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1.Inledning  

Kapitlet inleds med en bakgrund om harmonisering samt uppkomsten av IFRS för SME. 

Dessutom diskuteras varför ämnet är viktigt och relevant för undersökningen. Vidare 

presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen introduceras avgränsningarna 

samt uppsatsens disposition.  

1.1. Bakgrund  

Finansiell rapportering ger företagets intressenter en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning (Marton, m.fl.,  2018). Finansiella rapporter som resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys samt noter upprättas i enlighet med landets regelverk eller internationella 

standarder såsom International Financial Reporting Standrads (IFRS). Syftet med 

användningen av redovisningsstandarder är att reducera eller eliminera variationer i 

redovisningspraxis och införa en viss grad av homogenitet som möjliggör bättre jämförbarhet 

(Melville m.fl., 2019). International Accounting Standard Board (IASB) syftar till att utveckla 

globala redovisningsstandarder, främja deras användning och uppnå konvergens mellan 

nationella och internationella standarder. Över 144 länder i världen kräver användningen av 

IFRS för börsnoterade företag (IASB, 2022). Harmonisering och standardisering av finansiella 

rapporter har spelat en viktig roll i agendan för den globala ekonomin (Koufodontis m.fl., 2021). 

 

Syftet med IFRS-användningen är att finansiella rapporter i stora företag ska ha högre grad av 

tillförlitlighet och jämförbarhet vilken kan underlätta handel med andra företag i andra länder 

(IASB, 2022). Under 2005, införde den Europeiska Kommissionen en lag som tvingar 

börsnoterade företag att redovisa enligt IFRS (IASB, 2022). Däremot hade icke-börsnoterade 

företag friheten att vilja rapportera enligt IFRS men var tvungna att använda fullständig IFRS. 

Enligt Vasek (2011) är fullständig IFRS omfattande och innehåller vissa regler som inte är 

relevanta för icke-börsnoterade företag. Dessutom utgör övergången till IFRS samt 

redovisningskostnaderna en kostsam process för SME: s. Under 2003 ansåg IASB att införandet 

av full IFRS för små och medelstora företag är komplex och kostsam. Därför har processen för 

att utveckla IFRS for SME påbörjats med publicering av diskussionsunderlaget (2004). 

Utvecklingsprocessen för IFRS för SME kallas för Due process. Processen pågick i fem år 

innan IFRS för SME blev aktuell 2009 (Se figur 1; Vasek, 2011).  Figur 1 utvecklades utifrån 

information som finns på IASB (2022) hemsida för att illustrera standardutvecklingens historia. 

En Due Process gör det möjligt för de standardsättande organen att informera intressenter om 
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ärenden som diskuteras och övervägs samt ge dem möjligheten att delta i processen och 

framföra sina åsikter (Tandy & Wilburn, 1992; Suchman, 1995, refererad i Ram & Newberry, 

2013). 

Figur 1: SME 

 Due Process av IFRS för SME 

 

Kommentar: Baserad på IFRS (2022).  

 

SME:s utgör 99% av alla företag i hela världen vilket medför att de har en stor påverkan på 

ekonomin (Vasek, 2011). Genom att harmonisera IFRS för SME:s, kommer ett globalt 

finansiellt rapporteringsspråk att uppkomma och höja den internationella jämförbarheten och 

det globala igenkännandet av SME:s över hela världen (Perera & Chand, 2015). Ett 

harmoniserat ramverk av finansiell information förbättrar jämförbarhet mellan SME:s globalt, 

vilket leder till högre möjligheter för SME:s att komma åt internationella finansiella källor 

(Kenny & Larsson, 1993, refererad i Bautista-Mesaa, m.fl., . 2019). Genom hög kvalitet på 

harmoniserade finansiella rapporter, ökar även SME:s tillgång till internationellt kapital (Perera 

& Chand, 2015).  SMEs kan definieras på olika sätt beroende på olika jurisdiktioner. Till 

exempel, i Sverige definieras företag som har färre än 250 anställda som SMEs (Ekonomifakta, 

2022). Enligt EU-kommissionen (2003) finns det vissa faktorer som avgör om ett företag är 

Small and Medium Sized Entity (SME). Faktorerna omfattar antalet anställda samt omsättningen 

eller balansomslutning (se tabell 1).  
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Tabell 1: 

Definition av SME 
 

Anställda Omsättning Balansomslutning 

Medelstor < 250 ≤ €50m ≤ €43m 

Små <50 ≤ €10m ≤ €10m 

Mikro <10 ≤ €2m ≤  €2m 

Kommentar: Baserad på Europeiska kommissionen (2003). 

 

Syftet med IFRS for SME var att utveckla ett regelverk som möter och tillgodoser SME:s behov 

samt att skapa jämvikt mellan fördelarna med regelverket och kostnaderna att tillämpa 

det.  IFRS for SME är en förenklad version av full IFRS (Chand m.fl , 2015). Idag är är IFRS 

for SME obligatorisk eller tillåten i 86 länder. Det finns även nio länder som överväger beslutet 

att använda IFRS for SME. Flera jurisdiktioner har rapporterat olika komplikationer vid 

införandet av IFRS for SME som orsakade att de inte ville använda IFRS for SME (Chand m.fl., 

. 2015). Införandet av IFRS for SME påverkas av olika faktorer såsom kvaliteten på landets 

lokala regelverk (GAAP) (Kaya & Koch, 2015) samt allmänna institutionella egenskaper 

(Bautista-Mesa, m.fl., . 2019).  

 

Sammanfattningsvis har redovisningsstandarderna utvecklats för att användas av övriga 

intressenter i olika länder. Intressenterna omfattar små och medelstora företag SME: s. Det har 

framkommit att full IFRS inte tillgodoser SME:s behov vilket var anledningen till att IASB 

började utveckla IFRS för SME (Vasek, 2011). Standarden för SME:s utvecklades för att 

tillgodose den internationella efterfrågan från utvecklade och framväxande ekonomier, som 

söker en enklare version av internationella standarder (Albu, m.fl., 2013).  Slutligen har IFRS 

for SME funnit sedan 2009. Dock har det framkommit att många länder har inte implementerat 

den (Chand m.fl., . 2015) och länder som är emot implementering har identifierat många 

problem med införandet av IFRS for SME:s (Perera & Chand, 2015). Dessutom framkom det 

att inga IASB:s medlemmar hade omfattande bakgrund om SMEs (Bonito & Pais, 2018). 

Problemen som förknippas med införandet av IFRS for SME idag, orsakar osäkerhet om 

respondenternas åsikter har beaktats från början av utvecklingsprocessen. Detta medför ett 

förnyat intresse för att undersöka de första stegen av utvecklingsprocessen av IFRS for SME. 

Därför har vi valt att fokusera på diskussionsunderlaget (2004).  
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1.2. Problemformulering  

I redovisningslitteraturen har stor uppmärksamhet ägnats åt IFRS for SME. Enligt Chen (2006) 

bidrar små och medelstora företag till att skapa jobb, teknisk innovation och ekonomisk 

produktion. SME:s utgör 99 procent av alla företag i EU (Europeiska kommissionen, 2022) och 

97 procent av alla företag i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) länder (APEC, 2022). 

Trots att SME:s har en stor positiv påverkan på sysselsättningsgraden och ekonomisk tillväxt i 

olika länder (APEC, 2022; Europeiska kommissionen, 2022), framkommer olika synpunkter 

angående den finansiella rapporteringen av SMEs. Tidigare forskning har bekräftat att det finns 

vissa institutionella faktorer mot implementeringen av IFRS for SME (Kaya & Koch, 2015). Ett 

exempel på det är den Europeiska unionen som motsätter införandet av IFRS för SME på grund 

av motstridigheter mot vissa EU:s redovisningsdirektiv (Bonito & Pais, 2018). Däremot kan 

införandet av IFRS for SME förknippas med kvaliteten på landets lokala regelverk vilket gör 

att det är vanligare att utvecklingsländer inför IFRS for SME (Kaya & Koch, 2015).  

 

Deltagandet av intressentgrupper i en due process för att påverka beslut och framföra sina 

åsikter kallas för lobbying. Deltagandet av intressenter i due process bidrar till högre 

tillförlitlighet och godtagbarhet av de utvecklade standarder (Orens m.fl., 2011) Tidigare 

forskning visar att intressenternas vilja att utföra lobbying eller inte kan påverkas av flera 

faktorer såsom övervägandet av fördelar och kostnader vilket kan förklaras av cost-benefit- 

theory (Georgiou, 2004). Ram & Newberry (2013) undersöker rollen som IASB har under due 

process av IFRS for SME:s. Studien visar att IASB började stöta på problem redan i början av 

standardutvecklingen. Studiens resultat visar att det fanns motsättningar mellan IASB:s önskan 

att minimera avvikelser från fullständiga IFRS, att tillgodose behoven hos användare av IFRS 

for SME och att minska den finansiella rapporteringsbördan för SMEs. Dessutom framkommer 

det att due procces för IFRS för SME:s återspeglade knappt "människors vilja" utan tenderar 

att ha en kommunikativ funktion för IASB. Det innebär att IASB har inte någon förpliktelse att 

ändra standarderna (Ram & Newberry, 2013). 

 

Det finns olika metoder av lobbying som kan vara antingen formella såsom inskickandet av CLs 

till IASB eller informella såsom att förmedla åsikter genom en tredje part, exempelvis, revisorer 

(Orens m.fl., 2011). Bautista-Mesa m.fl (2019) undersökte om IASB verkligen tar hänsyn till 

SME:s behov under utvecklingsprocessen genom att utföra en jämförelse mellan intressenterna 

som har deltagit i utvecklingsprocessen av full IFRS och IFRS for SME. Studien visade att fler 

förberedare har deltagit under utvecklingsprocessen för fullständig IFRS jämfört med antalet 
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förberedare som har deltagit under utvecklingsprocessen för IFRS for SME. Författarna har 

dragit slutsatsen att SMEs upplever vissa svårigheter att framför sina åsikter till IASB (Bautista-

Mesa m.fl., 2019). Dessutom visar tidigare studier att vissa intressenter såsom revisorer och 

nationella standardsättare är mer benägna att utföra lobbying för att inte förlora deras makt 

gentemot IASB (Kaya & Koch, 2014). Det framgår även att cost-benefit är en av de viktigaste 

faktorerna som driver intressenterna att utföra lobbying (Bautista-Mesaa m.fl., 2019).  

 

Sammanfattningsvis visar diskussionen ovan att SME:s har en kraftig påverkan på ekonomin. 

Dessutom är intressenternas utförande av lobbying oerhört viktigt för att IASB ska kunna skapa 

en rättvisande bild av hur standarderna uppfattas av olika intressenter. Dock framkommer det 

att IASB:s due process utför mer av en kommunikativ funktion utan någon förpliktelse att ändra 

sin ställning till standarden som övervägs (Botzem 2012, refererad i Ram & Newberry 2013). 

Samtidigt kom Ram & Newberry (2013) fram till att problem med IFRS: för SME:s standarder 

har uppkommit redan i början av standardutvecklingen. Ett begränsat antal studier har fokuserat 

på intressenternas åsikter som har framkommit och hur dessa åsikter skiljer sig mellan olika 

intressentgrupper och geografiska regioner. Dessutom har ingen av de tidigare forskningarna 

ifrågasatt att det nuvarande problemet med IFRS:s för SME:S kanske ligger i att intressenternas 

åsikter inte beaktades väl i början.  Med anledning av brister som nämns ovan vill vi undersöka 

vilka åsikter framkommer från intressentgrupper gällande utveckling av IFRS for SME (IASB:s 

– Discussion paper 2004). Genom att fokusera på diskussionsunderlaget (2004) vilket utgör 

den första steget i utvecklingsprocessen, belyser uppsatsen de bakomliggande orsakerna till de 

nuvarande problem som förknippas med införandet av IFRS for SME. 

1.3. Syfte  

Syftet med uppsatsen att undersöka vilka åsikter som framkommer från intressentgrupper 

gällande utveckling av IFRS for SME (IASB:s – Discussion paper 2004) och hur dessa åsikter 

skiljer sig åt mellan olika intressentgrupper och geografiska regioner. Ett annat syfte är att 

undersöka om hänsyn har tagits till intressenternas åsikter genom att jämföra åsikterna som 

framkom i CLs med de befintliga standarderna. 

1.4. Frågeställning 

Ovanstående syften kommer att uppnås genom att undersöka tre följande forskningsfrågor: 

• Vilka åsikter framkommer från olika intressentgrupper gällande utvecklingen av IFRS 

for SME? 
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• På vilket sätt skiljer sig olika åsikter åt beroende på intressentgruppen och den 

geografiska regionen som gruppen tillhör?  

• Har hänsyn tagits till deltagarnas åsikter i slutändan?  

1.5. Avgränsning  

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka CLs som finns på IFRS:s hemsida på 

diskussionsunderlaget (2004). Dessa omfattar 120 CLs som analyserades och bearbetades för 

att uppnå syftet. Hänsyn tas endast till det första steget i utvecklingen av IFRS for SME 

(Discussion paper 2004) och inte till de senare exposure drafts med tanke på tiden för att skriva 

uppsatsen.  

1.6. Disposition  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7 
 

2.Literature Review och Teoretisk Referensram 

Kapitlet inleds med litteratursökning och litteratur review som omfattar diskussion och 

jämförelser av flera vetenskapliga artiklar. Därefter presenteras den teoretiska referensramen.  

2.1 Litteratursökning  

Vetenskapliga artiklar utgör en viktig grund för uppsatsen. Enligt Bryman & Bell (2017) 

möjliggör användningen av vetenskapliga artiklar att utreda vilka kunskaper som har framställts 

och vilka som ännu inte har undersökts. Därför påbörjades litteratursökningen under den första 

perioden av arbetet. Sökningen var baserad på “IFRS for SME”, “lobbying”, “due process” och 

”stakeholder”. För det andra användes Summon för att söka artiklar med hjälp av nyckelorden 

som diskuterades. När artiklar hittades utvärderades de först genom att läsa sammanfattning. 

När sammanfattningen var relevant läste vi hela artikeln och bestämde om den kommer att 

passa med vårt syfte. Slutligen hittades vissa artiklar inom relevanta ämnen. I en excelfil har en 

tabell skapats för att sammanfatta artiklarnas syfte, metod och resultat vilket har underlättat för 

oss att hänvisa till dessa artiklar.  

2.2 Literature review  

Eftersom fullständig IFRS var ett tidigare projekt av IASB, har ett antal studier undersökte IFRS 

implementering (Ball, 2006; Dvorak & Vasek, 2015; Georgiou, 2010; Koufodontis, m.fl.,  

2021). Efter publicering av IFRS for SME har vissa studier undersökt införandet, due process, 

uppfattningarna och synpunkterna utifrån olika synvinklar (Aboagye-Otchere & Agbeibor, 

2012; Bautista-Mesa m.fl.,  2019; Bonito & Pais, 2018; Chand m.fl.,  2015; Perera & Chand, 

2015; Kaya & Koch, 2014;  Kilic & Uyar, 2017; Ram & Newberry, 2013). Dock har ett 

begränsat antal studier fokuserat på intressenternas åsikter och hur dessa åsikter skiljer sig 

mellan olika intressentgrupper och geografiska regioner samt om IASB verkligen tar hänsyn till 

intressenternas åsikter. Under 2003 har IASB genomfört en survey som 40 av världens nationella 

standardsättare fick svara på. Resultaten visade att 30 standardsättare tyckte att IASB bör 

utveckla globala standarder för SME:s (IFRS, 2004). 

 

Enligt Vasek (2011) innehåller due process olika steg och kan pågå i flera år innan nya 

standarder utvecklas. Ram & Newberry (2013) nämner att due process för IFRS for SME 

påbörjades för att tillgodose behoven av de som använder finansiella rapporter och minska den 

finansiella rapporteringsbördan för små och medelstora företag. Bautista-Mesa m.fl (2019) 
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undersökte om IASB tar hänsyn till SME:s behov genom att jämföra intressenterna som har 

deltagit vid full IFRS’ due process och IFRS for SMEs’ due process genom lobbying. Syftet 

med studien var att undersöka om SME:s preferenser är tillräcklig representerade i IFRS for 

SME’ due process med speciell inriktning på analys av framväxande ekonomier där tillgången 

till kapitalmarknad är mer begränsad. I studien identifierades alla intressentgrupper genom 

granskning av CLs.  Resultatet visade att det finns väsentliga skillnader mellan 

utvecklingsprocessen för IFRS och IFRS for SME. Det framgår även att SME:s hade större 

svårigheter att få fram sina åsikter till IASB (Bautista-Mesa m.fl., . 2019). I enlighet med 

Bautista-Mesa m.fl (2019) har Ram & Newberry (2013) kommit fram till att due process för 

SME:s  avslöjar att IASB ofta tenderade att sakna verkligt engagemang i att allvarligt överväga 

de synpunkter som framförts under due process.  

 

Kaya & Koch (2015) utförde en studie med syfte att undersöka faktorer som påverkar införandet 

av IFRS for SME. Undersökningens slutsatser visade att kvaliteten på landets lokala GAAP kan 

påverka viljan att tillämpa IFRS for SME. Resultatet visade även att utvecklingsländer är mer 

benägna att införa IFRS for SME jämfört med utvecklade länder exempelvis EU-länder. I 

enlighet med Kaya & Koch (2015) har Bonito & Pais (2018) kommit fram till liknande resultat 

av deras undersökning av makroekonomiska faktorer som påverkar införandet av IFRS for 

SME. Albu m.fl (2013) har kommit fram till ett annat resultat när det gäller införandet av IFRS 

for SME i EU-länder. Albu m.fl (2013) har genomfört intervjuer med representativa av olika 

intressentgrupper i fyra EU-länder. Intervjuerna visade att de flesta intressenter stödjer 

konvergens. Däremot föredrar användarna av finansiell information införandet av IFRS for 

SME. Anledningen till detta är att konvergens gör att tillsynsmyndigheternas uppmärksamhet 

flyttas från användarnas behov till förberedarnas preferenser. Resultaten är relevanta för 

beslutsprocessen i nationella tillsynsmyndigheter, som bör balansera behoven av olika 

intressenter, men också landets politiska och ekonomiska mål. 

 

Kılıç oh Uyar (2017) undersökte redovisningsekonomer, revisorers och akademikers synsätt på 

införandet av IFRS for SME i Turkiet med hjälp av djupintervjuer. Studien identifierade aktuella 

möjliga finansiella rapporteringsmetoder för SME:s och om IFRS for SME är tillräcklig 

förenklad för att kunna tillämpa på mikroföretag. Den utfördes genom att undersöka för- och 

nackdelar, implementeringsutmaningar och hinder av införandeprocess samt att bestämma vad 

som bör göras för att påskynda införandeprocessen. Intervjuer resulterade i att förenkling av 

IFRS for SME kan hindra jämförbarhet av finansiell rapportering. Studien visade även att 
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högkvalitativ finansiell information är den viktigaste fördelen med införandet av IFRS for SME. 

Å andra sidan kan kostnadsbördan och brist på tillräcklig utbildad personal hindra införandet 

av IFRS for SME. I enlighet med Kılıç och Uyars (2017) slutsatser har Chand m.fl (2015) 

kommit fram till att redovisningsekonomer stöter på vissa svårigheter vid tillämpning av IFRS 

for SME. Dessutom framkommer det att vissa justeringar för IFRS for SME krävs för att 

fördelarna med införandet av standarderna ska överstiga kostnadsbördan.  

 

Sammanfattningsvis är anledningen till IFRS for SMEs’ utvecklingen att tillgodose 

användarnas behov och minska kostnadsbördan. Enligt Bautista-Mesa m.fl. (2019) och Ram & 

Newberry (2013) har SME:s svårare att få fram sina åsikter under utvecklingsprocessen för 

SME:s.  Kaya & Koch (2015) samt Bonito & Pais har kommit fram till liknande slutsatser som 

visar att en faktor som påverkar införandet av IFRS for SME är den lokala GAAP där länder 

med högkvalitativ lokal GAAP är mindre benägna att implementera IFRS for SME. Albu m.fl. 

(2013) har kommit fram till ett annat resultat som visade att de flesta intressenter med 

högkvalitativ lokal GAAP (EU-länder) stödjer konvergens. Både Kılıç och Uyars (2017) och 

Chand m.fl (2015) kom till slutsatsen att redovisningsekonomer kan råka ut för svårigheter vid 

införandet av IFRS for SME och kostnadsbördan kan hindra tillämpning.  Såvitt vi har kunnat 

upptäcka har inga tidigare studier undersökt likheter och skillnader i åsikter beroende på 

intressentgruppen eller den geografiska regionen som gruppen tillhör och om mer hänsyn tas 

till vissa respondenternas mer än den andra. Genom att undersöka detta kommer vår studie att 

bidra till den akademiska diskussionen om lobbying-effekter utifrån intressentperspektivet när 

det gäller utvecklingen av IFRS for SME.  

