taisnīgas apspriešanas un pārskatatbildības principi.
Pārredzamība
IASB (kā arī SFPS interpretācijas komitejas) sanāksmes, kurās apspriež tehniskos jautājumus,
ir publiski pieejamas, tiek ierakstītas un pārraidītas tiešraidē tīmeklī. Šo sanāksmju tehniskie
darba dokumenti tiek publicēti SFPS fonda tīmekļa vietnē kopā ar sanāksmju ierakstiem un
pārraidēm tīmeklī. Publicēti tiek arī kopsavilkumi par šajās sanāksmēs pieņemtajiem
lēmumiem.
Pilnīga un taisnīga apspriešanās
IASB darbības pamatā ir arī princips, ka plaša apspriešanās ar ieinteresētajām personām
uzlabo standartu kvalitāti. Šo apspriešanos var īstenot dažādi, tostarp organizējot individuālas
tikšanās un darbu uz vietas. Dažas apspriešanās procedūras ir obligātas, piemēram, ļaut
sabiedrībai iesniegt piezīmes par jebkuru ierosināto jauno standarta projektu, ierosināto
standarta grozījumu vai ierosināto interpretāciju — nosakot minimālos piezīmju iesniegšanas
termiņus.
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Ja attiecīgajā gadā IFAC finansējums pārsniedz divas trešdaļas no PIOB kopējā gada finansējuma, Komisija
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Pārskatatbildība
IASB ievēro pārskatatbildības principu un visā jaunā vai grozītā standarta izstrādes procesā
vērtē ierosināto jauno prasību varbūtējās izmaksas un ieguvumus vai ietekmi. IASB apstiprina
un publicē savus uzskatus par varbūtējo ietekmi.
IASB 2014. gada novembrī publicēja ziņojumu, ko sagatavoja Ietekmes analīzes konsultatīvā
grupa, kas tika izveidota, lai sniegtu ieteikumus IASB par labāko praksi, vērtējot jauno
standartu varbūtējo ietekmi, un, to darot, censtos uzlabot šo procesu uzticamību un
efektivitāti. Šajos ieteikumos tiek iekļauta padziļināta analīze, un tos izstrādā ciešā sadarbībā
ar visām ieinteresētajām personām, tostarp valstu standartu izstrādātājiem un uzraudzītājiem.
Minētie ieteikumi pašlaik tiek īstenoti.
2.2.

IASB galvenie sasniegumi 2014. gadā

IASB 2014. gadā izdeva divus svarīgus jaunus standartus — 9. SFPS (Finanšu instrumenti) un
15. SFPS (Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem). Turklāt IASB turpināja darbu ar daudziem
citiem lieliem projektiem, jo īpaši nomas līgumiem, apdrošināšanas līgumiem un konceptuālo
shēmu (kas apskatīta 2.3. punktā).

a) 9. SFPS (Finanšu instrumenti)
IASB izdeva 9. SFPS (Finanšu instrumenti) 2014. gada jūlijā saskaņā ar noteiktajām
procedūrām. Šis standarts papildināja IASB reakciju uz finanšu krīzi. 9. SFPS paredz jaunu
klasifikācijas un mērījumu modeli, uz nākotni vērstu "paredzamo zaudējumu" vērtības
samazinājuma modeli un būtiski mainītu pieeju riska ierobežošanas uzskaitei.
•

Finanšu aktīvu klasifikācija nosaka, kā tie tiek mērīti. Jauno pieeju noteiks finanšu aktīva
naudas plūsmas īpašības un organizācijas darbības modelis. Tas ir "jaukta tipa mērījumu
modelis", kas paredz arī patiesās vērtības un vēsturisko izmaksu izmantošanu.

•

Finanšu krīzes laikā kredītu zaudējumu aizkavētā atzīšana aizdevumiem (un citiem
finanšu instrumentiem) tika uzskatīta par esošo grāmatvedības standartu vājo vietu. Jaunā
vērtības samazinājuma modeļa izstrāde prasīja ilgu laiku, un tā ir IASB atbilde uz G20
kritiku par esošo standartu, kas pārāk maz un pārāk vēlu tika iekļauts noteikumos par
aizdevumu radītajiem zaudējumiem. Gaidāms, ka IASB jaunais paredzamo zaudējumu
vērtības samazinājuma modelis nodrošinās savlaicīgāku atzīšanu paredzamajiem kredītu
zaudējumiem, pamatojoties ne tikai uz pagātnē vērstu informāciju (kā pašreizējā
standartā), bet arī pašreizējo un uz nākotni vērstu informāciju.