2.3. Teoretisk referensram 

I kommande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Teorierna som används är 

lobbying and the economic interest group theory of regulation och intressentteorin samt tidigare 

forskning. Den första teorin är lämplig eftersom uppsatsen fokuserar på lobbying effekter på 

utveckling av IFRS for SME. Den andra teorin är relevant eftersom intressentgrupperna är 

uppsatsens huvudfokus.  

2.3.1. Lobbying and the economic interest group theory of regulation  

Enligt Lobbying and the economic interest group theory of regulation bildas grupper för att 

försvara specifika ekonomiska intressen. De olika grupper som bildas kan vara eniga eller 

oeniga angående vissa mål och intressen vilket är anledningen till att de hamnar i konflikter 
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med varandra eller var för sig. Detta leder till att olika allianser uppkommer för att uppnå målet 

eller intressen utifrån egna preferenser (Deegan & Unerman, 2011). I Lobbying and the 

economic interest group of regulation svarar de reglerande organen på efterfrågan från specifika 

grupper. Dessa grupper utövar politiskt inflytande och utför lobbying för att framföra sina 

åsikter till de reglerande organen. Direkt lobbying kan vara i form av CLs eller kommentarer 

(Kaya & Koch, 2015). 

 

När intressenter utför lobbying inom redovisningsreglering utformas deras motivationsfaktorer 

utifrån eget nyttokostnadsintresse (cost-benefit interests). De mest inflytelserika intressenterna 

agerar på ett sätt för att skapa mervärde vilket genereras av de ekonomiska konsekvenserna av 

redovisningsstandarder (Bautista-Mesa m.fl., 2019). När revisionsföretagets klienter använder 

samma redovisningsstandard är revisionsföretaget mer benäget att utföra lobbying för att stödja 

just denna standard (Deegan m.fl., 1990 refererad i Deegan & Unerman, 2011). Detta är ett 

tydligt tecken på att intressenter har inverkan på andra aktörer. Inom redovisning kan vissa 

intressentgrupper utföra lobbying som påverkar reglerande organen för att acceptera eller 

förkasta en viss redovisningsstandard (Deegan & Unerman, 2011). Inflytande lobbygrupper 

som redovisnings och revisionsprofession eller nationella standardsättare kan frukta att förlora 

makt och kontroll över standardinställning till IASB. Ett liknande argument kan framföras med 

hänsyn till reglerande organen själva, som försöker maximera sin egen användbarhet och makt 

(Kaya & Koch, 2015). 

 

En process för fastställande av redovisningsstandarder är en politisk lobbyprocess som erbjuder 

potentiella deltagare flera möjligheter och resurser om hur de kan påverka resultaten (Sutton, 

1984 refererad i Georgiou, 2004). Lobbyingbeslut som företaget skulle ta involverar ett antal 

sammanhängande frågor. Dessa inkluderar om man ska utföra lobbying eller inte, vilken/vilka 

metoder för lobbyverksamhet som ska användas när man ska utföra lobbying och vilka 

argument som ska användas för att stödja en ståndpunkt (Georgiou, 2004). Tanken som stödjer 

the economic interest group of regulation är att om en viss grupp som inte har tillräcklig makt 

kommer den inte att effektivt utföra lobbying för regleringar som kan skydda dess olika 

intressen (Deegan & Unerman, 2011). Det är sannolikt att intressenten utför lobbying om de 

förväntade fördelarna överstiger kostnaderna för utförandet av lobbying (Sutton 1984 refererad 

i Georgious 2010).     
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2.3.2. Intressentteorin  

Under 1984 publicerade Freeman boken Strategic Management: A stakeholder approach där 

intressentteorin blev allmänt känd för första gången. En intressent definieras som person eller 

grupp som påverkar eller påverkas av företaget (Freeman, 1984). Intressentmodellen visar hur 

organisationens omgivning ser ut samt det ömsesidiga beroendet mellan olika intressenter och 

organisationen (se figur 2). Intressenterna ställer vissa krav och förväntningar på organisationen 

som måste uppfyllas i hög grad för att organisationen ska kunna skapa förtroende samt säkra 

sin överlevnad (Marton, m.fl., 2019). Intressenternas krav och förväntningar kan krocka med 

varandra eftersom vissa intressenter fokuserar på ekonomisk vinst medan andra har intresse för 

miljö och hållbarhetsfrågor. I sådana fall ska organisationen göra vissa överväganden och 

prioriterar intressenter som är viktigare för organisationens överlevnad (Deegan & Unerman, 

2011).   

 

Intressenter kan klassificeras i olika kategorier där den ena är primära intressenter och den andra 

är sekundära intressenter. En primär intressentgrupp är den som är väsentlig för företaget vilket 

innebär att företaget inte kan fortsätta vara i drift utan den primära intressentgruppen. Exempel 

på primära intressentgrupper omfattar medarbetare, kunder, leverantörer samt aktieägare och 

investerare. Kommuner och staten kan även anses vara primär intressentgrupp. Den sekundära 

intressegruppen omfattar den tredje parten som inte involveras i företagets processer samt inte 

påverkar förutsättningarna för att företaget drivs i framtiden. Ett exempel på sådana grupper är 

media (Clarkson, 1995).  

 

 

Figur 2: 

Intressentmodellen 

 
 Kommentar: Baserad på Marton m.fl., 2019, s.15 
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Intressentteorin har två olika aspekter: den normativa och den positiva (lednings) aspekten. 

Enligt det normativa perspektivet har alla intressenter rätten att bli behandlade på ett liknande 

sätt och att organisationen inte ska göra några prioriteringar som gynnar en viss grupp. Däremot 

handlar det positiva (ledningsperspektivet) om att företagsledningen brukar fatta beslut som 

gynnar de viktiga intressentgrupper och uppfyller deras krav och förväntningar. På så sätt 

gynnas en intressentgrupp som anses ha makt framför andra grupper (Deegan & Unerman, 

2011).  

 

2.3.3. Uppsatsens preliminära intressentmodell  

Den teoretiska referensramen utgör grunden för uppsatsens preliminära intressentmodell. 

Modellen används för att illustrera förhållandet mellan teorierna och empiriskt material på ett 

tydligt sätt. Figur 3 visar förhållandet mellan intressentgrupper, lobbying och IASB:s 

utvecklingsprocess av IFRS for SME. Modellen kommer att användas för att identifiera 

intressegrupper, undersöka deras åsikter, samt visa hur modellen kopplas till Lobbying and the 

economic interest group theory of regulation. Genom att ha en preliminär intressentmodell 

skapas fokus vid datainsamling och bearbetning.   

Figur 3:  

Uppsatsens preliminära intressentmodell 
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3. Metod 
___________________________________________________________________________  

I detta kapitel diskuteras de olika tillvägångsätten för den vetenskapliga metoden. Dessa 

omfattar forskningsparadigm, strategi, ansats och metod. Dessutom diskuteras den empiriska 

metoden, analys av data, tillförlitlighet och trovärdigheten av uppsatsen samt de etiska 

övervägandena. 

___________________________________________________________________________  

3.1. Vetenskaplig metod 

Det finns olika alternativ för att uppnå en god forskning. Därför ska vissa bedömningar göras 

för att lämpliga beslut fattas under arbetets gång (Denscombe, 2018). I följande del motiveras 

valet av uppsatsens vetenskapliga metod.     

 

3.1.1. Forskningsparadigm 

Enligt Denscombe (2018) tenderar forskningsområden att utgå ifrån olika forskningsparadigm. 

Forskningsparadigm utgör en modell som visar det bästa tillvägagångssättet för forskning och 

delas in i två olika kategorier. Det ena paradigmet är positivism som förknippas med kvantitativ 

forskning och tillämpar den naturvetenskapliga forskningmodellen. Den fokuserar på siffror 

och fakta som förklaringsvariabel till fenomenens orsak eller konsekvenser. Det andra 

paradigmet är interpretivism som kallas annars för tolkningsperspektiv. Interpretivism 

förknippas med kvalitativ forskning och handlar om kunskapsutveckling samt skapandet av 

insikter om människors erfarenheter (Denscombe, 2018).   

 

Uppsatsens syfte är att undersöka intressentgruppernas åsikter gällande utvecklingen av IFRS 

for SME. Syftet omfattar även att undersöka skillnader i intressenternas åsikter beroende på 

gruppen samt den geografiska regionen som den tillhör och om IASB har verkligen tagit hänsyn 

till åsikterna som framkom i CLs. För att kunna uppfylla syftet har ett interpretivistisk synsätt 

använts för att bearbeta och tolka svaren som framkom i CL. På så sätt utvecklas kunskap och 

insikter (Denscombe, 2018) om intressenternas åsikter gällande utvecklingen av IFRS for SME. 

Sedan används ett positivistiskt synsätt för att presentera siffror och fakta. Det innebär att en 

kombination av både det interpretivistiska och positivistiska synsätt används. Däremot är det 

interpretivistiska synsättet framträdande eftersom CL är i textform. 
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3.1.2. Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin utgör en handlingsplan som utformas för att uppnå ett specifikt mål. Enligt 

Denscombe (2018) är det viktig att forskningsstrategin är lämplig och användbar för 

forskningssyftet. Därför är det viktigt att forskaren bestämmer vilka typer av data hen avser 

samla innan valet av forskningsstrategin bestäms. I uppsatsen undersöks intressenternas åsikter 

gällande utvecklingen av IFRS for SME. Data som samlas omfattar dokument i form av CLs. 

För att uppnå syftet används kvalitativ innehållsanalys med ett tolkande synsätt för att tolka 

svaren som framkommer i CLs. Användningen av kvalitativ innehållsanalys är ett lämpligt val 

för studien eftersom CLs är i textform och tolkningar av svaren behövs för att kunna kvantifiera 

data. Dessutom, används deskriptiv statistik för att sammanställa och presentera fakta och 

siffror.  

 

3.1.3. Forskningsansats 

En forskningsansats syftar till att klargöra de metodologiska utgångspunkterna i 

undersökningen med fokus på hur vetenskaplig kunskap bildas (Lind, 2019). Enligt Bryman & 

Bell (2017) innebär användningen av deduktivt tillvägagångssätt att forskaren deducerar 

hypoteser utifrån befintlig teori och testar dessa hypoteser med hjälp av insamlade data för att 

sedan avgöra om hypoteserna bestyrks eller förkastas och diskutera resultaten. Till skillnad från 

den deduktiva tillvägagångssätt, utgår det induktiva tillvägagångssättet ifrån den insamlade data 

med syftet att skapa samband och kunskap som ska generaliseras. I vissa fall kan forskaren 

kombinera både det induktiva och det deduktiva tillvägagångssättet. I sådana fall kallas 

kombinationen av dessa tillvägagångssätt för abduktivt tillvägagångssätt. Att använda 

abduktion möjliggör för forskaren att undvika begränsningar som förknippas med det induktiva 

eller deduktiva tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2017).  

 

I uppsatsens undersöks intressenternas åsikter gällande utvecklingen av IFRS for SME. 

Dessutom undersöks skillnader mellan åsikterna beroende på intressentgruppen och geografisk 

region samt om IASB verkligen tar hänsyn till intressenternas åsikter. För att kunna uppfylla 

uppsatsens syfte har vi valt att inte enbart använda den deduktiva eller induktiva 

tillvägagångssätt utan den abduktiva tillvägagångssätt vilket utgör en kombination av båda två 

(Bryman & Bell, 2017). Anledningen till valet var att den teoretiska referensramen som 

presenteras i uppsatsen ska användas för att öka förståelse för den insamlade empiriska material 

utan att avgöra undersökningens format (Lind, 2019).  
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3.1.4. Forskningsmetod 

Forskningsmetoden utgör verktygen som används för datainsamling såsom intervjuer eller 

dokument. Syftet är en av de avgörande aspekter som ska beaktas vid metodvalet (Denscombe, 

2018). Uppsatsens syfte är att undersöka intressenternas åsikter gällande utvecklingen av IFRS 

for SME. För att kunna uppnå uppsatsens syfte har en metodkombination använts. CLs som är 

grundunderlag för uppsatsen utgör en form av dokument. Enligt Denscombe (2018) är 

dokument såsom frågeformulärsundersökning en källa till kvalitativa data. De innehåller öppna 

frågor och ger svar i skriftlig form. Vidare används statistik för att sammanställa och presentera 

data. Därmed har uppsatsen inslag av både kvalitativa och kvantitativa metoder vilket tyder på 

metodkombination. Metodkombination bidrar till att skapa en mer fullständig bild av det som 

undersöks i forskningen (Denscombe, 2018).  

 

3.2. Empirisk metod  

Den empiriska metoden handlar om data som samlas för att uppfylla forskningens syfte och 

frågeställning (Bryman & Bell, 2017). I den följande delen visas hur empiri samlas, sorteras 

och analyseras.  

 

3.2.1. Datamaterial 

Uppsatsens insamlade datamaterial bygger på sekundära data. En forskare kan använda sig av 

primära eller sekundära data eller en kombination av båda. Primära data är data som genereras 

under studiens gång. Ett exempel på primära data är intervjuer. Däremot finns sekundära data 

innan forskningen påbörjas, exempelvis vetenskapliga artiklar (Halvorsen, 1992). Uppsatsen 

bygger på sekundära data. Anledningen till detta är att datainsamlingen har skett genom 

granskning av alla CLs på diskussionsunderlaget (2004) som finns på IFRS hemsida. Dessa CLs 

har funnits innan forskningen påbörjades. Det finns vissa fördelar som förknippas med 

användningen av sekundära data. En av fördelarna är att med användningen av sekundära data 

sparar forskare resurser och tid (Halvorsen, 1992). IASB utgör en välkänd standardsättare 

vilken bidrar till ökad trovärdighet på insamlade data.  

 

3.2.2. Urval 

Att använda sig av urval bidrar till ökad objektivitet som minskar risk för uppkomst av fördomar 

(Halvorsen, 1992). Det fins total 120 CL på diskussionsunderlaget “Preliminary Views on 

Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities” vilka har skickats in senast den 24 
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september 2004. För att kunna uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har hänsyn tagits 

till 120 CL. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att hänsyn tas till alla kommentarer för att få 

en rättvis syn på åsikter som framkommer. Syftet med användningen av samtliga comment 

letters är att identifiera alla intressenter och få fram en rättvisande bild av intressenternas 

deltagande.  

 

3.2.3. Kodning 

Kodningsprocessen som används i uppsatsen beskrivs enligt följande. CLs som skickades till 

IASB på discussion paper (2004), inhämtade från IFRS hemsida. För att säkerställa att alla CLs 

analyserades på systematiskt sätt har samma riktlinjer använts för kodning. I en excelfil 

skapades en tabell där information om respondenternas svar på alla frågor presenteras med ja, 

nej eller saknas. Tabellen omfattar även information om vilken intressegrupp respondenten 

tillhör enligt kategoriseringen som bestämdes och den geografiska regionen som respondenten 

tillhör (se bilaga 2). Vid granskning av CL, har vissa respondenter inlett deras svar med yes/we 

agree eller no/we disagree. I sådana fall var det enkelt att bearbeta deras svar. Däremot har 

vissa respondenter skrivit längre svar med argument vilket orsakade att det tog längre tid att 

bearbeta dessa svar till ja, nej eller saknas. En annan aspekt är att vissa respondenter har delvis 

hållit med eller inte hållit med. Dessa respondenter har kategoriserats enligt följande kriterier i 

tabell 2.  I vissa brev har respondenterna inte besvarat frågorna alls eller inte besvarat på ett 

tydligt sätt vilket ledde till att deras svar kategoriserades som saknas. 

Tabell 2:  

Kodningsmall 

Kategori Kriterium 

Ja Instämmer helt eller minst 3 argument för 

Nej Instämmer inte helt eller minst 3 argument emot 

Saknas Ingen kommentar angiven, svaret framkommer inte 

eller ingen åsikt. 

 

I fråga 5a presenteras två val för respondenterna. Vid bearbetning av data har det första 

alternativet om valfri återgång till IFRS döpts till Ja 1 och den andra till Ja 2. I fråga 5b framkom 

det 3 olika svarsalternativ som a, b, c och de kodades om till Ja(a), Ja(b) samt Ja(c). Respons 

Nej betyder att respondenter anser att inget av alternativen passar för de.  
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3.3. Studiens trovärdighet 

Användning av sekundära källor innebär att forskare inte samlar in data själv, vilket medför 

kritik mot trovärdigheten. Därför är det oerhört viktigt att bedöma studiens trovärdighet vid 

användning av sekundära data (Jacobsen, 2002).  Det är viktigt att en studie uppfyller vissa krav 

för att den ska betraktas som trovärdig. Trovärdigheten hos en kvalitativ studie kan analyseras 

utifrån olika krav vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & 

Bell, 2017). Enligt Bryman & Bell (2017) uppnås tillförlitligheten genom att valet av 

forskningsdesign motiveras och att den kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. 

Utöver det uppnås tillförlitligheten genom en tydlig koppling mellan den teoretiska 

referensramen och resultat. Det andra kravet är överförbarhet vilket innebär att resultaten som 

uppnås kan generaliseras i en annan kontext. Överförbarheten uppnås genom att forskaren 

beskriver studiens kontext och deltagare på ett utförligt sätt (Bryman & Bell, 2017).  

 

För att uppnå studiens syfte och besvara problemformulering har empiriska data samlats in på 

relevant och adekvat sätt. Därefter har en kvalitativ innehållsanalys av CL använts. Studiens 

tillförlitlighet förstärks eftersom det framkommer vissa indikatorer ifrån innehållsanalys av 

comments letters med relevant koppling till uppsatsens syften och frågeställningar. Dessa 

indikatorer har hjälpt att få fram väsentliga informationer angående vilka åsikter som 

framkommer från olika intressenter samt vilka intressenter det finns. I tidigare forskning 

framkommer vissa argument som stödjer dessa indikatorer (Bautista-Mesa m.fl., 2019; Ram & 

Newberry, 2013) vilket leder till att studiens trovärdighet förstärks (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2018). Trovärdighet kan försvagas genom att utförandet av lobbying genom 

comments letters är frivillig och inte korrigerat vilket leder till att vissa av comments letter är 

inte fullständiga och vissa svar saknar relevans. Detta kan leda till att uppsatsens indikatorer 

inte alltid överensstämmer med intressenternas uttalanden som kan vidare leda till att resultaten 

påverkas. 

 

I uppsatsen uppnås överförbarhet genom att beskriva urvalet på ett tydligt sätt och visa att 

samtliga CLs beaktades vid bearbetning av data och analys. Användningen av en kodningsmall 

som kan appliceras på andra studier som undersöker discussion papers eller exposure drafts 

och innehåller CLs leder till att överbarheten enligt Bryman & Bell (2017) uppnås. Dock kan 

kritik mot överförbarhet förekomma eftersom andra intressenter kan utföra lobbying under 

IASB övriga projekt vilket medför att intressenternas kategorisering inte blir samma.  Därmed 
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borde studiens mall anses som inspiration där modellen ska justeras efter individuellt fall av 

studier. 

 

Ett annat krav som ställs för att uppnå trovärdighet är pålitlighet. Pålitlighet innebär att liknande 

resultat framkommer vid en annan studie. Den kan uppnås genom att forskaren beskriver sina 

val av forskningsansats och forskningsdesign tydligt. I uppsatsen har valet av 

forskningsstrategi, ansats och metod diskuterats utförligt vilket leder till att uppsatsen kan anses 

vara pålitlig. Det sista kravet som ställs för att en kvalitativ studie ska betraktas som trovärdig 

är bekräftelse. Enligt Bryman & Bell (2017) innebär bekräftelse att forskarnas åsikter inte ska 

påverka studiens resultat vilket medför att de ska vara objektiva. Genom användningen av ett 

tydligt och detaljerat metodkapitel styrkas uppsatsens pålitlighet. Utöver det som finns i det 

vetenskapliga metodkapitlet har empiriskt material beskrivits på ett tydligt sätt för att visa hur 

syftet ska uppnås. Respondenter delades upp i olika intressentgrupper samt geografiska 

regioner. Trovärdighet uppnås genom att uppsatens empiriska material har bearbetats och 

presenterats i empiri med stöd av citat. Respondenternas åsikter vissas under bilagorna 3&4 

vilket underlättar kontroll av alla påstående som framkommer i empirin. Svaren som framkom 

i CLs tolkades med hög grad av försiktighet och noggrannhet. Dessutom diskuterades svaren 

för att säkerställa att författarna har samma uppfattning. Dock kan vi inte hävda att den är 100% 

objektiv då det finns tolkningsutrymme som påverkas av författarnas subjektiva bedömning.  

 

3.4. Etisk reflektion  

En forskare förväntas utföra sitt arbete på ett etiskt sätt vilket innebär att forskningen medför 

inga skador för deltagarna eller offentligheten (Denscombe, 2018). CLs som finns tillgängliga 

på IFRS hemsida utgör grunden för denna uppsats. I diskussionsunderlaget Preliminary Views 

on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities (2004) framkommer det att IASB 

ska offentliggöra alla CLs om det inte finns särskilda skäl för respondenten att begära sekretess. 

Detta visar att respondenterna blev informerade om villkor gällande offentligheten av deras 

svar i förväg. Diskussionen ovan visar att inga etiska överväganden gällande användningen av 

CLs behövs. Dock är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter vid dataanalys och 

presentation. Ett exempel på detta är att all data analyseras utifrån regler och riktlinjer som 

bestäms i förväg vilken uppnås genom användningen av kodningsmallen.  
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4. Empiri  
___________________________________________________________________________    

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska material som bygger på innehållsanalys av 

120 CL och deskriptiv statistik som används för att sammanställa insamlade data. Strukturen 

är som följande: uppsatsens egen intressentmodell, fördelning av intressenter, 

intressentgruppernas svar på övriga frågor och respondenternas svar utifrån geografisk 

region. 

___________________________________________________________________________   

4.1. Uppsatsens egen intressemodell  

Uppsatsens preliminära intressentmodell och svaren som framkom i CL har använts för att 

kategorisera respondenterna i fem olika kategorier (se figur 4). Anledningen till detta är att det 

blir enklare att urskilja intressentgruppernas åsikter. Kategorierna är: universitet och högskolor, 

redovisnings- och revisionsorganisationer, standardsättare, företag och andra användare. En 

beskrivning av de olika grupperna presenteras nedan.  

Figur 4:  

Uppsatsens egen intressemodell 

 

 

Den första intressentgruppen är universitet och högskolor. I denna grupp ingår även akademiker 

som inte tillhör en specifik högskola eller universitet. Det är viktigt att ta hänsyn till akademiker 

eftersom de besitter hög kunskapsnivå i frågan och har en stor påverkan på framtida 

intressenter. Den andra intressentgruppen inkluderar de som arbetar med redovisning och 
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revision. Gruppen omfattar små och stora redovisnings- och revisionsbyråer men även andra 

organisationer som förknippas med redovisning och revision. Dock ingår inte organisationer 

som sätter nationella redovisningsstandarder. Redovisnings- och revisionsorganisationer utgör 

en viktig intressentgrupp eftersom de som tillhör gruppen ständigt arbetar med redovisning eller 

revision och påverkas direkt av ändringar i rapporteringsstandarder.  

 

Den tredje intressentgruppen är nationella standardsättare i respondenternas länder. Dessa 

organisationer kan ha värdeskapande åsikter som gynnar IASB. Anledningen till detta är att de 

jobbar med standardsättning på nationell nivå. I den fjärde intressentgruppen ingår företag som 

har skyldigheten att rapportera. Dessa företag är verksamma i olika branscher och använder 

standarderna som utvecklas av IASB. Det är viktigt att IASB tar hänsyn till företag för att 

säkerställa att standarderna uppfyller deras syfte och tillgodoser användarnas behov. I den sista 

intressegruppen ingår intressenter som inte har angivit information om sin bakgrund eller de 

som inte kan kategoriseras i grupperna ovan.  

4.2. Fördelning av intressenter 

Det empiriska materialet sammanställdes i tabeller och figurer med hjälp av data som erhållits 

genom den kvalitativa innehållsanalysen. Intressenterna indelades i kategorier och en 

intressentmodell utformades utifrån respondenternas förutsättningar. Efter bearbetning av data 

har det framkommit att 49% av det totala antalet inskickade comment letter har skickats från 

redovisnings- och revisionsorganisationer. Därefter var den andra största intressentgruppen 

standardsättare med 25%. Den tredje gruppen var företag med 15% vilket följs av universitet 

och högskolor med 7%. Slutligen var den minsta kategorin den som innefattar andra användare 

med 5% (se figur 5).  

Figur 5: 

Intressentgrupper  
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Intressenter som skickade CLs kan kategoriseras enligt geografisk tillhörighet och alla 

världsdelar har representerats.  Det är tydligt att majoriteten av respondenterna är från Europa 

med 61% (se figur 6). Därefter är det respondenter från både Asien och Oceanien med 10% var 

av de totala inskickade CLs. En jämnare fördelning kommer därefter med 6% av intressenter 

från Afrika, 5% av intressenter i Nordamerika samt 4% av intressenter i både Sydamerika och 

Internationellt.  

Figur 6:  

Respondenternas geografiska region 

 

4.3. Intressenternas svar på frågorna  

I detta avsnitt presenteras intressentgruppernas inställning till respektive fråga. I vissa fall 

inkluderas citat från CLs för att stödja kommentarer. Dessa citat har presenterat med CL och 

respondentens nummer (se bilaga 2 för specifikationer angående intressenterna) . Sammanlagt 

finns det 9 frågor som presenteras i diskussionsunderlaget (2004) (se bilaga 1). Dessutom 

presenteras svaren på enskilda frågor i figurer (se bilaga 3). 

4.3.1. Universitet och högskolor  

Den första intressentgruppen omfattar universitet och högskolor samt akademiker som inte 

representerar ett specifikt universitet eller högskola. I fråga 1a tycker 38% av intressentgruppen 

att fullständig IFRS är lämplig för alla företag medan 38% tycker motsatsen och 25% av svaren 

saknas. En av intressenter som inte håller med argumenterar att fullständig IFRS är utformade 

för användare av stora börsnoterade företag. Därmed är många IFRS irrelevanta för små och 

medelstora företag. Vissa intressenter som håller med om påståendet anser att fullständig IFRS 

är lämplig för alla företag men att företagen skulle föredra att använda standard som är anpassat 

för dem. I fråga 1b har majoriteten av denna intressentgrupp svarat ja med 75% vilket visar att 

de flesta intressenter som tillhör denna grupp vill att IFRS for SME ska utvecklas. Dock har 
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25% svarat nej. I enlighet med fråga 1b har 75% av intressenter svarat ja på fråga 1c och 25% 

av svaren saknas. Svaren på 1c tyder på att majoriteten av intressentgruppen tycker att IFRS for 

SME ska inte användas av börsnoterade företag även om de nationella regelverken tillåter det. 

I fråga 2 har 63% av alla universitet och högskolor hållit med de presenterade målen i 

preliminary view 2. Däremot har 25% av intressentgruppen haft en negativ inställning till de 

presenterade målen och 13% har inte svarat på frågan.  

 

Den tredje frågan har fyra delfrågor som syftar till att besvara vilka företag ska använda IFRS 

for SME. Åsikter som framkommer i frågorna 3a, 3b och 3c är 63% ja, 13% nej och 25% saknas 

vilket visar att respondenterna i intressentgruppen hade en positiv inställning till frågorna. 

Resultaten visar att respondenter oftast svarar med att IASB bör beskriva egenskaperna för 

företag som avses använda IFRS for SME, att standarderna ska vara lämpliga för alla enheter 

som inte har public accountability, samt att påståenden som presenteras i 3.2 och 3.3 utgör en 

lämplig definition av public accountability. I 3d framträder en negativ inställning till frågan 

med 63% nej, 25% saknas och bara 13% ja. 38% har svarat ja på fråga 3e medan 38% har svarat 

nej och 25% av svaren saknas. I fråga 4 har 63% av intressentgruppen svarat ja, 13% svarat nej 

och 25% av svaren saknas. Svaren på fråga 4 visar att majoriteten av intressentgruppen har 

hållit med att företag ska använda fullständig IFRS om en av deras frågor inte besvaras i IFRS 

for SME.  Fråga 5 delas i 2 underfrågor med flera svarsalternativ. I fråga 5a har 63% av 

intressenterna svarat Ja (2) vilket visar att de tyckte att användarna ska antingen välja fullständig 

IFRS eller IFRS for SME.  Det finn en jämnfördelning mellan ja (1), nej, saknas med 13% för 

varje svarsalternativ. Flera respondenter har argumenterat att frivillig återgång till fullständig 

IFRS kan leda till att utvecklingen av IFRS for SME blir onödig. En av respondenterna tyckte 

att: 

An SME should be required to choose only either the complete set of IFRSs 

or the complete set of SME standards with no optional reversion to individual 

IFRSs. This is due to my understanding that the SME standards are premised 

on the needs of the users of SMEs and that the conceptual inclination will 

differ from the IFRSs as elaborated in attached paper. Hence, it is only logical 

that no optional reversion to IFRS be allowed. Otherwise, it will lead to 

"cherry picking". (CL16) 

 

I fråga 5b har 50% valt alternativ b, 38% har svarat nej och 13% av svaren saknas. Många 

respondenter som har svarat nej anser att det inte ska vara tillåtet att välja vad man vill vilket 
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uttrycks som ”cherry picking” och därför väljer de att inte svara på frågan. Fråga 6 handlar om 

fullständig IFRS ska utgöra grunden för utvecklingen av den nya IFRS for SME. 63% av 

intressenterna i universitet och högskolor har en positiv inställning till frågan, 13% har en 

negativ inställning och 25% saknas. I fråga 7 har olika inställningar framkommit för de olika 

underfrågorna. I 7a har 63% av intressentgruppen svarat ja, 13% svarade nej och det saknas 

25% av svar. I underfråga 7b har 50% av intressenter svarat ja, 25% av intressenter svarat nej 

och det saknas återigen 25% av svar. En negativ inställning till fråga 7c framkommer då 63% 

av intressenter har svarat nej. Endast 13% av intressenter hade en positiv inställning till frågan 

och 25% av svaren saknades. En intressent som har svarat nej har argumenterat att three-tier 

level of reporting är mer användbar. Dessutom har vissa intressenter angivit förslag om att 

användning av historical cost i stället för farir value cost skulle vara mer användbar.  

 

Presentationen av standardernas formalia lyfts upp i fråga 8. Majoriteten av intressentgruppen 

universitet och högskolor har instämt i fråga 8a och 8c med 88% ja, 13% saknas och ingen 

svarade nej. Det visar att majoriteten av intressentgruppen tycker att standarderna ska 

publiceras i en separat volym och att varje standard ska innehålla mål, sammanfattning och 

ordlista. I 8b finns det en jämnfördelning mellan svarsalternativen ja och nej med 38%, 25% av 

svaren saknas. 75% av intressentgruppen har valt att tillägga kommentarer och ange 

rekommendationer till IASB i fråga 9. Däremot har 25% av intressentgrupper valt att inte 

tillägga några kommentarer. Kommentarer från intressentgruppen universitet och högskolor 

visar att en utförlig underökning av användarnas behov är viktig för utvecklingsprocessen. 

Dessa kommentarer innefattade: ”…. Board should initiate in-depth research regarding the 

users, and user needs of SME financial statements” (CL 72). Det förekommer även visa 

kommentarer om hur IASB ska gå tillväga när för att uppnå standardernas mål: ” It is hoped 

that sufficient guidance would be provided in the SME versions of these standards to take 

account of these circumstances in order to properly meet objective” (CL 97). 

4.3.2. Redovisnings- och revisionsorganisationer 

Redovisnings- och revisionsorganisationer är den andra intressentgruppen som har identifierats. 

I fråga 1a har 51% av intressentgruppen haft en negativ inställning till frågan gentemot 34% 

med positiv inställning samt 15% av svar saknas. I nästa delfråga 1b har intressenterna haft en 

positiv inställning med 81% ja, 12% nej samt 7% av svaren saknas. 66% av intressenterna har 

svarat ja på fråga 1c, 20% har svarat nej och 14% av svaren saknas. Trots att majoriteten av 
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intressentgruppen har svarat ja på 1a vilket visar att de tycker att fullständig IFRS är lämplig 

för alla företag, har de även svarat ja på 1b vilket visar att de vill att IFRS for SME ska utvecklas. 

I den andra frågan har 76% hållit med målen som presenteras i preliminary view 2, 14% av 

svaren saknas medan 10% har inte hållit med. Resonemang bakom svaret nej skiljer sig mellan 

olika respondenter, dock finns det ett klart mönster som visar att majoriteten av dessa 

intressenter vill inte ens att IFRS for SME ska utvecklas och anser att det ursprungliga målet av 

fullständig IFRS är tillräcklig bra.   

 

Den tredje frågan har fem delfrågor. I 3a har 73% av intressentgruppen svarat ja medan 14% 

har svarat nej och 14% av svaren saknas. Svaren visar att de flesta redovisning och 

revisionsorganisationer som har svarat ja tycker att IASB ska beskriva egenskaperna av 

företagen som avses använda IFRS for SME utan att föreskriva kvantitativa size tests. Vissa 

intressenter som inte håller med argumenterar att IASB bör utföra både kvalitativ och kvantitativ 

size test för att inte diskriminera företag som egentligen tillhör SME:s men inte passar in i 

IASB:s mallen. Majoriteten av intressentgruppen har svarat ja med 51% på fråga 3b. Däremot 

har 27% svarat nej och 14% saknas. 49% av intressentgruppen har svarat ja på 3c. 32% av har 

svarat nej och 19% saknas. Vissa intressenter som inte håller med påståendet har argumenterat 

att den lokala jurisdiktionen ska bestämma över detta och att IASB ska inte vara involverat i 

sådana detaljer. En negativ inställning till fråga 3d har förekommit med 63% av svaren, bara 

24% har svarat ja och 14% av svaren saknas. I 3e har 49% av redovisning och 

revisionsorganisationer svarat nej, 32% har svarat ja och 19% saknas.  

 

I fråga 4 har majoriteten av intressentgruppen, 54%, svarat ja. Dock har 32% svarat nej och 

14% av svaren saknas. Svaren visar att majoriteten av intressentgruppen tycker att återgång till 

fullständig IFRS ska vara tillåtet för att lösa problem som inte kan hanteras med IFRS for SME. 

Flera respondenter som hade en negativ inställning till frågan har argumenterat att en 

obligatorisk återgång gör att utvecklingen av de nya standarderna är onödig. Detta kan 

sammanfattas med en kommentar från CL53: 

Having developed such a framework specifically for SMEs, a mandatory 

fallback to full IFRS should then neither be allowed nor necessary and the 

preparers of SME financial statements should not be required to follow full 

IFRS (CL53).  

 

I fråga 5a finns det nästan en jämn fördelning mellan svarsalternativen ja (1) och ja (2) där 41% 

av intressentgruppen har valt ja (1) och 42% har valt ja (2), 2% har svarat nej och 15% saknas. 
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En respondent har argumenterat för valet av alternativet Ja (1) på följande sätt:“..If the IASB 

imposes an “all or nothing” requirement on SMEs, then how does this fit with the theory of 

meeting user needs at a reasonable cost? “(CL84). Däremot har vissa respondenter som valt 

Ja (2) argumenterat att: ”There will be too many different sets of standards if this should be 

permitted to revert” (CL66)  

 

Respondenter som inte har hållit med överhuvudtaget utgör 2% och 15% av svaren saknas. I 5b 

har alla svarsalternativ förutom c fått 24%, endast 5% av intressentgruppen har valt c. I fråga 6 

har 73% av intressentgruppen svarat ja, 15% har svarat nej och 12% saknas. Svaren visar att 

majoriteten av intressenterna tycker att IFRS for SME ska utvecklas utifrån fullständig IFRS 

med några anpassade modifieringar. Vissa respondenter har argumenterat att ingen tydlig 

skillnad mellan alternativ a och b framkommer samt att alternativ c är mest relevant till 

preliminary view 2 (CL116). I fråga 7a har 73% svarat ja, 14% har svarat på nej och 14% har 

inte svarat alls. De som inte håller med frågan anser att inga modifikationer skall utföras 

överhuvudtaget (CL1). Majoriteten av intressentgruppen har svarat ja med 76%, 7% har svarat 

nej och 17% av svaren saknas på 7b. I 7c har 42% av redovisnings- och revisionsorganisationer 

svarat ja, 39% har svarat nej och 19% saknas. De flesta intressenter har svarat ja på 8a med 

80% vilket visar att de samtycker till publicering av de nya standarderna i en separat volym. I 

8b har 46% svarat ja, 34% har svarat nej och 20% saknas. I fråga c har 68% svarat ja, 15% har 

svarat nej och 17% saknas. 63% av intressentgruppen har valt att tillägga kommentarer och 

ange rekommendationer till IASB.   

 

4.3.3. Standardsättare  

Standardsättare är den tredje intressentgruppen som har identifierats. I fråga 1a har 40% av 

intressentgruppen svarat nej. 37% svarade ja och 23% av svaren saknas. Svaren visar att de 

flesta standardsättare tyckte att fullständig IFRS är inte lämplig för alla företag. I fråga b har 

majoriteten av intressentgruppen svarat ja med 57%, 37% har svarat nej och 7% saknas. I fråga 

1c har 63% svarat ja, 17% har svarat nej och 20% saknas. Vissa intressenter som inte håller 

med har argumenterat att det är lokala jurisdiktionen som ska bestämma över om IFRS for 

SME:s ska användas och vem ska använda dem (CL110). Majoriteten av intressentgruppen med 

80% har hållit med målen som presenteras i preliminary view 2. Däremot har endast 3% inte 

hållit med och 17% av svaren saknas. I 3a har 70% hållit med, 20% har inte hållit med och 10% 

saknas. Det har framkommit att majoriteten av intressentgruppen med 60% har svarat ja, 27% 
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har svarat nej och 13% saknas. I 3c har 47% svarat ja, 37% svarat nej och 17% saknas. 

Respondenter som har svarat nej anser oftast att beskrivningar i preliminary view 3.2 och 3.3 

är inte tillräcklig klara och tydliga (CL11).  60% av intressentgruppen har en negativ ställning 

till det som framgår i 3d. Endast 27% av respondenterna har hållit med och 13% av svaren 

saknas. I 3e förekom negativa inställningar till frågan med 63%. Dock har 20% svarat ja och 

17% saknas. I fråga 4 har 60% svarat ja, 27% har svarat nej och 13% saknas.  

 

I fråga 5 har 53% svarat ja (2), 23% har svarat ja (1), ingen har svarat nej och 23% av svaren 

saknas. Det visar att majoriteten av standardsättare tycker att företag ska använda antingen IFRS 

eller IFRS for SME utan möjligheten att återgå till IFRS om regleringar i IFRS for SME skiljer 

sig. Vissa standardsättare som har valt ja (2) har argumenterat att det bidrar till bättre 

jämförbarhet ” The use of only one set of rules and regulations makes the understanding and 

comparability of the financial statements easier for the user” (CL12). I 5b har 30% svarat ja (a) 

och nej, 17% har svarat ja (b) och 17% svar saknas. Endast 7% har svarat ja (c). I fråga 6 har 

73% svarat ja, 10% har svarat nej och 17% av svaren saknas. Det visar att standardsättare tycker 

att utvecklingen av IFRS for SME ska inledas med att extrahera vissa grundläggande begrepp 

från IFRS och sedan göra vissa modifieringar som anses vara lämpliga. Majoriteten av 

intressentgruppen med 77% har svarat ja på 7a, 7% har svarat nej och 17% av svaren saknas. 

Intressenter som har svarat nej anser att det ska finnas andra utgångspunkter utöver de 

föreslagna. I 7b har 63% av standardsättare svarat ja, 7% har svarat nej och 30% av svaren 

saknas. Det framkom att 40% av standardsättare har inte hållit med i fråga 7c, 33% har hållit 

med och 27% av svaren saknas. Vissa intressenter som inte håller med föreslog olika 

modifikationer som exempelvis uppskjuten skatt, kassaflöde och finansiella instrumenten.   

 

Fråga 8 behandlar standardernas formalia. 67% av standardsättare har svarat ja på 8a vilket 

visar att de tycker att standarderna ska publiceras i en separat volym. Dock har 17% svarat nej 

och 17% saknas. Vissa intressenter som inte håller med standardutvecklingen håller inte heller 

med att ha en separat volym av standarden (ID27).  50% av standardsättare har svarat ja på 8b, 

men 33% har svarat nej och 17% saknas. I 8c har 60% svarat ja vilket visar att de håller med 

att standarderna ska innehålla mål, sammanfattning och ordlista. 23% har svarat nej och 17% 

saknas. I fråga 9 har 73% valt att tillägga kommentarer och rekommendationer till IASB. Dock 

har 20% valt att inte ange kommentarer. Vissa standardsättare anser att det är viktig att använda 

en titel som är bättre än SME:s eftersom det kan betyda olika saker i olika jurisdiktioner (CL12). 
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It is important to find a title that expresses the types of entities for which these 

standards are intended better than "SMEs", which means different things in 

different jurisdictions, and almost certainly involves size criteria (CL12).  

 

4.3.4. Företag  

Företag är den fjärde intressentgruppen som har identifierats. Här ingår alla företag som har 

skyldigheten att rapportera. I fråga 1a har det framkommit att 67% av intressentgruppen tycker 

att IFRS är inte lämplig för alla företag. Dock har 28% tyckt att fullständig IFRS är lämplig för 

alla företag och 6% av svaren saknas. Vissa respondenter tyckte att det var viktigt att utveckla 

IFRS for SME för att vissa standarder i den fullständiga IFRS anses vara komplicerade för 

SMEs. Detta kan stödjas med en kommentar från CL2:  

From our experience we have learnt that some standards (e.g., IAS 32 and 39, 

IAS 19) and the pace of ongoing revisions of IFRSs and IASs put a heavy 

burden on SMEs. There is an increasing difficulty for the management team, 

the staff of the finance department, audit committees and auditors (where 

mainly SMEs select outside the “big four”) to cope with the increasing 

length/thickness and complexity of IFRSs. A simplified and reduced set of 

standards is more suitable for SMEs”.  