•

Jaunais riska ierobežošanas uzskaites modelis saskaņo grāmatvedības uzskaiti ar riska
pārvaldības pasākumiem, ļaujot organizācijām iekļaut šos pasākumus finanšu pārskatos.

EFRAG ir publicējusi sabiedriskai apspriešanai apstiprinājuma ieteikuma projektu. Eiropas
Komisija plāno, ka 2015. gada otrajā pusē EFRAG pabeigs šo apstiprinājuma ieteikumu par
9. SFPS. Tas vērtēs standartu, salīdzinot to ar kritērijiem, kas minēti SGS regulā, paredzot arī
patiesa un skaidra priekšstata principu un novērtējumu, vai standarts vairo Eiropas sabiedrisko
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labumu. Analīzē arī nepārprotami ņems vērā darbības modeļus, svārstīgumu un piesardzību.
Apstiprināšanas process ilgs līdz 2016. gada sākumam.
Paredzams, ka pēc apstiprināšanas tās organizācijas, kas atbildīs SFPS, ieviesīs jauno
standartu no 2018. gada 1. janvāra, kaut arī iespējams, ka tiks atļauta agrāka ieviešana, kā
paredzēts IASB dokumentā. Ilgais laiks, kas atvēlēts īstenošanai, galvenokārt nepieciešams
tādēļ, ka jaunais aizdevuma zaudējumu modelis paredz būtiskas izmaiņas.
b) 15. SFPS (Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem)
Pašreizējie standarti attiecībā uz ieņēmumu atzīšanu, 18. SGS "Ieņēmumi" un 11. SGS
"Būvniecības līgumi" tika izdoti vairāk nekā pirms 20 gadiem, un pašlaik tos lielākoties
uzskata par nepilnīgiem un novecojušiem. Šie divi standarti gadu gaitā tika papildināti ar
desmitiem saistītu interpretāciju.
IASB izdeva jauno ieņēmumu atzīšanas standartu 15. SFPS ("Ieņēmumi no līgumiem ar
klientiem") 2014. gada maijā. Jaunais standarts, kas aizstās iepriekšējos standartus (11. SGS
un 18. SGS) un interpretācijas šajā jomā, tika izstrādāts kopīgi ar ASV Finanšu grāmatvedības
standartu padomi (FASB). 15. SFPS mērķis ir uzlabot ieņēmumu finanšu pārskatu sniegšanu
un vispārējā līmenī uzlabot augšējās rindiņas salīdzināmību finanšu pārskatos. Jaunā standarta
pamatprincips attiecībā uz uzņēmumiem ir atzīt ieņēmumus, lai uzskaitītu preču vai
pakalpojumu nodošanu klientiem summās, kas raksturo atlīdzību (proti, samaksu), uz kuru
uzņēmums plāno iegūt tiesības apmaiņā pret šīm precēm vai pakalpojumiem. Jaunais
standarts paplašinās arī par ieņēmumiem izpaužamo informāciju, sniegs norādījumus par
darījumiem, kas iepriekš netika apskatīti visaptveroši (piemēram, ieņēmumi no apkalpošanas
un izmaiņas līgumos), un uzlabos norādījumus par mehānismiem ar vairākiem elementiem.
15. SFPS apstiprināšanas process pašlaik turpinās. EFRAG apstiprināšanas ieteikumā secināts,
ka šis standarts atbilst visiem būtiskajiem kritērijiem, tostarp kritērijam par Eiropas
sabiedrisko labumu. Jo īpaši EFRAG konstatē, ka ieguvumi no 15. SFPS var atsvērt saistītās
izmaksas.
c) Citi galvenie sasniegumi projektu jomā 2014. gadā
Mērķis nomas līgumu projektam, kuru IASB izstrādā kopīgi ar ASV partneri FASB, ir uzlabot
finanšu pārskatu kvalitāti un salīdzināmību, nodrošinot lielāku pārredzamību par organizācijas
piesaistītajiem līdzekļiem un darbībā izmantotajiem aktīviem. IASB un FASB ir vienojušās par
gandrīz visiem šā projekta aspektiem — un jo īpaši par prasību, lai nomnieki atzīst visu nomas
līgumu aktīvus un saistības, ar dažiem atbrīvojumiem. Nomas saistības ietvers tikai
ekonomiski neizbēgamos maksājumus. Daudzi ieguldītāji uzskata, ka pašreizējā minēto aktīvu
un saistību neuzrādīšana var būtiski samazināt piesaistīto līdzekļu apjomu, ko uzrāda daži
uzņēmumi. Tādējādi šī jaunā grāmatvedības prasība, kad tiks izstrādāta līdz galam, būtiski
mainīs finanšu pārskatu sniegšanu. IASB plāno publicēt galīgo nomas līgumu standarta tekstu
līdz 2015. gada beigām.
5