 

I fråga 1b har 67% av företagen tyckt att IASB bör utveckla IFRS for SME. Däremot har 28% 

tyckt att IASB ska inte utveckla nya standarder. I 1c har 22% tyckt att de nya standarderna inte 

ska användas av börsnoterade företag men 28% av företagen tyckte att börsnoterade företag ska 

få använda de nya standarderna. Intressenter som anser att standarden bör användas av 

börsnoterade företag säger att det är lokala jurisdiktioner som ska bestämma över detta inte 

IASB. I fråga 2 har 39% av företagen hållit med målen som presenteras i preliminary view 2. 

Däremot har 28% inte hållit med de presenterade målen och 33% av svaren saknas.  

 

I 3a har 50% av företagen svarat ja, 22% har svarat nej och 28% saknas. I 3b tyckte 44% att om 

IASB ska utveckla standarder som fokuserar på endast de relativt större eller endast de relativt 

mindre företag utan public accountability. Däremot har 17% inte hållit med och 39% saknas. 

56% av intressentgruppen tyckte att principerna som presenterades i preliminary view 3.2 och 

3.3 utgör inte en lämplig definition för begreppet ”public accountability”. Dock har 6% tyckt 

att definitionen var lämpligt och 39% har valt att inte uttrycka sina svar. I 3d har endast 6% 

tyckt att företagen ska vara skyldiga att använda fullständig IFRS om en eller flera aktieägare 

motsätter sig att företaget upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS for SME medan 50% 
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tyckte beslutet ska inte påverkas av vad en eller flera aktieägare tycker. Liknande svar 

framkommer i 3e där endast 6% har svarat ja, 50% har svarat nej och 39% av svaren saknas. 

Intressenternas negativa inställning kan sammanfattas med kommentar från CL 90 som säger 

att: 

The public accountability test in questions 1c, 3a, 3b, 3c, 3d and 3e is a long-

winded, tortuous set of rules. Furthermore, the proposals confuse the 

responsibilities of the IASB and national bodies responsible for determining 

the application of accounting standards (ID90)  

 

I fråga 4 har 56% tyckt att återgång till IFRS ska vara tillåtet medan 17% tyckte att det inte ska 

vara tillåtet och 28% av svaren saknas. Intressenter som tycker att det inte ska vara tillåtet att 

återgå till IFRS när problem uppstår anser att företag måste använda SME standarderna först 

och vända sig sedan till den lokala GAAP om deras frågor kan inte hanteras med IFRS for SME 

(CL73). I frågan 5a har 11% tyckt att företag ska tillåtas återgå till IFRS om IFRS for SME 

skiljer sig från fullständig IFRS medan 39% tyckte att företag ska välja antingen IFRS eller 

IFRS for SME utan valfri återgång till IFRS.  I 5b har 11% valt standard by standard approach 

medan 11% har valt principle by principle approach. Ingen har valt c som utgör en blandning 

av ovanstående alternativen. Däremot har 33% av företagen vägrat att välja ett av alternativen 

och 44% av svaren saknas. Majoriteten av intressenter som sagt att de inte vill välja anser att 

det inte ska vara tillåtet att återgå till fullständig IFRS. 

  

I fråga 6 har 33% av företagen tyckt att utvecklingsprocessen av IFRS for SME ska inledas med 

att extrahera de grundläggande begreppen från IFRS och sedan göra modifieringar som anses 

vara lämpliga. Dock har 22% tyckt att IFRS ska inte vara utgångspunkten vid utvecklingen av 

IFRS for SME och 44% av svaren saknas. I fråga 7a har 61% svarat ja medan 6% har svarat nej 

och 33% av svaren saknas. En av respondenterna har motiverat deras svar med: ”… it is of 

prime importance that the modifications of the IAS/IFRS are derived from the needs of SMEs, 

and particularly the cost-benefit ratio” (CL77). 22% av intressentgruppen har svarat ja på 7b, 

33% har svarat nej och 44% saknas. I 7c har 50% av intressentgruppen svarat nej, 6% har svarat 

ja och 44% saknas. I fråga 8a har 61% av företagen tyckt att IFRS for SME bör presenteras i en 

separat volym medan 6% tycker inte det. I 8b har 33% av företagen svarat ja medan 22% har 

svarat nej och 44% saknas. 56% har svarat ja på 8c vilket visar att de tycker att standarderna 

ska innehålla mål, sammanfattning och ordlista. I fråga 9 har 67% valt att tillägga kommentarer 

och rekommendationer till IASB och 11% har valt att inte ange kommentarer. Vissa intressenter 
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anser att standarden för SME:s ska översättas till landets eget språk (CL2), att användarnas 

behov ska preciseras mer ordentlig (CL76) samt att onödiga frågor inte ska tas upp i 

diskussionsunderlaget (CL90). 

 

4.3.5. Annan användare 

Den sista intressentgruppen omfattar intressenter som inte har angivit information om sin 

bakgrund eller de som inte kan kategoriseras i de ovannämnda intressentgrupperna. I fråga 1a 

har det framkommit att 80% av intressentgruppen tycker att IFRS är inte lämplig för alla företag. 

Dock har 20% tyckt att fullständig IFRS är lämplig för alla företag. I 1b har alla intressenter i 

gruppen svarat ja vilket visar att alla tyckte att IASB bör utveckla IFRS for SME. I 1c har 60% 

tyckt att de nya standarderna inte ska användas av börsnoterade företag men 40% av 

intressentgruppen tyckte att börsnoterade företag ska få använda de nya standarderna. Vissa 

intressenter som inte har hållit med anser att nationella jurisdiktioner och nationella lagar ska 

bestämma i fråga 1c och inte IASB. I fråga 2 har 60% av intressentgruppen hållit med målen 

som presenteras i preliminary view 2. Däremot har 40% inte hållit med de presenterade målen 

och 33% av svaren saknas.  

 

I 3a har 60% av intressentgruppen svarat ja och 40% svarat nej. I 3b tyckte 20% att IASB ska 

utveckla standarder som fokuserar på endast de relativt större eller endast de relativt mindre 

företag utan public accountability. Däremot har 80% inte hållit med. Ett av argumenten som 

lyfts upp är att IASB är inte kapabel att skapa en GAAP för alla potentiella SME:s (CL48). Ett 

annat argument som vissa intressenter lyfter upp är att kostnadsbördan inte skulle minska vilken 

utgör en väsentlig punkt för användning av IFRS for SME:s (CL80). 80% av intressentgruppen 

har tyckt att principerna som presenterades i preliminary view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig 

definition för begreppet ”public accountability”. Däremot har 20% tyckt att definitionen inte 

var lämpligt.  I 3d har endast 40% tyckt att företag ska vara skyldiga att använda fullständig 

IFRS om en eller flera aktieägare motsätter sig att företaget upprättar sina finansiella rapporter 

enligt IFRS for SME medan 60% tyckte att beslutet inte ska påverkas av vad en eller flera 

aktieägare tycker. I 3e har 40% svarat ja, 40% har svarat nej och 20% av svaren saknas.  

 

I fråga 4 har 40% tyckt att återgång till IFRS ska vara tillåtet medan 60% tyckte att det inte ska 

vara tillåtet. Vissa intressenter anser att man ska kolla på den lokala GAAP när problem uppstår 
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(CL29) eller använda fullständig IFRS som vägledning vid behov (CL80). I fråga 5a, har 40% 

tyckt att företag ska tillåtas återgå till IFRS om IFRS for SME skiljer sig från fullständig IFRS, 

40% har tyckt att företag ska välja antingen IFRS eller IFRS for SME utan valfri återgång till 

IFRS och 20% av svaren saknas. I 5b har 20% valt standard by standard approach, 20% har 

valt principle by principle approach och 40% har valt c som utgör en blandning av ovanstående 

alternativen. 20% av intressentgruppens svar saknas. I fråga 6 har 40% av företagen tyckte att 

utvecklingsprocessen av IFRS for SME ska inledas med att extrahera de grundläggande 

begreppen från IFRS och sedan göra modifieringar som anses vara lämpliga. 40% tyckte att 

IFRS ska inte vara utgångspunkten vid utvecklingen av IFRS for SMEs. 20% av 

intressentgruppens svar saknas.  

 

I fråga 7a har 80% svarat ja medan 20% av intressentgruppens svar saknas. 80% av 

intressentgruppen har svarat ja på 7b och 20% har inte besvarat frågan alls. I 7c har 60% av 

intressentgruppen svarat nej, 20% har svarat ja och 20% av intressentgruppens svar saknas. En 

av intressenter (CL 80) som har svarat nej i 7c har argumenterat att: 

No, we do not agree that recognition and measurement requirements should 

be adopted form IFRS without modifications. Some over-sophisticated IFRS 

requirements put unbearable burden on SMEs. Users and preparers needs 

justify fundamental modifications (CL80).  

 

I fråga 8a, har 80% av intressentgruppen tyckt att IFRS for SME bör presenteras i en separat 

volym medan 20% har inte besvarat frågan alls. Liknande svar framkom i 8b och 8c där 80% 

har svarat ja och 20% av svaren saknas på både frågor. I fråga 9 har 40% valt att tillägga 

kommentarer och rekommendationer till IASB och 40% har valt att inte ange kommentarer. En 

av respondenterna som har kommenterat vill att IASB ska fokusera på hur målet att minska 

kostnadsbördan ska uppnås:  

As regards the objective to reduce financial reporting burden for preparers it 

is most essential that those SME financial statements qualify in principle as 

basis for tax calculation and profit distribution purposes. IASB should 

investigate and make suggestions how this objective could be achieved. 

(CL80).  

 

4.4. Intressenternas svar utifrån geografisk region 

I detta avsnitt presenteras intressenternas ställning till respektive fråga utifrån den geografiska 

regionen som de tillhör. Utförliga svar presenteras i figurer som finns i bilaga 4. 
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4.4.1. Afrika  

Respondenterna från Afrika utgör 6% av alla respondenter som har skickat CL till IASB. I fråga 

1a har det framkommit att 29% av respondenterna från Afrika tycker att fullständig IFRS är 

lämplig för alla företag. Däremot har 14% av respondenterna tyckt att fullständig IFRS är inte 

lämplig för alla företag. 57% av svar på fråga 1a saknas. I 1b har 86% av respondenterna från 

Afrika tyckt att IASB bör utveckla IFRS for SME. Däremot har 0% tyckt att IASB inte ska 

utveckla de nya standarderna och 14% har inte besvarat frågan alls. I 1c har 29% tyckt att de 

nya standarderna inte ska användas av börsnoterade företag medan 14% av respondenterna 

tyckte att börsnoterade företag ska få använda de nya standarderna. Detta kan stödjas med ett 

citat från CL22 som säger:  

We welcome your initiative of developing accounting standards for Small to 

Medium Entities (SMEs). Your primary assumptions are perfectly correct, as 

in Mozambique the majority of companies have difficulties to meet 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Therefore simplified 

standards will help us, and our clients, to improve the accountability and 

develop progresses in the reporting. 

 

I fråga 2 har 57% av respondenterna från Afrika hållit med målen som presenteras i preliminary 

view 2 och 43% av respondenternas svar saknas. I 3a har 57% av respondenterna från Afrika 

svarat ja och 43% av respondenternas svar saknas. I 3b tyckte 43% att IASB ska utveckla 

standarder som fokuserar på endast de relativt större eller endast de relativt mindre företag utan 

public accountability. Däremot har 14% inte hållit med och 43% av svaren saknas. 57% av 

respondenterna från Afrika tyckte att principerna som presenterades i preliminary view 3.2 och 

3.3 utgör en lämplig definition av begreppet ”public accountability” medan 43% saknas.  I 3d 

har 71% tyckt att företag ska vara skyldiga att använda fullständig IFRS om en eller flera av 

aktieägarna motsätter sig att företaget upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS for SME. 

Däremot har ingen respondent tyckt att beslutet ska påverkas av vad en eller flera aktieägare 

tycker. I 3e har 57% svarat ja, 14% har svarat nej och 29% av svaren saknas.  

 

I fråga 4 har 57% av respondenterna från Afrika svarat ja. Dock har 14% svarat nej och 29% 

av svaren saknas. Svaren på fråga 4 visar att majoriteten av respondenterna från Afrika tycker 

att återgång till fullständig IFRS ska vara tillåtet för att lösa problem som inte kan hanteras med 

IFRS for SME. I fråga 5a finns det en jämnfördelning mellan svarsalternativen ja (1) och ja (2) 

där 29% av respondenterna har valt ja (1), 29% har valt ja (2) och 43% av svaren saknas. I 5b 

har 71% av respondenterna valt Ja (a) och ingen har valt b eller c. I fråga 6 har 71% av 

respondenterna svarat ja och 29% saknas. Svaren visar att majoriteten av respondenterna tycker 
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att IFRS for SME ska utvecklas utifrån fullständig IFRS med några anpassade modifieringar. 

En av intressenterna (CL 33) från Afrika argumenterar att: 

The best approach would be to leave the fundamental concepts from the 

Framework and the principles of IFRS undisturbed. Modifications to each 

IFRS could comprise disclosure exemptions and allowed alternatives to 

recognition and measurement. It is important that any modifications should 

significantly ease the financial reporting burden on smaller entities (CL33).  

 

I fråga 7a har 43% av respondenterna från Afrika svarat ja medan 14% svarat nej och 43% av 

svaren saknas. 57% av respondenterna har svarat ja på 7b och 43% har inte besvarat frågan alls. 

I 7c har 14% av respondenterna svarat nej, 29% svarade ja och 57% av intressentgruppens svar 

saknas. 57% av respondenterna tyckte att IFRS for SME bör presenteras i en separat volym 

medan 14% tyckte att standarderna inte ska presenteras i en separat volym och 29% har inte 

besvarat frågan alls. I 8b har 71% svarat ja och 29% av svaren saknas. 57% av respondenter 

från Afrika tycker att standarderna bör ha ett mål, sammanfattning och ordlista. I fråga 9 har 

57% av respondenterna valt att tillägga kommentarer och rekommendationer till IASB, 14% 

hade inga kommentarer eller rekommendationer och 29% av svaren saknas. Vissa kommentarer 

som intressenter valde att tillägga var att namnet på SME:s standard skulle ändras (CL33), IASB 

bör överväga förstagångsantagande och övergångsbestämmelser och att Kriterier för public 

accountability bör överlåtas till varje land för att tillgodose deras egna omständigheter. 

 

4.4.2. Asien  

Respondenterna från Asien utgör 12% av alla respondenter som har skickat CLs till IASB. I 

fråga 1a har 17% av respondenterna från Asien tyckt att fullständig IFRS är lämplig för alla 

företag. Däremot tyckte 58% av respondenterna att fullständig IFRS är inte lämplig för alla 

företag. 25% av svaren på fråga 1a saknas. I 1b har 50% av respondenterna från Asien tyckt att 

IASB bör utveckla IFRS for SME. Däremot har 42% tyckt att IASB inte ska utveckla de nya 

standarderna och 8% har inte besvarat frågan alls. I 1c har 67% tyckt att de nya standarderna 

inte ska användas av börsnoterade företag medan 17% av respondenterna tyckte att 

börsnoterade företag ska få använda de nya standarderna och 17% har inte besvarat frågan alls. 

I fråga 2 håller 58% av respondenterna från Asien med målen som presenteras i preliminary 

view 2, 17% håller inte med och 25% av respondenternas svar saknas. 

 

I 3a har 58% av respondenterna från Asien svarat ja, 17% har svarat nej och 25% av svaren 

saknas. I 3b tyckte 50% att IASB ska utveckla standarder som fokuserar på endast de relativt 
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större eller endast de relativt mindre företag utan public accountability. Däremot har 33% inte 

hållit med och 17% av svaren saknas. 42% av respondenterna från Asien tyckte att principerna 

som presenterades i preliminary view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition för begreppet 

”public accountability”, 33% av respondenter tyckte att definitionen inte är lämplig och 25% 

av svaren saknas. I 3d har 17% svarat ja medan 67% svarat nej och 17% av svaren saknas. Ett 

argument som framkom av en intressent är att enskilda jurisdiktioner ska avgöra vid en sådan 

fråga (CL15). I 3e har 67% svarat ja, 8% har svarat nej och 25% av svaren saknas. Respondenter 

som inte håller med fråga 3e anser att kostnadsbördan blir för hög för SME:s om svaret på 

frågan är ja (CL51). 

 

I fråga 4 har 50% av respondenterna från Asien svarat ja. Dock har 25% svarat nej och 25% av 

svaren saknas. I fråga 5a har 25% valt ja (1) och 42% har valt ja (2). Argumentet som var 

bakomliggande till svar ja (2) var oftast att ”cherry picking” ska inte vara tillåtet. 8% har inte 

valt ett av alternativen och 25% av svaren saknas. I 5b har 25% av respondenterna valt (a), 17% 

har valt (b) och 8% har valt (c) medan 25% har svarat nej och 25% av svaren saknas. I fråga 6 

har 67% av respondenterna svarat ja, 8% har svarat nej och 25% saknas. Svaren visar att 

majoriteten av respondenterna tycker att IFRS for SME ska utvecklas utifrån fullständig IFRS 

med några anpassade modifieringar. En av intressenterna från Asien har kommenterat följande: 

… I believe the conceptual framework upon which IFRSs are based should 

be the logical starting point. Appropriate modifications should then be made 

in the light of the needs of users of SMEs and the purpose of financial 

reporting. (CL16). 

 

I fråga 7a har 58% av respondenterna från Asien svarat ja medan 17% har svarat nej och 25% 

av svaren saknas. 67% av respondenterna har svarat ja på 7b och 33% har inte besvarat frågan 

alls. I 7c har 8% av respondenterna svarat nej, 67% svarade ja och 25% av intressentgruppens 

svar saknas. 58% av respondenterna tyckte att IFRS for SME bör presenteras i en separat volym 

medan 17% tyckte att standarderna inte ska presenteras i en separat volym och 25% har inte 

besvarat frågan alls. I 8b har 50% svarat ja, 8% har svarat nej och 29% av svaren saknas. 58% 

av respondenterna från Asien tycker att standarderna bör ha ett mål, sammanfattning och 

ordlista, 8% av respondenterna tyckte att de inte ska finnas och 33% av svaren saknas. I fråga 

9 har 50% av respondenterna valt att tillägga kommentarer och rekommendationer till IASB, 

25% hade inga kommentarer eller rekommendationer och 25% av svaren saknas.  
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4.4.3. Europa 

Respondenterna från Europa utgör 61% av alla respondenter som har skickat CLs till IASB. I 

fråga 1a har 40% av respondenterna från Europa tyckt att fullständig IFRS är lämplig för alla 

företag. Däremot tyckte 55% av respondenterna att inte är lämplig för alla företag och 5% av 

svaren på fråga 1a saknas. I 1b har 86% av respondenterna från Europa tyckt att IASB bör 

utveckla IFRS for SME. Däremot har 12% tyckt att IASB inte ska utveckla de nya standarderna 

och endast 1% av svaren saknas. I 1c har 63% tyckt att de nya standarderna inte ska användas 

av börsnoterade företag medan 23% av respondenterna tyckte att börsnoterade företag ska få 

använda de nya standarderna och 14% har inte besvarat frågan alls. I fråga 2 har 74% av 

respondenterna från Europa hållit med målen som presenteras i preliminary view 2, 14% har 

inte hållit med och 12% av respondenternas svar saknas. 

 

I 3a har 68% av respondenterna från Europa svarat ja, 21% har svarat nej och 11% av svaren 

saknas. I 3b tyckte 53% att om IASB ska utveckla standarder som fokuserar på endast de relativt 

större eller endast de relativt mindre företag utan public accountability. Däremot har 34% inte 

hållit med och 12% av svaren saknas. 45% av respondenterna från Europa tyckte att principerna 

som presenterades i preliminary view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition för begreppet 

”public accountability”, 41% av respondenter tyckte att definitionen inte är lämplig och 15% 

av svaren saknas. Många av intressenter från Europa som inte håller med påståenden anser att 

de nationella jurisdiktionerna ska bestämma över frågan. I 3d har 16% svarat ja medan 70% 

svarat nej och 14% av svaren saknas. I den här delfrågan argumenteras det också att det är 

nationella lagar och jurisdiktioner som ska bestämma över detta inte IASB. Ett annan argument 

som framkom ofta är att bara en aktieägare ska inte kunna bestämma över detta. I 3e har 21% 

svarat ja, 63% har svarat nej och 16% av svaren saknas. Ett av argumenten bakom svaret nej 

kan sammanfattas med svar från en av respondenterna från Europa som säger: 

The entity must be able to decide freely whether to draw up its separate 

financial statements according to the current IFRS/IAS, the IFRS for SMEs 

or according to national accounting standards. (CL102).  

 

I fråga 4 har 56% av respondenterna från Europa svarat ja. Dock har 33% svarat nej och 11% 

av svaren saknas. I fråga 5a har 28% svarat ja (1) och 53% har svarat ja (2). Argumentet som 

var bakomliggande till svar ja (2) var oftast att ”cherry picking” ska inte vara tillåtet. 1% har 

inte valt ett av alternativen och 16% av svaren saknas. I 5b har 15% av respondenterna valt (a), 

24% har valt (b) och 4% har valt (c) medan 34% har svarat nej och 23% av svaren saknas. I 

fråga 6 har 67% av respondenterna svarat ja, 19% har svarat nej och 14% saknas. Svaren visar 
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att majoriteten av respondenterna tycker att IFRS for SME ska utvecklas utifrån fullständig 

IFRS med några anpassade modifieringar.  

 

I fråga 7a har 79% av respondenterna från Europa svarat ja medan 8% har svarat nej och 12% 

av svaren saknas. 64% av respondenterna har svarat ja på 7b, 15% har svarat nej och 21% har 

inte besvarat frågan alls. I 7c har 26% av respondenterna svarat nej, 53% har svarat ja och 21% 

av intressentgruppens svar saknas. 84% av respondenterna tyckte att IFRS for SME bör 

presenteras i en separat volym medan 7% tyckte att standarderna inte ska presenteras i en 

separat volym och 10% har inte besvarat frågan alls. I 8b har 38% svarat ja, 42% har svarat nej 

och 19% av svaren saknas. 68% av respondenter från Europa tycker att standarderna bör ha ett 

mål, sammanfattning och ordlista, 16% av respondenterna tyckte att de inte ska finnas och 15% 

av svaren saknas. I fråga 9 har 70% av respondenterna valt att tillägga kommentarer och 

rekommendationer till IASB, 23% hade inga kommentarer eller rekommendationer och 7% av 

svaren saknas.  

 

4.4.4. Nordamerika  

Respondenterna från Nordamerika utgör 6% av alla respondenter som har skickat CLs till IASB. 

I fråga 1a är svaren jämnfördelade med 33% av respondenterna för varje svarsalternativ. I 1b 

har 33% av respondenterna från Nordamerika tyckt att IASB bör utveckla IFRS for SME. 

Däremot har 50% tyckt att IASB inte ska utveckla de nya standarderna och 17% av svaren 

saknas. I 1c har 33% tyckt att de nya standarderna inte ska användas av börsnoterade företag 

medan 17% av respondenterna tyckte att börsnoterade företag ska få använda de nya 

standarderna och 15% har inte besvarat frågan alls. Det framkommer att 67% av respondenterna 

från Nordamerika har hållit med om målen som presenteras i preliminary view 2 och 33% av 

respondenternas svar saknas. 

 

I 3a har 67% av respondenterna från Nordamerika svarat ja, 17% har svarat nej och 17% av 

svaren saknas. I 3b tyckte 50% att IASB ska utveckla standarder som fokuserar på endast de 

relativt större eller endast de relativt mindre företag utan public accountability. Däremot har 

17% inte hållit med och 33% av svaren saknas. 33% av respondenterna från Nordamerika tyckte 

att principerna som presenterades i preliminary view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition för 

begreppet ”public accountability”, 17% av respondenter tyckte att definitionen inte är lämplig 

och 50% av svaren saknas. I 3d har 33% svarat ja medan 17% svarat nej och 50% av svaren 
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saknas. I 3e har 17% svarat ja, 33% har svarat nej och 50% av svaren saknas. En av intressenter 

från Nordamerika resonerar i fråga 3e att: 

….the answer depends on who is using the statements. If the statements are 

statements of the subsidiary, joint venture or associate alone, and the entity is 

non-public, it ought to be able to use SME GAAP. Whether it will is a 

different question. The statements of the parent must comply with full IFRSs. 

It is doubtful that the subsidiary, for instance, will want to keep two sets of 

records or prepare two sets of financial statements. This may be a non-issue 

(CL84).  

 

I fråga 4 har 50% av respondenterna från Nordamerika svarat ja. Dock har 17% svarat nej och 

33% av svaren saknas. I fråga 5a har 33% svarat ja (1) och 67% av svaren saknas. En av 

intressenter från Nordamerika som har svarat ja (1) argumenterar att "mix-and-match"-metoden 

är grundläggande för deras inhemska GAAP, eftersom det tillåter kostnad/nytta som ska tas upp 

av enskilda företag (CL11) och erkänner att non-public företag har olika behov av finansiell 

rapportering. I 5b har 17% valt (b) och 17% har valt (c) och 67% av svaren saknas. I fråga 6 

har 17% av respondenterna svarat ja, 33% har svarat nej och 50% saknas.  

 

I fråga 7a har 50% av respondenterna från Nordamerika svarat ja och 50% har inte besvarat 

frågan alls. Svaren som framkommer i 7b är detsamma som 7a där 50% av respondenterna har 

svarat ja och 50% har inte besvarat frågan alls. I 7c har 17% av respondenterna svarat nej, 33% 

har svarat ja och 50% av intressentgruppens svar saknas. 17% av respondenterna tyckte att IFRS 

for SME bör presenteras i en separat volym medan 33% tyckte att standarderna inte ska 

presenteras i en separat volym och 50% har inte besvarat frågan alls. I 8b har 33% svarat ja, 

17% har svarat nej och 50% av svaren saknas. 33% av respondenter från Nordamerika tycker 

att standarderna bör ha ett mål, sammanfattning och ordlista, 17% av respondenterna tyckte att 

de inte ska finnas och 50% av svaren saknas. I fråga 9 har 67% av respondenterna valt att 

tillägga kommentarer och rekommendationer till IASB och 33% av svaren saknas.  

 

4.4.5. Oceanien  

Respondenterna från Oceanien utgör 12% av alla respondenter som har skickat CLs till IASB. I 

fråga 1a har 17% av respondenterna från Oceanien svarat ja medan 58% av respondenterna har 

svarat nej och 25% av respondenternas svar saknas. I 1b har 50% av respondenterna från 

Oceanien tyckt att IASB bör utveckla IFRS for SME. Däremot har 33% tyckt att IASB inte ska 

utveckla de nya standarderna och 17% av svaren saknas. I 1c har 75% tyckt att de nya 
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standarderna inte ska användas av börsnoterade företag medan 8% av respondenterna tyckte att 

börsnoterade företag ska få använda de nya standarderna och 17% har inte besvarat frågan alls. 

I fråga 2 har 83% av respondenterna från Oceanien hållit med målen som presenteras i 

preliminary view 2, 8% har inte hållit med och 8% av respondenternas svar saknas. 

 

I 3a har 75% av respondenterna från Oceanien svarat ja och 25% har svarat nej. I 3b tyckte 67% 

att IASB ska utveckla standarder som fokuserar på endast de relativt större eller endast de 

relativt mindre företag utan public accountability. Däremot har 17% inte hållit med och 33% 

av svaren saknas. 33% av respondenterna från Oceanien tyckte att principerna som 

presenterades i preliminary view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition för begreppet ”public 

accountability”, 25% av respondenter tyckte att definitionen inte är lämplig och 8% av svaren 

saknas. I 3d har 33% svarat ja medan 58% har svarat nej och 8% av svaren saknas. Vissa 

intressenter som inte håller med anser att det ska finnas en typ av procentspärr (CL28) eller att 

landets egna jurisdiktioner ska bestämma i frågan (CL27). I 3e har 8% svarat ja, 75% har svarat 

nej och 17% av svaren saknas. I denna delfråga har en respondent från Oceanien argumenterat 

att: 

Reference is made to the cost of producing a second set of financial 

statements, but if this cost is material then a subsidiary, joint venture or 

associate will choose to issue full IFRS compliant financial statements and 

avoid the additional cost of dual reporting. In the absence of a compelling 

argument as to why SMEs should be required to report on a full IFRS basis, 

we consider that the reporting requirements should not be determined by who 

owns an entity (CL27).  

 

I fråga 4 har 75% av respondenterna från Oceanien svarat ja medan 17% har svarat nej och 8% 

av svaren saknas. I fråga 5a har 58% svarat ja (1), 33% har svarat ja (2) och 8% av svaren 

saknas. I 5b har 50% av respondenterna valt (a), 17% har valt (b) och 17% har valt (c) medan 

8% har svarat nej och 8% av svaren saknas. I fråga 6 har 83% av respondenterna svarat ja, 8% 

har svarat nej och 8% saknas. Svaren visar att majoriteten av respondenterna tycker att IFRS 

for SME ska utvecklas utifrån fullständig IFRS med några anpassade modifieringar.  

 

I fråga 7a har 92% av respondenterna från Oceanien svarat ja medan 8% av svaren saknas. 75% 

av respondenterna har svarat ja på 7b, 17% har svarat nej och 8% har inte besvarat frågan alls. 

I 7c har 42% av respondenterna svarat ja, 42% har svarat nej och 17% av intressentgruppens 

svar saknas. 75% av respondenterna tyckte att IFRS for SME bör presenteras i en separat volym 

medan 17% tyckte att standarderna inte ska presenteras i en separat volym och 8% har inte 

besvarat frågan alls. I 8b har 67% svarat ja, 25% har svarat nej och 8% av svaren saknas. 75% 
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av respondenter från Oceanien tycker att standarderna bör ha ett mål, sammanfattning och 

ordlista, 17% av respondenterna tyckte att de inte ska finnas och 8% av svaren saknas. I fråga 

9 har 50% av respondenterna valt att tillägga kommentarer och rekommendationer till IASB, 

42% hade inga kommentarer eller rekommendationer och 8% av svaren saknas.  

 

4.4.6. Sydamerika 

Respondenterna från Sydamerika utgör 5% av alla respondenter som har skickat CLs till IASB. 

I fråga 1a har 20% av respondenterna från Sydamerika svarat ja medan 40% av respondenterna 

har svarat nej och 40% av respondenternas svar saknas. I 1b har 40% av respondenterna från 

Sydamerika tyckt att IASB bör utveckla IFRS for SME. Däremot har 60% tyckt att IASB inte 

ska utveckla nya standarder. I 1c har 60% tyckt att de nya standarderna inte ska användas av 

börsnoterade företag och 40% har inte besvarat frågan alls. I fråga 2 har 60% av respondenterna 

från Sydamerika hållit med målen som presenteras i preliminary view 2, 20% har inte hållit 

med och 20% av respondenternas svar saknas. 

 

I 3a har majoriteten av respondenterna från Sydamerika svarat ja med 60% och 40% av 

respondenternas svar saknas. Samma svar framkom i 3b och 3c där 60% av respondenterna har 

svarat ja och 40% av respondenternas svar saknas. I 3d har 20% svarat ja, 60% har svarat nej 

och 40% av svaren saknas. Vissa intressenter som argumenterar emot påståenden hävdar att 

ägares omdömesförmåga inte är ett pålitligt kriterium (CL35). Dessutom framkom det att om 

företag inte uppfyller kriterierna för att kvalificeras som publicly accountable, bör det i princip 

vara tillåtet och obligatoriskt att införa IFRS for SME (CL70). I 3e har 40% har svarat ja, 20% 

har svarat nej och 40% av svaren saknas. I fråga 4 har 60% av respondenterna från Sydamerika 

svarat ja medan 40% av svaren saknas. I fråga 5a har 20% svarat ja (1), 40% har svarat ja (2), 

20% har svarat nej och 20% av svaren saknas. I 5b har 20% av respondenterna valt (a), 40% 

har valt (b) medan 20% har svarat nej och 20% av svaren saknas. I fråga 6 har 40% av 

respondenterna svarat ja, 20% har svarat nej och 40% saknas. En av intressenterna som har valt 

b har argumenterat att:  

We agree with option (b), principle by principle approach. We consider (a) 

too tough an option, what can jeopardise the willingness that embeds and 

motivated this effort to “bring” SMEs to better accounting standards. We 

think that option (c) may be somehow difficult (tricky) to define and would 

be subject to some degree of manoeuvring by Management (CL70).  
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I fråga 7a har 20% av respondenterna från Sydamerika svarat ja, 40% har svarat nej och 40% 

har inte besvarat frågan alls. Argumenten som framkom för de negativa inställningar är att 

aspekter som exempelvis användarnas behov bör definieras av lokala jurisdiktioner (CL70). I 

7b har 40% av respondenterna svarat ja, 20% har svarat nej och 40% har inte besvarat frågan 

alls. I 7c har 60% av respondenterna svarat ja och 40% av intressentgruppens svar saknas. 80% 

av respondenterna tyckte att IFRS for SME bör presenteras i en separat volym och 20% har inte 

besvarat frågan alls. Liknande svar framkom i 8b och 8c där 80% har svarat ja och 20% av 

svaren saknas på både frågor. I fråga 9 har alla respondenter från Sydamerika valt att tillägga 

kommentarer och rekommendationer till IASB.  

 

4.4.7. Internationellt  

Respondenterna som presenterar vissa internationella organisationer utgör 5% av alla 

respondenter som har skickat CLs till IASB. I fråga 1a har 40% av respondenterna internationellt 

svarat ja, 40% har svarat nej och 20% av respondenternas svar saknas. I 1b har 60% av 

respondenterna tyckt att IASB bör utveckla IFRS for SME. Däremot har 20% tyckt att IASB inte 

ska utveckla nya standarder och 20% av respondenternas svar saknas. I 1c har 40% tyckt att de 

nya standarderna inte ska användas av börsnoterade företag, 20% tyckte att det ska vara tillåtet 

att börsnoterade företag använder standarderna och 40% har inte besvarat frågan alls. I fråga 2 

har 40% av respondenterna hållit med målen som presenteras i preliminary view 2, 40% har 

inte hållit med och 20% av respondenternas svar saknas. 

 

I 3a har majoriteten av de internationella respondenterna svarat ja med 80% och 20% av 

respondenternas svar saknas. I 3b har 60% av respondenterna inte hållit med att IASB ska 

utveckla standarder som fokuserar endast på de relativt större eller relativt mindre företag utan 

public accountability medan 40% av respondenternas svar saknas. En av respondenterna som 

inte håller med har argumenterat att: 

We are of the view that one SME standards may not be suitable for all entities 

that do not have public accountability. The fact that there is a big range 

between relatively large and relatively smaller SMEs needs to be recognized. 

Furthermore, accounting and reporting needs may differ significantly 

between relatively larger SMEs and relatively smaller SMEs. In our 

opinion..., the smallest entities that are often owner-managed and have few 

employees should use a simple accruals-based accounting (CL65). 
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40% av internationella organisationer tyckte att principerna som presenterades i preliminary 

view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition för begreppet ”public accountability” medan 20% 

tyckte att definitionen inte var lämplig och 40% av svaren saknas. I 3d har 20% svarat ja, 40% 

har svarat nej och 40% av svaren saknas. I 3e har 60% har svarat nej och 40% av svaren saknas. 

Resonemang som framkom från vissa respondenter i frågorna 3d och 3e är att det är nationella 

jurisdiktioner som ska bestämma och att kostnadsbördan kan vara för stor för SMEs.  

 

I fråga 4 har 20% av respondenterna svarat ja. Dock har 60% svarat nej och 20% av svaren 

saknas. I fråga 5a har 60% valt ja (2). Argumentet som var bakomliggande till svar ja (2) var 

oftast att ”cherry picking” inte ska vara tillåtet. 20% har inte valt ett av alternativen och 20% 

av svaren saknas. I 5b har 20% av respondenterna valt (b) medan 40% har svarat nej och 40% 

av svaren saknas. I fråga 6 har 60% av respondenterna svarat ja och 40% av svaren saknas. 

Svaren visar att majoriteten av respondenterna tycker att IFRS for SME ska utvecklas utifrån 

fullständig IFRS med några anpassade modifieringar.  

 

I fråga 7a har 60% av respondenterna svarat ja medan 20% har svarat nej och 20% av svaren 

saknas. 60% av respondenterna har svarat ja på 7b och 40% har inte besvarat frågan alls. I 7c 

har 80% av respondenterna svarat nej och 20% av intressentgruppens svar saknas. En av 

intressenterna som har svarat nej har argumenterat att:  

It would be foolish to make such a presumption, and we strongly urge the 

Board not to have such a mindset in their initial discussions on individual 

IFRS. We could agree to a proposition that user needs and preparer 

cost/benefit analyses would drive changes to recognition and measurement 

principles, but not the proposition as formulated in the question (CL87). 

 

60% av respondenterna tyckte att IFRS for SME bör presenteras i en separat volym och 40% av 

respondenternas svar saknas. I 8b har 40% svarat ja, 20% har svarat nej och 40% av svaren 

saknas. 60% av respondenterna tycker att standarderna bör ha ett mål, sammanfattning och 

ordlista, och 40% av svaren saknas. I fråga 9 har 60% av respondenterna valt att tillägga 

kommentarer och rekommendationer till IASB, 20% hade inga kommentarer eller 

rekommendationer och 20% av svaren saknas. Vissa intressenter tyckte är att public 

accountability bör definieras bättre och att kostnadsbördan ska beaktas eftersom ekonomin 

varierar mellan olika länder. 
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5. Analys  
___________________________________________________________________________   

I detta kapitel analyseras uppsatsen empiriska material med utgångspunkten i den teoretiska 

referensramen som presenteras i kapitel 2. Analysen är uppdelat utifrån intressentgrupper och 

geografiska regioner. Slutligen presenteras analys om IASB har tagit hänsyn till 

intressenternas åsikter. Uppdelning bidrar till ökad struktur och ger bättre förståelse för vad 

uppsatsen ska analysera.  

___________________________________________________________________________   

5.1. Analys av intressentgrupper 

I följande avsnitt presenteras analys och diskussion kring intressentgruppernas svar utifrån 

relevanta faktorer för intressenter. Vidare analyseras empiriskt material utifrån fem 

intressentgrupper: universitet och högskolor, redovisnings- och revisionsorganisationer, 

standardsättare, företag samt annan användare. I avsnitten som presenteras nedan analyseras 

intressentgruppernas svar med utgångspunkten i teorikoppling och litteratur review. 

5.1.1 Universitet och högskolor 

Universitet och högskolor är en viktig intressentgrupp att ta hänsyn till eftersom de besitter hög 

kunskapsnivå i frågan och har en stor påverkan på framtida intressenter. Majoriteten av 

intressenterna som representerar universitet och högskolor har en positiv inställning till de flesta 

(58%) av alla frågor. Det visar att majoriteten av intressentgruppen håller med om IASB:s syn 

i diskussionsunderlaget på hur standarderna ska utvecklas och vilka tillvägagångssätt som ska 

användas. Intressentgruppen universitet och högskolor utgör en av grupperna med lägsta antal 

respondenter. Dock anses gruppen vara en primär intressent (Claskson, 1995) eftersom 

intressenterna arbetar utifrån samhällsmässiga behov vilket leder till att intressentgruppen 

påverkas av standarden för SME:s då de måste förmedla kunskapen vidare. Universitet och 

högskolor utgör oftast en icke vinstdrivande intressentgrupp. Med det kan man anta att 

intressentgruppen lägger stor vikt vid att förmedla de moraliska och sociala intressena. 

Samtidigt är rapporteringen på ett transparent och rättvisande sätt högt prioriterad för 

intressentgruppen. Enligt Barth (2007 & 2011); Abela & Mora (2012) refererad i Bautista-Mesa 

m.fl (2019) kan det vara nödvändigt att skapa ett större engagemang från intressenter såsom 

akademiker i IFRS for SME Anledningen till detta är att akademikers oberoende och metodik 

skulle kunna utgöra ett lämpligt bidrag till regleringsprocessen.  
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Enligt lobbying and the economic interest group of regulation, är det svårare för 

minoritetsgrupper som inte har tillräcklig stor inflytande på grund av deras storlek att effektivt 

utföra lobbying (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom intressentgruppen universitet och 

högskola utgör en av de minsta intressentgrupperna behöver deras svar inte vara avgörande. 

Även om deras åsikter har blivit hörda kan det framkomma andra variabler som påverkade 

IASB beslut att ändra vissa standarder för SME: s. I frågan om ett företag ska vara skyldiga att 

använda fullständiga IFRS om en eller flera av aktieägare motsätter sig att företaget upprättar 

sina finansiella rapporter baserat på IFRS for SME har majoriteten av respondenterna inte hållit 

med påståenden i frågan. I slutändan har IASB tagit hänsyn till deras åsikter i frågan.  