Apdrošināšanas līgumu projekta mērķis ir ieviest pārredzamību lielajā skaitā uzskaites
noteikumu, ko pašlaik piemēro visā nozarē. IASB publicēja sabiedriskai apspriešanai grozīto
projektu "Apdrošināšanas līgumi" 2013. gada jūnijā. Atsauksmes par šo sabiedriskai
apspriešanai paredzēto projektu liecina par plašu atbalstu principam par apdrošināšanas
līgumu pašreizējās vērtības mērīšanu, izmantojot visu pieejamo informāciju tādā veidā, kas
saskan ar konstatējamo tirgus informāciju. Tomēr ir arī jomas, kur vienošanās nav panākta, jo
īpaši par darbības pārskatiem, un bažas rada arī sarežģītība. Pašlaik IASB ir lielākoties
pabeigusi apspriešanu par līgumiem bez līdzdalības4, taču turpina apsvērt grāmatvedības
modeli līgumiem ar līdzdalības pazīmēm. IASB plāno pabeigt apspriešanu tuvāko mēnešu
laikā un pēc tam publicēt galīgo šā standarta tekstu.
2.3.

Pārskatītās konceptuālās shēmas attīstība

IASB 2015. gada 28. maijā publicēja projektu sabiedriskai apspriešanai, piedāvājot izmaiņas
konceptuālajā shēmā. Konceptuālā shēma raksturo jēdzienus vispārīgas nozīmes finanšu
pārskatu sniegšanai. Minētie jēdzieni palīdzēs IASB izstrādāt un pārskatīt standartus, finanšu
pārskatu gatavotājiem — izstrādāt un izvēlēties grāmatvedības politiku, un visām personām
— izprast un interpretēt šos standartus. Cita starpā sabiedriskai apspriešanai piedāvātajā
projektā tiek apspriesta piesardzība, ticamība, vadības jautājumi, uzņēmuma darbības
modelis, atspoguļošana pēc būtības un ilgtermiņa ieguldījumi.
Piesardzība
Sabiedriskai apspriešanai piedāvātajā projekts piedāvā atkārtoti ieviest piesardzību
konceptuālajā shēmā.
Piesardzība tiek raksturota kā apdomīga rīcība, pieņemot lēmumus par neskaidriem
apstākļiem. Tiek atzīts, ka piesardzība var izraisīt asimetriju aktīvu/ ieņēmumu un saistību/
izdevumu atzīšanā. Jāpiebilst arī, ka, lai gan termins "piesardzība" tika izslēgts no
konceptuālās shēmas 2010. gadā, IASB ir parūpējusies par piesardzības iekļaušanu standartos.
Iespējams, ka par šo tematu notiks papildu diskusijas, lai novērtētu, vai minētais sabiedriskai
apspriešanai piedāvātais projekts atbilst pilnvarotāju vēlmēm.
Ticamība
Līdz 2010. gadam konceptuālā shēma definēja ticamību kā noderīgas finanšu informācijas
īpašību. Tomēr 2010. gadā IASB aizstāja ticamības jēdzienu ar prasību, ka noderīgai finanšu
informācijai ir uzticami jāraksturo tas, ko tā cenšas atspoguļot (uzticams atspoguļojums).
Vairākas IASB ieinteresētās personas ir paudušas bažas par šīm izmaiņām. Atbildot uz to,
sabiedriskai apspriešanai piedāvātais projekts cenšas analizēt aspektus, ko IASB uzskata par
būtiskiem tām ieinteresētajām personām, kuras pauda bažas par ticamību. Projektā iekļautais
apraksts par uzticamu atspoguļojumu būtībā ir tas pats ticamības apraksts konceptuālajā
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Līgumi, kuros polises īpašnieki nav dalībnieki procentu un kapitāla ieņēmumos, ko apdrošinātājs nopelnījis par
samaksātajām prēmijām.

6

shēmā līdz 2010. gadam. Projekts raksturo precīzu uzticamu atspoguļojumu kā pilnīgu,
neitrālu un nekļūdīgu.
Paplašinātā diskusija sabiedriskai apspriešanai piedāvātajā projektā izskaidro faktorus, kas
ļauj lietotājiem izmantot finanšu informāciju, lai uzticami atspoguļotu to, ko viņi vēlas
raksturot. Pēc IASB domām, tas pierāda, ka nav atkārtoti jāievieš termins "ticamība". Tomēr
vairākas ieinteresētās personas (iespējams, arī EFRAG, lai gan tā līdz rudenim nepabeigs
vēstules ar piezīmēm gatavošanu) var joprojām uzskatīt, ka būtu labāk, ja ticamības termins
tiktu atkārtoti ieviests skaidrākā veidā.
Darījumdarbības modelis
Sabiedriskai apspriešanai piedāvātais projekts raksturo, kā finanšu pārskatus var padarīt
konkrētākus, ja IASB, izstrādājot standartus, ņems vērā organizācijas darījumdarbības
īstenošanas veidu. Šādas izmaiņas, kas atbilst EFRAG nostājai, atzīst darbības modeļa lielo
nozīmi, nosakot, kā mērīt atsevišķas pozīcijas, sastādot peļņas vai zaudējumu pārskatu un
bilanci.
Atspoguļošana pēc būtības
Projekts atkārtoti ievieš principu par atspoguļošanu pēc būtības, un tas ir vērtējams atzinīgi, jo
ir nepieciešams, lai raksturotu darījumu ekonomisko ietekmi.
Ilgtermiņa ieguldījumi
Izstrādājot sabiedriskai apspriešanai piedāvāto projektu, IASB konstatēja, ka projektā iekļauto
priekšlikumu kopums nodrošina pietiekamus instrumentus, lai IASB varētu pietiekami
detalizēti apsvērt ilgtermiņa ieguldītāju informācijas vajadzības un veidu, kā organizācijai
būtu jāsniedz pārskats par ilgtermiņa ieguldījumiem. IASB nepārprotamais skaidrojums par šo
tematu ir vērtējams atzinīgi, un svarīgs ir jautājums par to, vai ilgtermiņa ieguldītāji piekrīt
IASB viedoklim minētajā jomā.
3.

EFRAG

3.1.

Apsvērumi par principu, kas paredz sniegt patiesu un skaidru priekšstatu, un
atbalsts EFRAG vērtējumiem par jauno SFPS ietekmi uz sabiedrisko labumu

EFRAG piedalās visā standartu izstrādes procesā, iesniedzot piezīmes par IASB izteikumiem
un veicot proaktīvu darbu, lai rosinātu diskusijas Eiropā par nozīmīgiem grāmatvedības
jautājumiem. Piezīmju iesniegšana un proaktīvie pasākumi ir būtiski, nodrošinot, lai Eiropas
viedoklis par izmaiņām finanšu pārskatu sniegšanā tiktu pareizi un nepārprotami formulēts
visā standartu izstrādes procesā ar mērķi nodrošināt izstrādāto standartu piemērotību Eiropas
apstākļiem.
Pirms pārvaldības reformas īstenošanas EFRAG galvenokārt veica apstiprinājuma vērtējumus
par to, vai SFPS atbilst visiem tehniskajiem SGS regulas kritērijiem, t. i., vai tie nodrošinās
attiecīgus, uzticamus, salīdzināmus un izprotamus finanšu pārskatus un vai tie nav pretrunā ar
7