 

5.1.2. Redovisnings- och revisionsorganisationer 

Redovisnings- och revisionsorganisationer utgör en viktig intressentgrupp eftersom de som 

tillhör gruppen ständigt arbetar med redovisning eller revision och påverkas direkt av ändringar 

i rapporteringsstandarder. Totalt är det 49% av alla respondenter som besvarat frågorna. Enligt 

intressentteorin kategoriseras redovisnings- och revisionsorganisationer som primära 

intressenter (Clarkson,1995). Redovisnings- och revisionsorganisationer är intressentgruppen 

med flest antal respondenter som leder till att gruppen besitter en stor inflytande i 

processutvecklingen. Enligt intressentteori handlar det positiva (ledningsperspektivet) om att 

organisationer brukar fatta beslut som gynnar de viktiga intressentgrupper och uppfyller deras 

krav och förväntningar. Med anledning av detta gynnas en intressentgrupp som anses ha makt 

framför andra grupper (Deegan & Unerman, 2011).  Redovisnings- och revisionsorganisationer 

anses vara inflytelserika eftersom de besitter stora resurser och representerar yrkesmässiga 

organisationer (Mitchell m.fl., 1994). Då mer kommentarer och förslag som kommer från en 

intressentgrupp desto mer kan risken att IASB fattar beslut till gruppens fördel ökar.   

 

Inom redovisning kan vissa intressentgrupper utföra lobbying som påverkar reglerande organen 

att acceptera eller förkasta en viss redovisningsstandard (Deegan & Unerman, 2011). Empirin 

visar att intressenternas åsikter gällande IASB:s föreslagna arbete och utveckling av standard 

för SME:s är liknande. I de flesta frågor anser intressentgruppen att påståenden som 

framkommer är acceptabla. När revisionsföretagets klienter använder samma 

redovisningsstandard är revisionsföretaget mer benägen att utföra lobbying för att stödja just 

denna standard (Deegan m.fl., 1990 refererad i Deegan & Unermann, 2011). I frågan om 

styrelsen vid utveckling av IFRS for SME bör anta att inga ändringar skulle göras av principerna 
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för erkännande eller värdering i IFRS, även om det antagandet skulle kunna övervinnas på 

grundval av användarnas behov och en kostnads-nyttoanalys. Redovisning och 

revisionsorganisationer var den enda intressentgruppen där majoriteten av intressenterna har 

hållit med. I slutändan har IASB bestämt att ändringar skulle vara tillåtna vilket visar att hänsyn 

har tagits till majoriteten av alla intressenter och inte till redovisnings och 

revisionsorganisationer. Det visar att det normativa perspektivet som innebär likabehandling 

för alla intressenter följs av IASB (Deegan & Unermann, 2011).  

 

5.1.3. Standardsättare 

Intressegruppen omfattar organisationer som är nationella standardsättare i respondenternas 

länder. Dessa organisationer kan ha värdeskapande åsikter som gynnar IASB eftersom de jobbar 

med standardsättning på nationell nivå. Totalt utgör standardsättare 25% av alla intresenter som 

har besvarat frågan vilket innebär att gruppen är den näst största intressentgruppen. Majoriteten 

av intressenterna som representerar standardsättare har en positiv inställning till de flesta (55%) 

av alla frågor. Standardsättare utgör en primär intressentgrupp (Clarkson, 1995). Anledningen 

till detta är att standardsättare är direkt kopplat till IASB arbete med standardutveckling. Därför 

kan standardsättares åsikter angående implementering av IFRS for SME vara avgörande i 

respektive jurisdiktion. Grupper med högsta inflyttande såsom nationella standardsättare kan 

frukta att förlora makt och kontroll över standardinställning till IASB. Ett liknande argument 

kan framföras med hänsyn till reglerande organen själva, som försöker maximera sin egen 

användbarhet och makt (Kaya & Koch, 2015). 

 

I frågan om företagens agerande när IFRS for SME inte tar upp en viss redovisnings- eller 

värderingsfråga och om företagen bör vara skyldiga att använda lämpliga IFRS för att lösa 

specifika problem har standardsättare varit en av de inflytelserika intressentgrupperna som 

tyckte att det angivna föreslaget är lämplig. Däremot har IASB beslutat att företag ska få 

använda fullständig IFRS som underlag när användbara lösningar inte presenteras i IFRS for 

SME:s med de ska inte vara skyldiga att använda fullständig IFRS. Majoriteten av alla 

intressenter förutom annan användare har delat samma uppfattning som standardsättare men 

IASB har inte tagit hänsyn till deras åsikter. Olika allianser uppkommer för att uppnå målet 

eller gemensamma intressen (Deegan & Unerman, 2011). Resultatet på denna fråga tyder att 

ingen hänsyn har tagits till intressenternas åsikter. I detta fall kan man argumentera att en av 
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anledningar till IASB beslut att bortse standardsättarnas åsikter är ett försök för att maximera 

IASBs användbarhet och inflytande.   

5.1.4. Företag 

Intressentgruppen omfattar företag som är verksamma i olika bransch och använder 

standarderna som utvecklas av IASB. Det är viktigt att IASB tar hänsyn till företag för att 

säkerställa att standarderna uppfyller deras syfte och tillgodoser användarnas behov. Dock 

framkommer det att företag utgör endast 15% av alla respondenter som har besvarat frågorna. 

Detta visar att rapporterande enheter som avses använda IFRS for SME är inte tillräckligt 

representerade. Enligt Georgiou (2004) kan viljan att utföra lobbying och delta i 

utvecklingsprocess påverkas av flera faktorer som omfattar övervägandet av fördelar och 

kostnader. Intressentgruppen företag hade en negativ inställning till de flesta frågor eftersom 

det framkommer att endast 35% av de totala svaren var ja. Intressentgruppens svar kan medföra 

frågor om IASB verkligen tar hänsyn till användarnas behov. Enligt Ram & Newberry (2013) 

har IASB utvecklat IFRS for SME utifrån den fullständiga IFRS. Ram & Newberry (2013) menar 

att om IASB hade fokuserat endast på användarnas behov skulle organisationen behöva 

använda en annan conceptual framework, olika mål för finansiell rapportering, olika principer 

för redovisning och värdering samt olika kvalitativa egenskaper av information.  

 

Empirin visar att företag är den enda intressentgruppen där majoriteten av respondenternas 

svarade nej i frågan om ändringar i presentation och disclosure ska motiveras utifrån 

användarbehov och kostnads-nyttoanalyser och om dessa ändringar kan öka eller minska den 

nuvarande informationsnivån för SME:s. Företagens åsikter har krockat med andra 

intressentgruppers åsikter eftersom företag är den enda intressentgruppen där majoriteten av 

gruppen har svarat nej. Detta kan motiveras utifrån intressenternas varierande förväntningar 

som kan krocka med varandra eftersom vissa intressenter fokuserar på ekonomisk vinst medan 

andra har olika intressen (Deegan & Unerman, 2011).  När sådana situationer uppkommer 

måste IASB överväga och prioritera vissa intressentgrupper framför andra. IASB har beslutat att 

disclosure ska motiveras utifrån användarbehov och kostnads-nyttoanalyser vilket visar i sin 

tur att företagens åsikter inte har blivit hörda.  

5.1.5. Annan användare 

I intressegruppen annan användare ingår intressenter som inte har angivit information om sin 

bakgrund eller de som inte kan kategoriseras i grupperna ovan.  Även om de inte kan 
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kategoriseras under andra grupper är de fortfarande viktiga intressenter som vill framföra sina 

åsikter till IASB. Totalt utgör intressentgruppen bara 4% av alla respondenter vilket visar att 

”andra användare” tillhör den minsta intressentgruppen. Enligt den normativa aspekten i 

intressentteorin bör alla intressenters åsikter beaktas (Hasnas, 1998). Därmed har andra 

användare inte sorterats bort för att de inte ska diskrimineras. Majoriteten av respondenterna 

som representerar andra användare har haft en positiv inställning till de flesta (59%) av alla 

frågor.  

 

Empirin visar att andra användare tyckte att principerna som presenterades i preliminary view 

3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition för begreppet ”public accountability” eftersom 80% har 

svarat ja. Dock har IASB valt att förenkla de principerna och ändra dem vilket visar att hänsyn 

inte har tagits till gruppens åsikter. Bautista-Mesa m.fl (2019) kom fram till att vissa 

intressentgrupper åsikter beaktas inte under utvecklingsprocessen. I detta fall var andra 

användarna den minsta intressentgruppen vilket kan förklara varför IASB inte har tagit hänsyn 

till deras åsikter i frågan. Följaktligen kan man argumentera hur ska IASB tillgodose 

användarnas behov om de inte ta hänsyn till användarnas åsikter.  

 

5.1.6. Mönster i intressentgruppernas svar  

Avvikande mönster som framkommer i den empiriska material ska analyseras med 

intressentteorin och lobbying and the economic interest group theory of regulation. 

Framkommande skillnader i svar kan även förklaras med hjälp av antagandet att olika 

intressentgrupper har skilda åsikter angående intresse och mål vilket orsakar att de hamnar i 

konflikter med varandra eller var för sig (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Redovisning- och revisionsorganisationer och standardsättare är intressentgrupperna som är 

överrepresenterade gentemot andra intressentgrupper. Intressentgrupper som är inflytelserika 

intressenter agerar på ett sätt för att skapa mervärde vilket genereras av de ekonomiska 

konsekvenserna av redovisningsstandarder (Bautista-Mesa, m.fl., . 2019). Bakomliggande 

faktorer för den höga svarsfrekvensen för intressentgruppen redovisning- och 

revisionsorganisationer kan förklaras utifrån att revisionsföretaget är mer benägen att utföra 

lobbying för att stödja en standard som används av sina klienter (Deegan m.fl., . 1990 refererad 

i Deegan & Unerman, 2011). Den höga svarsfrekvensen för standardsättare kan förklaras utifrån 

antagandet att inflytelserika lobbygrupper som nationella standardsättare kan frukta att förlora 
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makt och kontroll över standardinsättning till IASB (Kaya & Koch, 2015). De tre 

intressentgrupper som kan anses vara underrepresenterad är universitet och högskolor, företag 

och andra användarna eftersom de har en låg svarsfrekvensen. Intressentgrupper som inte har 

tillräcklig stor inflytande kommer inte att effektivt utföra lobbying för regleringar som kan 

skydda deras olika intressen (Deegan & Unerman, 2011). 

 

När intressentgrupper utför lobbying ställer de krav och förväntningar på organisationen som 

måste uppfyllas i hög grad för att organisationen ska kunna skapa förtroende samt säkra sin 

överlevnad (Marton m.fl., 2019). I allmänhet har intressenternas röster blivit hörda. Dock har 

IASB beslutat att bortse ifrån intressenternas åsikter i vissa fall. I fråga (3c) har IASB beslutat 

att ändra de ursprungliga förslagen för definitionen av public accountability som presenteras i 

diskussionsunderlaget till en annan definition i IFRS for SME. Endast en intressentgrupp ville 

att det ursprungliga förslaget skulle ändras. Denna intressentgrupp är företag medan resterande 

intressentgrupper hade delade åsikter i frågan. Den normativa och det positiva (lednings) 

aspekten kan inte förklara denna fenomenen. Anledningen till detta är att företag inte kan anses 

vara en inflytelserik intressant utifrån deras svarsfrekvens. Å andra sidan är företag primära 

intressenter med stor inflytande eftersom standarderna utvecklas för att tillgodose företagens 

behov. Liknande fenomen sker i en del andra frågor där en enda intressentgrupp har en negativ 

inställning medan resterande intressenter har positiva inställningar. Det kan förklaras utifrån 

IASBs vilja att maximera sin egen användbarhet och inflytande (Kaya & Koch, 2015) genom 

att bortse från de delade åsikter hos intressentgrupper och utgå ifrån egen bekvämlighet. Detta 

kan gå i hand med Botzem 2012 (refererad i Ram & Newberry 2013) där det framkommer att 

IASB:s due process anses ha en kommunikativ funktion utan någon förpliktelse att ändra sin 

ställning till standarden som övervägs. 

5.2. Analys av geografiska regioner 

Studiens syfte är att undersöka åsikter gällande utveckling av IFRS för SME:s utifrån 

intressentgrupper och geografiska regioner. I kommande avsnitts analyseras empiriskt material 

utifrån de olika geografiska regionerna som respondenterna tillhör. Dessa består av Afrika, 

Asien, Europa, Nordamerika Oceanien, Sydamerika samt internationellt. Teorierna och 

literature review används som en grund för analyskapitlet. 
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5.2.1. Afrika 

Majoriteten av länderna i Afrika anses vara utvecklingsländer. Därmed finns det behov av 

redovisningsstandarder med hög kvalité. I det empiriska materialet framkommer det att 

respondenterna från Afrika utgör 6% av alla respondenter som har besvarat frågorna. 

Majoriteten av intressenterna från Afrika har en positiv inställning till de flesta (56%) av alla 

frågor. I empirin framgår det att Afrika är den enda geografisk region där alla respondenter 

tyckte att IFRS for SME ska utvecklas. Respondenternas vilja att utveckla IFRS för SME:s kan 

bero på olika faktorer.  Enligt tidigare studier är kvaliteten på den lokala GAAP en avgörande 

faktor vid införandet av IFRS for SME.  I Afrika finns det 20 länder där det är det tillåtet eller 

obligatorisk att använda IFRS for SME. Vissa utvecklingsjurisdiktioner har inte sina egna lokala 

GAAP vilket leder till antagandet att utvecklingsländer finner det fördelaktigt att införa IFRS 

for SME för att attrahera utländska investerare och kapital (Kaya & Koch 2015). Förklaringen 

till denna fenomenen kan bero på att införandet av IFRS för SME:s minskar kostnaderna för de 

lokala jurisdiktionerna att utveckla sina egna finansiella redovisningsstandarder. 

 

I fråga 3c tyckte majoriteten av intressenterna från Afrika att påståenden som presenteras i 

preliminary view 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition. Dock har IASB beslutat att ändra 

definitionen vilket visar att hänsyn inte har tagits till respondenternas åsikter. Enligt The 

economic interest group of regulation kommer grupper utan tillräcklig inflytande inte att kunna 

effektivt utföra lobbying för regleringar som kan skydda deras olika intressen (Deegan & 

Unerman, 2011). Med det kan man anta att respondenter från Afrika är inte tillräcklig 

representerade och inflytelserika för att IASB ska ta hänsyn till deras åsikter. Detta kan stödjas 

med Devi & Samujh (2015) forskning där det framgår att även om utvecklingsländerna insåg 

behovet av IFRS for SME, hade de i allmänhet inte tillräcklig representation i IASB (Susela-

Devi & Samujh).  

5.2.2. Asien 

Asien är världens största kontinent dock har respondenterna som tillhör Asien utgjort endast 

10% av alla respondenter. Respondenter från Asien hade delade inställningar till frågorna med 

totalt 50% positiva inställningar.  I 25 länder i Asien är det tillåtet eller obligatoriska att använda 

IFRS for SME. Empirin visar att åsikter från respondenterna som tillhör Asien avviker från 

övriga respondenter när det gäller fråga 3e. Frågan handlar om företag som ingår i koncern eller 

intressebolag till ett företag med offentligt ansvar ska utarbeta finansiell information i enlighet 
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med fullständig IFRS och inte IFRS for SME för att uppfylla kraven från deras moderföretag. I 

slutändan har IASB beslutat att det inte ska vara obligatorisk att använda fullständig IFRS för 

dotterbolagen. Asien är den geografiska regionen med högsta andel ja svar men deras svar har 

inte beaktats. Det innebär att samma villkor som gällde för Afrika gäller även för Asien och att 

respondenterna inte har tillräcklig inflytande för att påverka IASB:s beslut. Däremot har 

majoriteten av respondenterna från Europa svarat nej. Respondenterna tillhör en geografisk 

region som anses vara inflytelserik på grund av hög svarsfrekvens. Detta kan förklaras med 

positiva (ledningsperspektivet) eftersom IASB har fattat beslut som stämmer överens med 

åsikter från de inflytelserika respondenterna. Mest inflytelserika respondenter agerar under 

förväntan att vinna mervärde som uppnås genom de ekonomiska konsekvenserna av 

redovisningsstandarder (Bautista-Mesa m.fl.,  2019).  

5.2.3. Europa 

Den Europeiska unionen motsätter införandet av IFRS for SME på grund av motstridigheter 

mot vissa EU:s redovisningsdirektiv (Bonito & Pais, 2018). Enligt Kaya & Koch (2015) är 

utvecklingsländer mer benägna att tillämpa IFRS for SME jämfört med utvecklade länder såsom 

EU-länder. Därmed är det endast obligatorisk eller tillåtet att använda IFRS for SME i 9 länder 

i Europa. I det empiriska materialet framkommer det att respondenterna från Europa utgör 61% 

av alla respondenter som har besvarat frågorna. Den höga andelen gör att respondenterna från 

Europa har större chans att påverka besluten som tas av IASB vilken stödjas av den positiva 

aspekten av intressentteorin. Majoriteten av intressenterna från Europa hade en positiv 

inställning (57%) till de flesta frågor. Respondenternas svar från Europa har avvikit från övriga 

svar när det gäller fråga 7c där majoriteten av respondenter har svarat nej. I slutändan har IASB 

tagit hänsyn till deras åsikter vilket visar att det är enklare för stora och inflytelserika 

intressentgrupper att påverka beslut. 

 

Europa är en geografisk region med största andel av respondenter. Däremot är det få länder som 

använder sig av IFRS for SME:s i Europa. Enligt IASB (2022) är införandet av IFRS for SME 

inte tillåtet, obligatorisk eller övervägs i EU- länder. Högt intresse från respondenter som tillhör 

Europa för att utrycka sina åsikter kan förklaras med lobbying and the economic interest group 

theory of regulation.  Enligt Stigler (1971) använder inflytelserika intressenter deras inflytande 

för att påverka beslut för deras egen nytta. Innan standarderna har publicerats var både IASB 

och EU-länder omedvetna om det ska vara tillåtet att använda IFRS for SME. Med denna 
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anledning har europeiska länder visat högt intresse för att utrycka sina åsikter och skydda egna 

intressen. Hög svarsfrekvens kan stödjas med att det är sannolikt att intressenterna utför 

lobbying om de förväntade fördelarna överstiger kostnaderna för utförandet av lobbying (Sutton 

1984 och Georgiou 2010).     

 

5.2.4. Nordamerika 

IFRS for SME är tillåtet eller obligatoriska i ett land i Nordamerika. I det empiriska materialet 

framkommer det att respondenterna från Nordamerika utgör 5% av alla respondenter som har 

besvarat frågorna. Det framgår att respondenterna från Nordamerika hade främst en negativ 

inställning de flesta frågor/delfrågor. I fråga 6 har endast 17% av respondenterna från 

Nordamerika svarat ja. Däremot har majoriteten av alla respondenter från övriga geografiska 

region svarat ja. I slutändan har hänsyn inte tagits till åsikterna av respondenter från 

Nordamerika gällande fråga 6. Det visar att hänsyn har tagits till majoriteten av resterande 

respondenter vilket förklaras av den normativa aspekten av intressentteorin. Detta kan även 

bero på att respondenterna som tillhör Nordamerika är inte många och har därmed inte stor 

inflytande. Intressenternas krav och förväntningar kan krocka med varandra eftersom de 

fokuserar på olika faktorer. I sådana fall ska organisationen göra vissa överväganden och 

prioritera intressenter som är viktigare för organisationens överlevnad (Deegan & Unerman, 

2011)  

 

5.2.5. Oceanien  

I det empiriska materialet framkommer det att respondenterna från Oceanien utgör 10% av alla 

respondenter som har besvarat frågorna. Det framgår att respondenterna från Oceanien hade 

främst en positiv inställning (63%) till de flesta frågor/delfrågor. Respondenternas svar avviker 

från resterande respondenter när det gäller fråga 5a eftersom de tyckte att företag ska få återgå 

till fullständig IFRS för att lösa vissa problem. Dock har hänsyn inte tagits till deras åsikter i 

frågan eftersom IASB bestämde att företag ska antingen använda fullständiga IFRS eller IFRS 

for SME utan valfri återgång. Det visar att IASB har tagit hänsyn till åsikterna som framkom av 

majoriteten vilken stödjas av det normativa perspektivet av intressentteorin. Idag är det tillåtet 

eller obligatorisk att använda IFRS for SME i endast ett land i Oceanien.  
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5.2.6. Sydamerika 

I det empiriska materialet framkom det att respondenterna från Sydamerika utgör 4% av alla 

respondenter som har besvarat frågorna. Den låga svarsfrekvensen kan förklaras av 

kostnadsbördan som förknippas med utförandet av lobbying (Georgiou, 2004). Majoriteten av 

respondenterna från Sydamerika tyckte att IFRS for SME bör inte utvecklas. Däremot har de 

flesta respondenter från Sydamerika haft en positiv inställning (56%) till de flesta 

frågor/delfrågor. I fråga 7a har respondenterna från Sydamerika svarat ja vilken visar att deras 

svar avviker från majoriteten av övriga intressenter. I slutändan har IASB inte tagit hänsyn till 

deras åsikter vilket kan bero på den låga svarsfrekvensen från respondenterna som tillhör 

regionen. Även fast de flesta respondenterna från Sydamerika tyckte att IFRS for SME ska inte 

utvecklas är det tillåtet eller obligatorisk att använda IFRS for SME i 11 länder i Sydamerika 

idag. Detta kan bero på att de flesta länder i Sydamerika anses vara utvecklingsländer och 

därmed är de mer benägna att införa IFRS for SME för att attrahera utländska investerare och 

kapital (Kaya & Koch, 2015). 