principu par patiesa un skaidra priekšstata sniegšanu, kas paredzēts Grāmatvedības direktīvā
un bijušajās 4. un 7. uzņēmējdarbības tiesību direktīvās. Turklāt EFRAG arī sniedza Komisijai
vērtējumu par izmaksu/ ieguvumu kompromisu jebkura jauna SFPS ierosinājumam, un
Komisija to varēja izmantot, pamatojot apstiprinājuma lēmumu. Izpildot Maystadt ziņojuma
ieteikumus, EFRAG pastiprināja arī vērtēšanu par to, vai jaunās vai piedāvātās prasības
finanšu pārskatu sniegšanai vairo sabiedrisko labumu. Tiks vērtēta arī ietekme uz finanšu
stabilitāti un ekonomikas izaugsmi.
Maystadt ziņojums arī ieteica noteikt, ka EFRAG, sniedzot apstiprinājuma ieteikumu, var
izpildīt lūgumu rūpīgāk analizēt atbilstību piesardzības prasībām. Šajā sakarā EFRAG Padome
apsprieda pamatu, uz kāda tā varētu sniegt nepārprotamu vērtējumu par apstiprināšanas
procesā ievēroto piesardzību. Tāpat, saistībā ar sabiedrisko apspriešanu par IASB konceptuālo
shēmu Padome apsprieda, kā atkārtoti ieviest piesardzības jēdzienu, lai tas būtu noderīgs.
Provizoriskais secinājums ir tāds, ka piesardzībai būtu jāietver gan zināma apdomība,
pieņemot lēmumus neskaidros apstākļos, gan izpratne, ka noteiktā situācijā var būt pareizi
ievērot asimetriju ieguvumu un zaudējumu atzīšanā.
Lūgumā sniegt apstiprinājuma ieteikumu par 9. SFPS ("Finanšu instrumenti") Komisija pēc
apspriešanās ar Grāmatvedību regulējošās komitejas (ARC) locekli apzināja vairākus
konkrētus jautājumus, tostarp sabiedriskā labuma jautājumus, kas bija jāanalizē EFRAG. Jo
īpaši tā lūdza izvērtēt šo standartu saistībā ar piesardzības jēdzienu. Tā arī lūdza izvērtēt
patiesās vērtības izmantošanu un to, vai veiktās izmaiņas varētu kaitēt finanšu stabilitātei.
EFRAG uzsāka darbu pie apstiprinājuma ieteikuma projekta jau 2014. gadā. Tā izdeva
apstiprinājuma ieteikuma projektu 2015. gada 4. maijā, lūdzot ieinteresēto personu viedokļus
par sniegto šā standarta vērtējumu, salīdzinot ar ES tehniskajiem kritērijiem, un par vērtējumu
attiecībā uz to, vai 9. SFPS vairo Eiropas sabiedrisko labumu.
2014. gadā EFRAG uzsāka gatavot apstiprinājuma ieteikumu par citu būtisku standartu5 —
15. SFPS ("Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"). Apstiprinājuma ieteikuma projektā bija
iekļauts atklāts jautājums pilnvarotājiem par to, vai ir kāds iemesls pārliecībai, ka 15. SFPS
nevairos Eiropas sabiedrisko labumu. Pabeidzot apstiprinājuma ieteikuma izstrādi, EFRAG
Padome ņēma vērā pilnvarotāju atsauksmes un atzina, ka jaunais standarts vairo Eiropas
sabiedrisko labumu, jo tika konstatēts, ka no 15. SFPS var gaidīt pozitīvu ietekmi uz kapitāla
izmaksām, bet netika apzināta nekāda potenciāli negatīva ietekme uz Eiropas ekonomiku. Šis
vērtējums tika iekļauts galīgajā apstiprinājuma ieteikumā, kas izdots 2015. gada martā.
2014. gadā EFRAG piedalījās IASB apspriešanas procesā un iesniedza piezīmju vēstuli pēc
sabiedriskās apspriešanas par visiem IASB ierosinājumiem, tostarp konceptuālo shēmu.
Turklāt EFRAG turpināja diskusijas par nomas līgumu projektu un 4. SFPS ("Apdrošināšanas
līgumi") projektu.

5

2014. gadā EFRAG sniedza apstiprinājuma ieteikumus par vairākiem citiem (mazākiem) projektiem.
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3.2.

Apsvērumi par grāmatvedības un ekonomikas modeļu un uzskatu daudzveidību
Eiropas Savienībā

EFRAG jau no dibināšanas brīža izveidoja pārredzamu vērtēšanas procesu, kas laika gaitā tika
pilnveidots. Šis vērtēšanas process ļauj visiem Eiropas pilnvarotājiem iesniegt savus
viedokļus EFRAG izskatīšanai un nodrošina, ka tiek ņemti vērā daudzveidīgie grāmatvedības
un ekonomikas modeļi un uzskati Eiropā un jaunie SFPS atbilst Savienības vajadzībām. Šā
vērtēšanas procesa ietvaros EFRAG publicē nostājas dokumentu projektus sabiedriskai
apspriešanai, veic pārbaudes uz vietas un cita veida ietekmes analīzi, organizē informatīvus
pasākumus un īpašas aptaujas, publicē rezultātus atsauksmes ziņojumos un galīgos nostājas
dokumentus. 2014. gadā EFRAG iesniedza vēstules ar piezīmēm un atsauksmes par visiem
SFPS priekšlikumiem.
EFRAG Padomes un EFRAG Tehniskās ekspertu grupas (TEG) sanāksmes notiek publiski, un
šo sanāksmju darba kārtība un kopsavilkumi tiek publicēti EFRAG tīmekļa vietnē, tāpat kā
darba kārtības atbalsta dokumenti EFRAG Padomes sanāksmēm. Diskusijas bagātina arī
atsauksmes, kas saņemtas no EFRAG Standartu izstrādātāju konsultatīvā foruma un
specializētajām EFRAG darba grupām. EFRAG darbam ir būtiskas arī atsauksmes, kas
saņemtas no EFRAG Lietotāju ekspertu grupas. Šīs atsauksmes papildina plašāka lietotāju
uzklausīšana, ko nodrošina Lietotāju informatīvā programma, kas uzsākta 2012. gadā. Minēto
grupu, kā arī EFRAG Padomes un EFRAG TEG ģeogrāfiski un profesionālās izglītības ziņā
daudzveidīgais sastāvs papildus vērtēšanas procesam nodrošina, lai EFRAG pienācīgi ņem
vērā visus dažādos aspektus.
EFRAG veic praktisko darbu (tostarp rīko aptaujas/ dokumentu izpēti, pārbaudes uz vietas6 un
seminārus/intervijas) dažādos standartu izstrādes procesa posmos sadarbībā ar valstu standartu
izstrādātājiem Eiropā7. Šīs pārbaudes uz vietas ir paredzētas piedāvāto izmaiņu ietekmes
novērtēšanai EFRAG vērtēšanas procesa ietvaros un kā atbalsts galīgajiem standartiem, kas ir
izstrādes posmā. EFRAG praktiskais darbs palīdz izstrādāt uz pierādījumiem balstītus
standartus.
3.3.

Pārvaldības reformas īstenošana saskaņā ar Maystadt ziņojuma ieteikumu

Komisija 2014. gada jūlijā iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu8 par
paveikto EFRAG reformas īstenošanā. Komisija atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto darbu.
Šī reforma paredzēja būtiski pārskatīt EFRAG Statūtus un EFRAG Reglamentu, iekļaujot
jauno pārvaldības struktūru, kas palielina EFRAG leģitimitāti un pārstāvības bāzi. Pārskatītie
EFRAG Statūti un EFRAG Reglaments tika apstiprināts 2014. gada 16. jūnijā, nosakot par
spēkā stāšanās datumu 2014. gada 31. oktobri. Laikposms starp jūniju un oktobra beigām tika
6

Tostarp tiek pārbaudīts, kā piedāvātās, pirms-galīgās un galīgās prasības ir piemērojamas esošajiem līgumiem
un darījumiem, lai varētu novērtēt šo prasību rezultātu kvalitāti un/vai izprotamību un īstenošanas
nosacījumus.
7
Jo īpaši tiem, kuri darbojas Francijā, Vācijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē.
8
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-396-EN-F1-1.Pdf.
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izmantots EFRAG Padomes locekļu izvirzīšanai, un viņi tika iecelti amatā 2014. gada
31. oktobrī9. Tajā pašā dienā EFRAG palielināja dalībnieku skaitu10, un jaunā pārvaldības
struktūra sāka darboties, EFRAG Padomei no 2014. gada novembra rīkojot ikmēneša
sanāksmes. Padomes priekšsēdētāju amatā ieceļ Komisija, apspriežoties ar Eiropas
Parlamentu un Padomi. Pašlaik viens no Padomes locekļiem darbojas kā priekšsēdētājs,
gaidot oficiālu iecelšanu amatā.
EFRAG Padome visus lēmumus pieņem vienprātīgi, ņemot vērā EFRAG vērtēšanas procesa
rezultātus. Komisija, Eiropas uzraudzības iestādes un Eiropas Centrālā banka piedalās
Padomes diskusijās novērotāju statusā. Komisija nodrošina, lai Grāmatvedību regulējošā
komiteja palīdzētu EFRAG vai arī vajadzības gadījumā pieprasītu konkrētus novērtējumus.
4.

PIOB — IZMAIŅAS FINANSĒJUMA DAŽĀDOŠANĀ 2014. GADĀ

Vispārpieņemts, ka struktūras, kas darbojas sabiedrības interesēs, tiek finansētas tā, lai
saglabātu to neatkarību. Viena no šādām struktūrām ir PIOB, kas atbild par tā procesa
uzraudzību, kurā tiek pieņemti Starptautiskie revīzijas standarti (ISA) un veikti citi IFAC
(Starptautiskās grāmatvežu federācijas) pasākumi sabiedrības interesēs. Pareiza finansējuma
avotu dažādošana palīdz ne tikai nodrošināt neatkarību, bet arī stiprināt priekšstatu par šādu
struktūru neatkarību. Obligātās revīzijas jomā vajadzība dažādot finansējumu tika
starptautiski atzīta pēc IFAC reformas 2003. gadā, kas paredzēja izveidot PIOB, un to
vienmēr ir atbalstījusi Uzraudzības grupa — starptautiska organizācija, kas atbild par IFAC
pārvaldības reformas uzraudzību.
No izveidošanas 2005. gadā līdz 2010. gadam, kad sāka darboties Kopienas finansēšanas
programma, kas izveidota ar Lēmumu 716/2009/EK, PIOB, izņemot noteiktu atbalstu natūrā,
tika finansēta tikai no IFAC līdzekļiem. Līdzekļi, ko IFAC piešķir kārtējā gadā, veido
maksimālo IFAC nodrošināto iemaksu, kas nodota PIOB rīcībā, bez jebkādas turpmākas IFAC
iejaukšanās. ES iemaksas 2010.–2014. gadā ir mudinājušas vairākus atbalstītājus veikt arī
pašiem savas iemaksas. Ne-IFAC iemaksu mērķis ir aizstāt un tādējādi samazināt IFAC
iemaksu kārtējā gadā. Ideālā gadījumā IFAC finansētajai daļai kopējos PIOB gada izdevumos
būtu jāsamazinās zemāk par 50 %.
2014. gadā PIOB izdevumi bija EUR 1 502 850. IFAC nodrošināja EUR 874 540, un tie bija
58 % no kopsummas. Eiropas Komisija nodrošināja EUR 272 000, un tie bija 18 % no
kopsummas. ADAA (Abū Dabī Pārskatatbildības iestāde) nodrošināja EUR 120 000, un tie
bija 8 % no kopsummas. IOSCO nodrošināja EUR 100 000, un tie bija 7 % no kopsummas.
9