 

5.2.7. Internationellt 

I det empiriska materialet framkommer det att respondenterna som representerar internationella 

organisationer utgör 4% av alla respondenter som har besvarat frågorna. Även om deltagandet 

är låg presenterar de internationella organisationer inte en specifik världsdel vilken medför att 

de inte har en stor inverkan på mönstret i geografiska regioner. Det framgår att representativa 

av internationella organisationer hade delade åsikter angående frågorna vilken stödjas av 

lobbying and the economic interest group theory of regulation och visar att intressenterna i en 

grupp kan vara eniga eller oeniga angående vissa mål och intressen. Gruppens svar avviker från 

intressenter som tillhör övriga geografiska regioner i fråga 3b. I slutändan har IASB inte tagit 

hänsyn till gruppens svar vilken visar att de inte har inflytandet för att kunna påverka beslut. 

 

5.2.8. Mönster i svaren från olika geografiska region  

Avvikande mönster i svaren som framkom från respondenterna som tillhör olika geografiska 

region har analyserats med hjälp av teorierna och litterature review. Olika världsdelar ställer 

olika krav på finansiell rapportering. Därför kan respondenternas svar skilja sig beroende på 

vilken geografisk region de tillhör. Detta medför att IASB får olika synpunkter som gynnar 

utvecklingsprocessen och underlättar att de nya standarderna anpassas efter vad som efterfrågas 

i olika världsdelar. 61% av respondenterna tillhör Europa vilket medför att de har större chans 
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att påverka besluten som tas av IASB vilken stödjas av den positiva aspekten i intressentteorin. 

Generellt hade de flesta respondenter oavsett geografisk region en positiv inställning till de 

flesta frågor. Däremot har svaren avvikit mellan geografiska regioner i vissa frågor. I fem länder 

i Karibien och nio länder i Centralamerika är det tillåtet eller obligatorisk att använda IFRS for 

SME. Dock har inga respondenter från dessa världsdelar utfört lobbying genom att kommentera 

på diskussionsunderlaget. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat ländernas vilja att utföra 

lobbying. Dessa faktorer kan omfatta kvaliteten på ländernas lokala GAAP eller deras vilja att 

införa de nya standarderna (Kaya & Koch, 2015). Enligt Kaya & Koch (2015) är länderna med 

sämre kvalité på den lokala GAAP mer benägna att införa IFRS for SME. Dock är dessa länder 

inte tillräckligt representerade i utvecklingsprocessen vilken nämns i Devi & Samujh (2015) 

forskning där det framgår att även om utvecklingsländerna insåg behovet av IFRS for SME, 

hade de i allmänhet inte tillräcklig representation i IASB (Susela-Devi & Samujh).  

 

5.3. IASB:s hänsynstagande till respondenternas åsikter 

Det empiriska materialet visade intressenternas åsikter i frågorna. För att visa om IASB har tagit 

hänsyn till intressenternas åsikter jämförs åsikterna som framgick med IFRS for SME. 

Majoriteten av intressentgrupperna oavsett geografisk region ansåg att fullständig IFRS är inte 

lämplig för alla företag. Dessutom tyckte majoriteten av intressentgrupperna att IASB bör 

utveckla IFRS for SME. Dock har de flesta respondenter från Nord- och Sydamerika tyckt att 

IFRS for SME inte ska utvecklas. De flesta intressentgrupper tyckte att företag utan public 

accountability ska inte få använda det även om det tillåts nationellt. Vissa intressenter tyckte 

att enskilda jurisdiktioner ska bestämma i frågan och inte IASB. Det är tydligt att IASB har 

tagit hänsyn till intressenternas åsikter gällande första frågan då de utvecklade IFRS for SME. 

I den andra frågan har majoriteten av intressenterna tyckt att målen som presenteras i 

diskussionsunderlaget är relevanta och lämpliga. Majoriteten av intressenterna ville att IASB 

ska beskriva egenskaper för företag som avses använda standarderna utan att använda size test 

vilket bestämdes av IASB i slutändan. I frågan om företag utan public accountability ska få 

använda standarderna har de flesta intressenter svarat ja och deras svar har beaktats av IASB. 

När det gäller om principerna i 3.2 och 3.3 utgör en lämplig definition har majoriteten av 

intressenterna svarat ja. Dock har det även framkommit att 50% av respondenterna som tillhör 

Oceanien tyckte att definitionen inte var lämplig. I slutändan har IASB valt att ändra 

definitionen. I frågan om företag ska inte använda IFRS for SME om en av aktieägarna motsätter 

det har majoriteten av intressenterna svarat nej vilket IASB har tagit hänsyn till. I fråga 3e har 
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de flesta intressenter svarat nej vilket tyder på att de tycker att dotterbolag som ska utarbeta 

finansiell information i enlighet med fullständiga IFRS för att uppfylla kraven från deras 

moderföretag bör följa IFRS for SME vilket beaktas av IASB.  

 

I frågan om hur företagen ska agera när IFRS for SME inte tar upp en viss redovisnings- eller 

värderingsfråga och om företag bör vara skyldiga att använda fullständig IFRS för att lösa det 

specifika problemet har de flesta intressenter svarat ja. Däremot har IASB bestämt att det ska 

vara tillåtet men inte obligatorisk och därmed är företagen inte skyldiga att göra det. I fråga 5a 

har IASB tagit hänsyn till intressenternas åsikter som innebar att företag ska endast behöva välja 

antingen IFRS eller IFRS for SME utan valfri återgång till IFRS. I 5b framkom delade åsikter 

om vilken alternativ skulle vara den bästa om SMEs hade tillåtelse att återgå till IFRS. I och 

med att IASB har bestämt att företag ska endast behöva välja antingen IFRS eller IFRS for SME 

utan valfri återgång till IFRS har hänsyn inte tagit till fråga 5b. Anledningen till beslutet är att 

flera alternativ och valmöjligheter motsätter målet för högre jämförbarhet. I frågan om IASB 

ska utveckla IFRS for SME genom att extrahera de grundläggande begrepp från fullständig 

IFRS och sedan göra ändringar som anses vara lämpliga har majoriteten av intressenterna svarat 

ja. Det är tydlig att IASB har tagit hänsyn till åsikterna i frågan då IFRS for SME bygger på den 

fullständiga IFRS.  

 

I frågan om eventuella ändringar för SMEs av begreppen eller principerna i fullständiga IFRS 

måste baseras på de identifierade behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter eller 

kostnads-nyttoanalyser har de flesta intressenter svarat ja. I slutändan har IASB tagit hänsyn till 

intressenternas åsikter gällande frågan. I fråga 7b har majoriteten av intressenter tyckt att 

ändringar i presentation och disclosure kommer att motiveras utifrån användarbehov och 

kostnads-nyttoanalyser samt att dessa ändringar kan öka eller minska den nuvarande 

informationsnivån för små och medelstora företag. IASB har tagit hänsyn till intressenternas 

åsikter gällande fråga 7b. I frågan om styrelsen vid utveckling av IFRS for SME bör anta att 

inga ändringar skulle göras av principerna för erkännande eller värdering i IFRS, även om det 

antagandet skulle kunna övervinnas på grundval av användarnas behov och en kostnads-

nyttoanalys har majoriteten av intressenterna svarat nej. Åsikterna som framkom på 7c har 

beaktats av IASB. I frågan om standarderna bör publiceras i en separat tryckt volym har de flesta 

intressenterna svarat ja. IASB har publicerat IFRS for SME i en separat tryckt volym vilken 

tyder på att de har tagit hänsyn till intressenternas åsikter. I fråga 8b tyckte de flesta intressenter 

att standarderna bör organiseras efter IAS/IFRS-nummer. Dock har IASB bestämt att organisera 
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standarderna i topical sequence. I frågan om standarderna bör innehålla mål, sammanfattning 

och ordlista har majoriteten av intressenterna svarat ja. IASB har tagit hänsyn till intressenternas 

åsikter i fråga 8c.  

 

Ovanstående information visar tydligt att IASB har tagit hänsyn till intressenternas åsikter i de 

flesta frågor vilken visar att alla grupper behandlas på ett liknande sätt och att den normativa 

aspekten beaktas. Dock utgick IASB inte från majoritetens svar när det gäller frågorna 3c och 

8b utan bestämde motsatsen. I fråga 3c var företag den enda intressentgruppen där de flesta 

intressenter har svarat nej vilket visar att IASB har tagit hänsyn till deras åsikter. Beslutet att 

ändra definitionen kan kopplas till att standarderna utvecklas för att tillgodose användarnas 

behov och att användarna tyckte att den förslagna definitionen inte är lämplig i detta fall. I fråga 

8b framkom det delade åsikter men IASB har beslutat att inkludera mål, sammanfattning och 

ordlista för respektive standard. Trots att redovisnings- och revisionsorganisation är 

överrepresenterade, avviker intressenternas svar från IFRS for SME vilket visar att IASB har 

inte beaktat deras svar lika mycket som de andra intressenter. Däremot har universitet och 

högskolor varit den intressentgruppen där majoriteten av intressenternas åsikter avviker minst 

från IFRS for SME standarden jämfört med andra intressentgrupper.  Efter jämförelsen mellan 

det empiriska materialet och IFRS for SME har det framkommit att majoriteten av 

respondenternas åsikter i tre geografiska regioner har inte beaktats på samma sätt som övriga 

geografiska regioner. Dessa geografiska områden är Afrika, Nordamerika och Sydamerika. 

Europa är den regionen med minst antal avvikande svar vilket visar att IASB har tagit hänsyn 

till deras svar.  
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6. Slutsats   
___________________________________________________________________________   

I detta kapitel presenteras en sammanfattning och diskussion som besvarar uppsatsens 

forskningsfrågor. Vidare diskuteras uppsatsens teoretiska, empiriska och praktiska bidrag. 

Slutligen anges några förslag till framtida forskning.  

___________________________________________________________________________    

6.1. Sammanfattning och diskussion  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka åsikter som framkommer från intressentgrupper 

gällande utvecklingen av IFRS for SME och hur dessa åsikter skiljer sig åt mellan olika 

intressentgrupper och geografiska regioner. Ett annat syfte var att undersöka om IASB har tagit 

hänsyn till intressenternas åsikter genom att jämföra åsikterna som framkom i CLs med de 

befintliga standarderna. Anledningen till ämnesvalet motiveras av att flera problem har uppstått 

vid införandet och användningen av IFRS for SME vilket orsakade behov att justera 

standarderna ett flertal gånger. Detta har väckt vårt intresse för att undersöka om 

respondenternas åsikter har beaktats från början av utvecklingsprocessen eller inte. 

Grundunderlaget för uppsatsen var en kvalitativ innehållsanalys av 120 CLs som skickades till 

IASB från övriga intressenter. För att säkerställa att systematik uppnås, har en kodningsmall 

använts vid den kvalitativa innehållsanalysen av alla CLs. Sedan har deskriptiv statistik använts 

för att sammanställa och presentera data. Med hjälp av insamlade empiriska data och genom att 

undersöka mönster i gruppernas svar, har vi kunnat utgå ifrån teorierna och undersöka 

intressenternas åsikter samt om IASB har behandlat alla åsikter på ett liknande sätt eller 

prioriterat vissa inflytelserika grupper framför andra. 

 

Empirin visade att vissa grupper såsom redovisnings- och revisionsorganisationer är 

överrepresenterade medan andra grupper som företag är underrepresenterade. Den låga 

deltagandet av viktiga intressentgrupper som anses vara användare av dessa standarder, medför 

vissa tveksamheter om IASB kan anses ha tagit hänsyn till användarnas behov. I den teoretiska 

referensramen framgår det att varje intressentgrupp har egna mål och intressen. Därför är det 

normalt att varje intressentgrupp utför lobbying för att framföra gruppens åsikter och försöka 

påverka IASB:s beslut. Trots att intressentgrupperna har varierande åsikter, framträder en 

positiv inställning till de flesta frågor bland övriga intressenter. När det gäller den geografiska 

regionen var Europa överrepresenterade med 61%. Det höga deltagandet av en viss världsdel 
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jämfört med andra visade att respondenterna som tillhör Europa har haft en större påverkan på 

IASB:s beslut. Ett exempel på det är fråga 7 där majoriteten av respondenterna från övriga 

geografiska regioner har svarat nej medan majoriteten av respondenterna från Europa har svarat 

ja. I frågan har IASB tagit hänsyn till respondenterna som tillhör Europa vilket visar att större 

grupper har möjligheten att påverka beslut. 

 

Sammanfattningsvis har IASB tagit hänsyn till majoriteten av intressenterna i de flesta frågor 

vilken stödjas den normativa aspekten som innebär att alla intressenter behandlas på ett 

liknande sätt.  Däremot har vissa inflytelserika grupper prioriterats framför andra i vissa frågor 

vilket stödjas av den positiva aspekten. Ett exempel på det är redovisnings- och 

revisionsorganisationer samt respondenter som tillhör Europa. I en fråga har IASB beaktat 

svaren som framkom av företag vilket kan motiveras av deras mål att tillgodose användarnas 

behov. Även fast intressenternas åsikter och kommentarer är avgörande för 

utvecklingsprocessen av IFRS for SME, är det viktigt att anse att det finns olika faktorer som 

har påverkat IASB:s beslut. Anledningen till detta, är att det finns andra tillfälle där 

intressenterna fick skicka CLs och påverka standardutvecklingen exempelvis exposure draft 

(2007).  

 

6.2. Uppsatsens teoretiska, empiriska och praktiska bidrag 

Vid uppsatsens början har ett research-gap identifierats. En omfattande literature review har 

visat att det finns ett begränsat antal studier som undersöker vilka åsikter som framkommer från 

intressentgrupper gällande IFRS for SME och hur dessa åsikter skiljer sig åt samt om IASB har 

tagit hänsyn till dem. Teorierna som används har bidragit till att förklara motivationfaktorerna 

bakom utförandet av lobbying. Vidare har teorierna använts för att förklara och analysera olika 

fenomener och varför vissa intressenter beter sig som de gör samt varför IASB har beaktat 

intressenternas åsikter på olika sätt. Därmed har uppsatsen bidragit med att uppfylla det 

research-gapet som har identifierats. Dessutom bidrar uppsatsen till den akademiska 

diskussionen angående lobbying-effekter på utvecklingen av IFRS for SME.  

 

I uppsatsens empiriska del har övriga intressenter kategoriserats i intressentgrupper med hjälp 

av den preliminära intressentmodellen som bygger på intressentmodellen. Dessutom 

presenterades skillnader mellan åsikter hos olika intressentgrupper och geografiska regioner. 

Det empiriska materialet visar även vilka intressentgrupper och geografiska regioner är under- 
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eller överrepresenterad och ger nya insikter kring förhållandet mellan användningen av 

standarderna och deltagande i lobbying. Därmed bidrar uppsatsens empiriska material till ökat 

förståelse för vilka åsikter olika intressenter har i olika frågor. 

 

Uppsatsens främsta praktiska bidrag är att den visar vikten av intressenterna deltagande i 

utvecklingsprocessen genom inskickandet av CLs. För intressenterna kan denna uppsats bidra 

till att öka förståelse för fördelarna som förknippas med deltagandet i lobbying. Detta kan leda 

till att mer intressenter blir motiverad att utföra lobbying vilket i sin tur leder till att IASB kan 

bygga standarder där intresenternas åsikter tas i åtanke i högre grad. När det gäller geografiska 

regioner har det framkommit att IFRS for SME används i vissa geografiska regioner som inte 

har utfört lobbying vid standardutvecklingen. Studien bidrar till att uppmärksamma vikten av 

att utrycka sina åsikter och därmed inspirerar respondenter från övriga geografiska region att 

delta i sådana process i framtiden.  

 

Granskningen av CLs har hjälpt att identifera intressentgrupper, och de geografiska regioner 

som respondenterna tillhör samt deras åsikter på ett enkelt sätt. Detta bidrar till ett nytt sätt att 

identifera intressenter eftersom granskning av CLs anses vara ett ovanlig sätt för att identifera 

intressentgrupper. Att undersöka om IASB har lyssnat på intressenter och vilka intressenter är 

prioriterad kan bidra till att förklara varför SME:s standarder används inte lika mycket som 

fullständig IFRS. Därmed bidrar uppsatsen till att identiffera intressenterna vid första stadiet av 

standardutvecklingsprocessen och identifera deras åsikter, hur de skiljer sig åt varandra och om 

hänsyn till de åsikter har tagits åt från IASB sidan. 

6.3. Förslag till framtida forskning 

I uppsatsens inledande del presenterades en figur som visade en tidslinje för hela 

utvecklingsprocessen av IFRS for SME.  En av de första stegen i utvecklingen av IFRS for SME 

var publicering av diskussionsunderlaget som utgör ett avgörande moment för 

standardutvecklingen och är huvudfokus för denna uppsats. Inför framtida studier, 

rekommenderar vi att forskarna fokuserar på ett annat moment i tidslinjen för att undersöka 

dess effekter på standardutveckling. Ett annat förslag skulle vara att forskarna använder sig av 

denna studie och andra studier som fokuserar på andra moment för att jämföra vilken påverkan 

de har och om IASB tar hänsyn till dem på samma sätt. Det kan även vara relevant att genomföra 

liknande studier för utvecklingen av fullständig IFRS.   
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Bilaga 1: Frågor som besvaras i CLs  

Preliminary views on accountings standards for small and medium- sized entities  

Discussion paper:  

Issues & Preliminary views Question 
Issue 1. Should the International Accounting 

Standards Board (IASB) develop special 

financial reporting standards for SMEs?  

Preliminary view 1.1 – Full IFRSs are suitable 

for all entities. The objective of financial 

statements as set out in the IASB Framework is 

appropriate for SMEs as well as for entities 

required to follow full IFRSs. Therefore, full 

IFRSs should be regarded as suitable for all 

entities. (‘Full IFRSs’ are Standards and 

Interpretations adopted by the IASB. They 

comprise International Financial Reporting 

Standards, International Accounting Standards 

and Interpretations originated by the 

International Financial Reporting 

Interpretations Committee or the former 

Standing Interpretations Committee.)  

Preliminary view 1.2 – The Board will 

develop standards for SMEs. The Board will 

develop a set of financial reporting standards 

that is suitable only for those entities that do not 

have public accountability (‘IASB Standards 

for SMEs’). Those standards would not be 

intended for use by publicly accountable 

entities, including those whose securities have 

been listed for trading in a public securities 

market, even if national law or regulation were 

to permit this. Public accountability is 

discussed in issue 3 and preliminary views 3.1-

3.6.  

Preliminary view 1.3 – Disclose the basis of 

presentation. If an entity follows IASB 

Standards for SMEs, the basis of presentation 

note and the auditor’s report should make that 

clear.  

Question 1a. Do you agree that full IFRSs 

should be considered suitable for all entities? 

If not, why not?  

Question 1b. Do you agree that the Board 

should develop a separate set of financial 

reporting standards suitable for SMEs? If not, 

why not?  

Question 1c. Do you agree that IASB 

Standards for SMEs should not be used by 

publicly listed entities (or any other entities not 

specifically intended by the Board), even if 

national law or regulation were to permit this? 

Do you also agree that if the IASB Standards 

for SMEs are used by such entities, their 

financial statements cannot be described as 

being in compliance with IFRSs for SMEs? If 

not, why not?  

 

Issue 2. What should be the objectives of a set 

of financial reporting standards for SMEs?  

Preliminary view 2 – Objectives of IASB 

Standards for SMEs. Financial reporting 

standards for SMEs should:  

(a)  provide high quality, understandable and 

enforceable accounting standards suitable for 

SMEs globally; (b)  focus on meeting the needs 

of users of SME financial statements; (c) be 

built on the same conceptual framework as 

Question 2. Are the objectives of IASB 

Standards for SMEs as set out in preliminary 

view 2 appropriate and, if not, how should they 

be modified?  
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IFRSs; (d)  reduce the financial reporting 

burden on SMEs that want to use global 

standards; and (e)  allow easy transition to full 

IFRSs for those SMEs that become publicly 

accountable or choose to switch to full IFRSs.  

 

Issue 3. For which entities would IASB 

Standards for SMEs be intended?  

Preliminary view 3.1 – No size test. The 

Board should describe the characteristics of the 

entities for which IASB Standards for SMEs 

are intended. Those characteristics should not 

prescribe quantitative ‘size tests’. National 

jurisdictions should determine whether all 

entities that meet those characteristics, or only 

some, should be required or permitted to use 

IASB Standards for SMEs.  

Preliminary view 3.2 – Public accountability 

principle. Public accountability is the 

overriding characteristic that distinguishes 

SMEs from other entities. Full IFRSs, and not 

IASB Standards for SMEs, are appropriate for 

an entity that has public accountability. An 

entity has public accountability if: (a) there is a 

high degree of outside interest in the entity 

from non-management investors or other 

stakeholders, and those stakeholders depend 

primarily on external financial reporting as 

their only means of obtaining financial 

information about the entity; or (b)  the entity 

has an essential public service responsibility 

because of the nature of its operations.  