EFRAG Padomes priekšsēdētāja vietas izpildītājs tika izvēlēts no jaunajiem EFRAG Padomes locekļiem, kamēr
priekšsēdētājs tiks izvirzīts Eiropas iestādēs.
10
Pašlaik EFRAG ir 16 dalīborganizācijas: Eiropas ieinteresētās organizācijas — BUSINSESSEUROPE, EACB, EBF,
EFAA, EFFAS, ESBG, FEE un Insurance Europe; valstu organizācijas — no Dānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas,
Nīderlandes, Norvēģijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes.
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BIS (Starptautisko norēķinu banka) nodrošināja EUR 55 000, un tie bija 4 % no kopsummas.
Apvienotās Karalistes FRC (Finanšu pārskatu padome) nodrošināja EUR 40 000, un tie bija
3 % no kopsummas. Atlikušie EUR 5478 bija ieņēmumi no procentiem.
Regulas 9. panta 5. punkts paredz, ka, ja attiecīgajā gadā IFAC finansējums pārsniedz divas
trešdaļas no PIOB kopējā gada finansējuma, Komisija ierosina attiecīgajā gadā ierobežot tās
gada iemaksas, lai summa nepārsniegtu EUR 300 000. Abu minēto iemeslu dēļ tā nenotika
2014. gadā, jo i) IFAC finansējums nepārsniedza divas trešdaļas no PIOB kopējā gada
finansējuma, un ii) Komisijas iemaksa bija mazāka par EUR 300 000, proti, EUR 272 000.
Tādējādi, tā kā IFAC finansējums nesasniedza regulā noteikto kritisko robežvērtību,
Komisijai nebija nepieciešamības pārskatīt gada iemaksu PIOB.
5.

SECINĀJUMI

SFPS fonds
2014. gadā IASB pabeidza izstrādāt divus būtiskus standartus, kuri ir ļoti svarīgi finanšu
pārskatu lietotājiem, proti, 9. SFPS (Finanšu instrumenti) un 15. SFPS (Ieņēmumi no līgumiem
ar klientiem), un daudz paveica arī citos nozīmīgos projektos. 15. SFPS mērķis ir nodrošināt
uzņēmumiem pilnīgākus un atjauninātus norādījumus ieņēmumu atzīšanas jomā. Pēc tam, kad
šo standartu pozitīvi novērtēja EFRAG, pašlaik turpinās tā apstiprināšanas process. Attiecībā
uz 9. SFPS (Finanšu instrumenti) EFRAG izdeva pozitīvu apstiprinājuma ieteikuma projektu
2015. gada 4. maijā, un to ir paredzēts pabeigt 2015. gada otrajā pusē.
Attiecībā uz to, vai SFPS:
•
pienācīgi ņem vērā dažādus darbības modeļus — 9. SFPS nepārprotami atzīst darbības
modeļu nozīmi, izdarot finanšu instrumentu novērtējumus. EFRAG galīgais
apstiprinājuma ieteikums novērtēs, vai šis standarts sekmīgi to nodrošina. 15. SFPS tiek
atzīts par pietiekami elastīgu, lai to varētu izmantot dažādiem darbības modeļiem.
Konceptuālā shēma (skatīt turpmāk) vairāk uzsver tieši darbības modeļus;
•
raksturo ekonomisko darījumu faktisko ietekmi — pašlaik EFRAG turpina novērtēt šo
aspektu attiecībā uz 9. SFPS, īpaši pievēršoties vērtības samazināšanas radīto zaudējumu
savlaicīgai atzīšanai aizdevumu jomā; 15. SFPS to nodrošina un, kā turpmāk norādīts,
konceptuālā shēma ieviesīs jēdzienu par atspoguļošanu pēc būtības, kas ir nozīmīgs
ekonomisko darījumu pareizai raksturošanai;
•
nav pārāk sarežģīts — 9. SFPS ir sarežģīts standarts, tomēr tas ieviesa vienkāršojumus
finanšu instrumentu uzskaitē, un 15. SFPS ir vēl daudz sarežģītāks nekā aizstātais
standarts, taču šī sarežģītība ir pamatota, jo iepriekšējais standarts vairs nebija piemērots
mūsdienīgu uzņēmumu sarežģīto darījumu raksturošanai. Turklāt šis standarts aizstāj gan
standartu, gan interpretācijas, tādēļ jaunās prasības ir izklāstītas vienkopus;
•
novērš bažas par mākslīgām svārstībām īstermiņā — 9. SFPS apstiprināšanas process
pievērsīsies šim jautājumam. Tomēr 15. SFPS spēj efektīvi novērst šādu svārstīgumu, jo
paredz īpašus noteikumus, kas piemērojami, rodoties neskaidrībai attiecībā uz nākotnes
ieņēmumu atzīšanu.
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Attiecībā uz konceptuālo shēmu Komisija atkārto, ka atbalsta piesardzības jēdziena atkārtotu
ieviešanu un cieši sekos līdzi izmaiņām pēc sabiedriskai apspriešanai piedāvātā projekta
publicēšanas 2015. gadā. Kā minēts nesenajā Komisijas izvērtējuma ziņojumā par SGS
regulu11, tā ir arī aicinājusi IASB ņemt vērā konkrētās vajadzības, kas rodas ieguldītājiem ar
atšķirīgu ieguldīšanas termiņu, un, izstrādājot standartus, piedāvāt konkrētus risinājumus, jo
īpaši ilgtermiņa ieguldītājiem. Visbeidzot, Komisija mudina IASB padziļināti analizēt ietekmi
un ciešāk sadarboties ar EFRAG.
EFRAG
2014. gadā tika īstenota EFRAG pārvaldības reforma. Tās ietvaros tika izveidota jauna
EFRAG Padome, jauna lēmumu pieņemšanas struktūra, kurā līdzsvarota valsts un privāto
interešu pārstāvība. Līdz ar to EFRAG pašlaik ir pietiekami gatava stiprināt savas nostājas
leģitimitāti un būtiski atbalstīt mērķa sasniegšanu attiecībā uz saskaņotu Eiropas rīcību.
EFRAG apstiprinājuma vērtējumos ņēma vērā to, vai SFPS atbilst visiem tehniskajiem SGS
regulas kritērijiem. Pēc pārvaldības reformas EFRAG pastiprināja arī vērtēšanu par to, vai
jaunās vai piedāvātās prasības finanšu pārskatu sniegšanai vairo sabiedrisko labumu. Saistībā
ar to Komisija atzinīgi vērtē EFRAG vēlmi arī turpmāk pilnveidot savas spējas analizēt
standartu ietekmi, tostarp ietekmi uz makroekonomiku, piemēram, jebkuru kaitējumu finanšu
stabilitātei vai ekonomikas izaugsmei ES.
Pateicoties plašajam vērtēšanas procesam, EFRAG spēja sniegt atbilstošu vērtējumu par to,
vai jaunu vai grozītu starptautisko grāmatvedības standartu projekti atbilst Savienības
vajadzībām, vienlaikus ņemot vērā grāmatvedības un ekonomikas modeļu un uzskatu
daudzveidību ES. Šī darbība izrādījās īpaši svarīga jauno IASB standartu izstrādes posmā, kad
EFRAG bija galvenā nozīme, nodrošinot Savienības vajadzību un interešu ņemšanu vērā.
PIOB
Attiecībā uz PIOB finansējuma avotu dažādošana ir guvusi būtiskus panākumus. IFAC
nodrošinātā daļa kopā veido 58 %; tas nav tālu no ideālā kritērija — mazāk par 50 %, tāpat tas
ir arī pietiekami zemāk par divu trešdaļu robežvērtību, kas paredzēta regulā. Turpmākajos
gados Komisija turpinās uzraudzību pār izmaiņām finansējumā un sadarbosies ar citām
ieinteresētām personām, jo īpaši ar citiem Uzraudzības grupas dalībniekiem, lai nodrošinātu,
ka PIOB izmanto skaidru, stabilu, dažādotu un atbilstīgu finansēšanas sistēmu, lai spētu
neatkarīgā un efektīvā veidā izpildīt sabiedrības interesēm atbilstošus uzdevumus.
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http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/ias-evaluation/20150618-report_en.pdf.
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