Preliminary view 3.3 – Presumptive 

indicators of public accountability. A business 

entity would be regarded as having public 

accountability, and therefore should follow full 

IFRSs, if it meets any of the following criteria:  

(a) it has filed, or it is in the process of filing, 

its financial statements with a securities 

commission or other regulatory organisation 

for the purpose of issuing any class of 

instruments in a public market; (b)  it holds 

assets in a fiduciary capacity for a broad group 

of outsiders, such as a bank, insurance 

company, securities broker/dealer, pension 

fund, mutual fund or investment banking 

entity; (c)  it is a public utility or similar entity 

that provides an essential public service; or 

(d)  it is economically significant in its home 

country on the basis of criteria such as total 

assets, total income, number of employees, 

degree of market dominance, and nature and 

extent of external borrowings.  

Question 3a. Do you agree that the Board 

should describe the characteristics of the 

entities for which it intends the standards but 

that those characteristics should not prescribe 

quantitative ‘size tests’? If not, why not, and 

how would an appropriate size test be 

developed?  

Question 3b. Do you agree that the Board 

should develop standards that would be 

suitable for all entities that do not have public 

accountability and should not focus only on 

some entities that do not have public 

accountability, such as only the relatively 

larger ones or only the relatively smaller ones? 

If not, why not?  

Question 3c. Do the two principles in 

preliminary view 3.2, combined with the 

presumptive indicators of ‘public 

accountability’ in preliminary view 3.3, 

provide a workable definition and appropriate 

guidance for applying the concept of ‘public 

accountability’? If not, how would you change 

them?  

Question 3d. Do you agree that an entity 

should be required to use full IFRSs if one or 

more of the owners of its shares object to the 

entity’s preparing its financial statements on 

the basis of IASB Standards for SMEs. If not, 

why not?  

Question 3e. Do you agree that if a subsidiary, 

joint venture or associate of an entity with 

public accountability prepares financial 

information in accordance with full IFRSs to 

meet the requirements of its parent, venturer or 

investor, the entity should comply with full 

IFRSs, and not IASB Standards for SMEs, in its 

separate financial statements? If not, why not?  
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Preliminary view 3.4 – Required assent of all 

owners. An entity that does not satisfy any of 

the presumptive indicators of public 

accountability would nevertheless be regarded 

as having public accountability unless it has 

informed all of its owners, including those not 

otherwise entitled to vote, that it intends to 

prepare its financial statements on the basis of 

IASB Standards for SMEs rather than on the 

basis of IFRSs, and none of those owners 

objects to using IASB Standards for SMEs.  

Preliminary view 3.5 – Scope: all entities that 

do not have public accountability. The Board 

intends to include all entities that do not have 

public accountability as potential adopters of 

IASB Standards for SMEs.  

Preliminary view 3.6 – Subsidiaries, joint 

ventures and associates. If a subsidiary, joint 

venture or associate of an entity with public 

accountability prepares financial information 

in accordance with full IFRSs to meet the 

requirements of the parent, venturer or 

investor, it should comply with full IFRSs, not 

IASB Standards for SMEs, in its separate 

financial statements.  

 

Issue 4. If IASB Standards for SMEs do not 

address a particular accounting recognition 

or measurement issue confronting an entity, 

how should that entity resolve the issue?  

Preliminary view 4 – Mandatory fallback to 

IFRSs. If IASB Standards for SMEs do not 

address a particular accounting recognition or 

measurement issue that is addressed in an 

IFRS, the entity would be required to look to 

that IFRS to resolve that particular issue only. 

The entity would continue to use IASB 

Standards for SMEs for the remainder of its 

financial reporting. Each IASB Standard for 

SMEs should explicitly mention the required 

fallback to IFRSs.  

 

Question 4. Do you agree that if IASB 

Standards for SMEs do not address a 

particular accounting recognition or 

measurement issue, the entity should be 

required to look to the appropriate IFRS to 

resolve that particular issue? If not, why not, 

and what alternative would you propose?  

 

Issue 5. May an entity using IASB Standards 

for SMEs elect to follow a treatment permitted 

in an IFRS that differs from the treatment in 

the related IASB Standard for SMEs?  

Preliminary view 5 – Optional reversion to an 

IFRS. If an IASB Standard for SMEs provides 

an exemption or simplification from a 

recognition or measurement requirement in the 

related IFRS, an entity that uses IASB 

Standards for SMEs would not be prohibited 

from applying the related IFRS in its entirety, 

Question 5a. Should an SME be permitted to 

revert to an IFRS if the treatment in the SME 

version of the IFRS differs from the treatment 

in the IFRS, or should an SME be required to 

choose only either the complete set of IFRSs or 

the complete set of SME standards with no 

optional reversion to individual IFRSs? Why?  

Question 5b. If an SME is permitted to revert 

to an IFRS, should it be:  
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while otherwise continuing to use IASB 

Standards for SMEs. Optional reversion would 

not be permitted for only some, but not for all, 

principles in the related IFRS.  

 

(a)  required to revert to the IFRS in its entirety 

(a standard-by-standard approach);  

(b)  permitted to revert to individual principles 

in the IFRS without restriction while 

continuing to follow the remainder of the SME 

version of the IFRS (a principle-by-principle 

approach); or  

(c)  required to revert to all of the principles in 

the IFRS that are related to the treatment in the 

SME version of that IFRS while continuing to 

follow the remainder of the SME version of the 

IFRS (a middle ground between a standard-by-

standard and principle-by-principle 

approach)?  

Please explain your reasoning and, if you 

favour (c), what criteria do you propose for 

defining ‘related’ principles?  

 

Issue 6. How should the Board approach the 

development of IASB Standards for SMEs? 

To what extent should the foundation of SME 

standards be the concepts and principles and 

related mandatory guidance in IFRSs?  

Preliminary view 6 – IFRSs are the starting 

point for developing SME standards. 

Development of IASB Standards for SMEs 

should start by extracting the fundamental 

concepts from the IASB Framework and the 

principles and related mandatory guidance 

from IFRSs (including Interpretations).  

 

Question 6. Do you agree that development of 

IASB Standards for SMEs should start by 

extracting the fundamental concepts from the 

Framework and the principles and related 

mandatory guidance from IFRSs (including 

Interpretations), and then making 

modifications deemed appropriate? If not, 

what approach would you follow?  

 

Issue 7. If IASB Standards for SMEs are built 

on the concepts and principles and related 

mandatory guidance in full IFRSs, what 

should be the basis for modifying those 

concepts and principles for SMEs?  

Preliminary view 7.1 – Justification for 

modifications. Any modifications to the 

concepts or principles in IFRSs must be based 

on the identified needs of users of SME 

financial statements or cost-benefit analyses.  

Preliminary view 7.2 – Likelihood of 

disclosure and presentation modifications. It is 

likely that disclosure and presentation 

modifications will be justified on the basis of 

user needs and cost-benefit analyses. The 

disclosure modifications could increase or 

decrease the level of disclosure relative to full 

IFRSs.  

Question 7a. Do you agree that any 

modifications for SMEs to the concepts or 

principles in full IFRSs must be on the basis of 

the identified needs of users of SME financial 

statements or cost-benefit analyses? If not, 

what alternative bases for modifications would 

you propose, and why? And if so, do you have 

suggestions about how the Board might 

analyse the costs and benefits of IFRSs in an 

SME context?  

Question 7b. Do you agree that it is likely that 

disclosure and presentation modifications will 

be justified on the basis of user needs and cost-

benefit analyses and that the disclosure 

modifications could increase or decrease the 

current level of disclosure for SMEs? If not, 

why not?  

Question 7c. Do you agree that, in developing 

standards for SMEs, the Board should presume 
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Preliminary view 7.3 – Rebuttable 

presumption of no recognition and 

measurement modifications. There would be a 

rebuttable presumption that no modifications 

would be made to the recognition and 

measurement principles in IFRSs. Such 

modifications can be justified only on the basis 

of user needs or cost-benefit analyses.  

 

that no modification would be made to the 

recognition or measurement principles in 

IFRSs, though that presumption could be 

overcome on the basis of user needs and a cost-

benefit analysis? If not, why not?  

 

Issue 8. In what format should IASB 

Standards for SMEs be published?  

Preliminary view 8.1 – Separate volume. 

IASB Standards for SMEs should be published 

in a separate printed volume. The Board may 

also use other means of publication, such as 

Web publishing.  

Preliminary view 8.2 – Organised by 

IAS/IFRS (and Interpretation) number. IASB 

Standards for SMEs should:  

(a) follow the IAS/IFRS (and Interpretation) 

numbering system – ie SME-IAS 1, SME-IAS 

2 etc and SME-IFRS 1, SME-IFRS 2 etc; and  

(b) not be reorganised by topic, such as 

integrated in a balance sheet-income statement 

line item sequence like the UK Financial 

Reporting Standard for Smaller Entities 

(FRSSE).  

Preliminary view 8.3 – Foreword material in 

each Standard. Each IASB Standard for SMEs 

should include a statement of its objective and 

a summary.  

 

Question 8a. Do you agree that IASB 

Standards for SMEs should be published in a 

separate printed volume? If you favour 

including them in separate sections of each 

IFRS (including Interpretations) or some other 

approach, please explain why.  

Question 8b. Do you agree that IASB 

Standards for SMEs should be organised by 

IAS/IFRS number rather than in topical 

sequence? If you favour topical sequence or 

some other approach, please explain why.  

Question 8c. Do you agree that each IASB 

Standard for SMEs should include a statement 

of its objective, a summary and a glossary of 

key terms?  

 

 Question 9. Are there any other matters related 

to how the Board should approach its project 

to develop standards for SMEs that you would 

like to bring to the Board’s attention?  
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Bilaga 2 

CL Respondent Intressentgrupp Geografisk region 

1 Winningtons. 

(Chartered Accountants 

& Registered Auditors)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

2 Swiss Federal Institute 

of Intellectual Property  

Företag Europa 

3 Chartered Institute of 

Taxation (CIOT)  

Företag Europa 

4 The Chartered Institute 

of Public Finance and 

Accountancy (CIPFA)  

Standardsättare Europa 

5 Jill Collis (Kingston 

University)  

Universitet/Högskola Europa 

6 Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited 

(DTTL) [UK]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

7 Alecos Papadopoulos. 

Economist ΜSc, 

Certified Accountant, 

Certified Internal 

Auditor 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

8 Peter Walton. (The 

open university)  

Universitet/Högskola Europa 

9 Henry T. Chamberlain  Företag Europa 

10 H.W. Fisher & 

Company 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

11 Accounting Standards 

Board (AcSB)  

Standardsättare Nordamerika 

12 FAR [The Institute for 

the Accountancy 

Profession in Sweden]  

Standardsättare Europa 

13 Treuhand Kammer / 

Chambre Fiduciaire 

[The Swiss Institute of 

Certified Accountants 

and Tax Consultants] 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

14 Hong Kong Society of 

Accountants  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Asien 

15 Eric Goudsmit  Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20586_JaneBGrantWinningtons_0_DP2004_SMEs_CL01WinningtonsCAUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20586_JaneBGrantWinningtons_0_DP2004_SMEs_CL01WinningtonsCAUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20586_JaneBGrantWinningtons_0_DP2004_SMEs_CL01WinningtonsCAUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20587_ChristianBockSwissFederalInstituteofIntellectualProperty_0_DP2004_SMEs_CL02SwissFederalInstituteofIntellectualPropertySwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20587_ChristianBockSwissFederalInstituteofIntellectualProperty_0_DP2004_SMEs_CL02SwissFederalInstituteofIntellectualPropertySwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20588_FrancescaLagerbergCharteredInstituteofTaxationCIOT_0_DP2004_SMEs_CL03TheCharteredInstituteofTaxationUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20588_FrancescaLagerbergCharteredInstituteofTaxationCIOT_0_DP2004_SMEs_CL03TheCharteredInstituteofTaxationUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20590_JulianMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_DP2004_SMEs_CL04TheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20590_JulianMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_DP2004_SMEs_CL04TheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20590_JulianMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_DP2004_SMEs_CL04TheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20591_JillCollisIndividual_0_DP2004_SMEs_CL05ProfJillCollisKingstonUniversityUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20591_JillCollisIndividual_0_DP2004_SMEs_CL05ProfJillCollisKingstonUniversityUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20592_KenWildDeloitteToucheTohmatsuLimitedDTTLUK_0_DP2004_SMEs_CL06DeloitteToucheTohmatsuInternational.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20592_KenWildDeloitteToucheTohmatsuLimitedDTTLUK_0_DP2004_SMEs_CL06DeloitteToucheTohmatsuInternational.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20592_KenWildDeloitteToucheTohmatsuLimitedDTTLUK_0_DP2004_SMEs_CL06DeloitteToucheTohmatsuInternational.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20593_AlecosPapadopoulosIndividual_0_DP2004_SMEs_CL07AlecosPapadopoulosMScCIAGreece.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20593_AlecosPapadopoulosIndividual_0_DP2004_SMEs_CL07AlecosPapadopoulosMScCIAGreece.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20593_AlecosPapadopoulosIndividual_0_DP2004_SMEs_CL07AlecosPapadopoulosMScCIAGreece.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20593_AlecosPapadopoulosIndividual_0_DP2004_SMEs_CL07AlecosPapadopoulosMScCIAGreece.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20593_AlecosPapadopoulosIndividual_0_DP2004_SMEs_CL07AlecosPapadopoulosMScCIAGreece.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20594_PeterWaltonIndividual_0_DP2004_SMEs_CL08ProfPeterWaltonTheOpenUniversityBusinessSchoolUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20594_PeterWaltonIndividual_0_DP2004_SMEs_CL08ProfPeterWaltonTheOpenUniversityBusinessSchoolUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20595_HenryTChamberlainIndividual_0_DP2004_SMEs_CL09HenryChamberlainSJVatican.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20596_MPComeauHWFisherCompany_0_DP2004_SMEs_CL10HWFisherCompanyCharteredAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20596_MPComeauHWFisherCompany_0_DP2004_SMEs_CL10HWFisherCompanyCharteredAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20598_PeterMartinAccountingStandardsBoardAcSBCanada_0_DP2004_SMEs_CL11CanadianAccountingStandardsBoardCanada.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20598_PeterMartinAccountingStandardsBoardAcSBCanada_0_DP2004_SMEs_CL11CanadianAccountingStandardsBoardCanada.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20599_JanBuismanFARTheInstitutefortheAccountancyProfessioninSweden_0_DP2004_SMEs_CL12FreningenAuktoriseradeRevisorerFARSweden.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20599_JanBuismanFARTheInstitutefortheAccountancyProfessioninSweden_0_DP2004_SMEs_CL12FreningenAuktoriseradeRevisorerFARSweden.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20599_JanBuismanFARTheInstitutefortheAccountancyProfessioninSweden_0_DP2004_SMEs_CL12FreningenAuktoriseradeRevisorerFARSweden.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20600_PhillipHallauerTreuhandKammerChambreFiduciaireTheSwissInstituteofCertifiedAccountantsandTaxConsultants_0_DP2004_SMEs_CL13TreuhandKammerSwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20600_PhillipHallauerTreuhandKammerChambreFiduciaireTheSwissInstituteofCertifiedAccountantsandTaxConsultants_0_DP2004_SMEs_CL13TreuhandKammerSwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20600_PhillipHallauerTreuhandKammerChambreFiduciaireTheSwissInstituteofCertifiedAccountantsandTaxConsultants_0_DP2004_SMEs_CL13TreuhandKammerSwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20600_PhillipHallauerTreuhandKammerChambreFiduciaireTheSwissInstituteofCertifiedAccountantsandTaxConsultants_0_DP2004_SMEs_CL13TreuhandKammerSwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20600_PhillipHallauerTreuhandKammerChambreFiduciaireTheSwissInstituteofCertifiedAccountantsandTaxConsultants_0_DP2004_SMEs_CL13TreuhandKammerSwitzerland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20601_SimonRileyHongKongInstituteofCertifiedPublicAccountantsHKICPA_0_DP2004_SMEs_CL14InstituteofCertifiedPublicAccountantsofHongKongHongKong.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20601_SimonRileyHongKongInstituteofCertifiedPublicAccountantsHKICPA_0_DP2004_SMEs_CL14InstituteofCertifiedPublicAccountantsofHongKongHongKong.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20602_EricGoudsmitIndividual_0_DP2004_SMEs_CL15EricGoudsmitBelgium.pdf
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16 S. Susela Devi. 

(University of Malaya )  

Universitet/Högskola Asien 

17 BDO [Netherlands]  Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

18 Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

(CNDCEC) [National 

Council of Economists 

and Accounting Experts 

in Italy]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

19 Norsk 

RegnskapsStiftelse 

[Norwegian Accounting 

Standards Board 

(NASB)]  

Standardsättare Europa 

20 New South Wales 

Treasury  

Standardsättare Oceanien 

21 KPMG [Mozambique]  Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

22 Deloitte [Mozambique]  Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

23 Institute of Financial 

Accountants (IFA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

24 National Housing 

Federation  

Annan användare Europa 

25 Organismo ItaliaNodi 

Contabilità (OIC) [The 

Italian Standard Setter]  

Standardsättare Europa 

26 Van Brussel & Partners  Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

27 The New Zealand 

Treasury  

Standardsättare Oceanien 

28 New Zealand Institute 

of Chartered 

Accountants (NZICA)  

Standardsättare Oceanien 

29 K. Kühborth  Annan användare Europa 

30 Raad voor de 

Yesarverslaggeving 

[Dutch Accounting 

Standards Board 

(DASB)]  

Standardsättare Europa 

31 The Malta Institute of 

Accountants (MIA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

32 The European 

Committee of Central 

Företag Europa 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20603_SSuselaDeviIndividual_0_DP2004_SMEs_CL16AssociateProfessorDrSSuselaDeviUniversityofMalayaMalaysia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20603_SSuselaDeviIndividual_0_DP2004_SMEs_CL16AssociateProfessorDrSSuselaDeviUniversityofMalayaMalaysia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20604_OscarvanAgthovenBDONetherlands_0_DP2004_SMEs_CL17BDOStoyHaywardNetherlands.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20605_AntonioTamborrinoConsiglioNazionaledeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabiliCNDCECNationalCouncilofEconomistsandAccountingExpertsinItaly_0_DP2004_SMEs_CL18ConsiglioNazionale.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20606_IdarEikremNorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoardNASB_0_DP2004_SMEs_CL19NorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20606_IdarEikremNorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoardNASB_0_DP2004_SMEs_CL19NorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20606_IdarEikremNorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoardNASB_0_DP2004_SMEs_CL19NorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20606_IdarEikremNorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoardNASB_0_DP2004_SMEs_CL19NorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20606_IdarEikremNorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoardNASB_0_DP2004_SMEs_CL19NorskRegnskapsStiftelseNorwegianAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20607_RobertWilliamsNewSouthWalesTreasury_0_DP2004_SMEs_CL20NewSouthWalesTreasuryAustralia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20607_RobertWilliamsNewSouthWalesTreasury_0_DP2004_SMEs_CL20NewSouthWalesTreasuryAustralia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20608_PauldeSousaKPMGMozambique_0_DP2004_SMEs_CL21KPMGMozambique.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20609_PaulaFerreiraDeloitteMozambique_0_DP2004_SMEs_CL22DeloitteMozambique.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20611_CarmelFitzgeraldInstituteofFinancialAccountantsIFA_0_DP2004_SMEs_CL23InstituteofFinancialAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20611_CarmelFitzgeraldInstituteofFinancialAccountantsIFA_0_DP2004_SMEs_CL23InstituteofFinancialAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20612_NationalHousingFederation_0_DP2004_SMEs_CL24NationalHousingFederationUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20612_NationalHousingFederation_0_DP2004_SMEs_CL24NationalHousingFederationUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20613_AngeloProvasoliOrganismoItalianodiContabilitOICTheItalianStandardSetter_0_DP2004_SMEs_CL25OrganismoItalianodiContabilitOIC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20613_AngeloProvasoliOrganismoItalianodiContabilitOICTheItalianStandardSetter_0_DP2004_SMEs_CL25OrganismoItalianodiContabilitOIC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20613_AngeloProvasoliOrganismoItalianodiContabilitOICTheItalianStandardSetter_0_DP2004_SMEs_CL25OrganismoItalianodiContabilitOIC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20614_LievenPBrusselVanBrusselPartners_0_DP2004_SMEs_CL26VanBrusselandPartnersBelgium.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20615_WarwickWhiteTheNewZealandTreasury_0_DP2004_SMEs_CL27NewZealandTreasuryNewZealand.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20615_WarwickWhiteTheNewZealandTreasury_0_DP2004_SMEs_CL27NewZealandTreasuryNewZealand.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20616_NewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICA_0_DP2004_SMEs_CL28InstituteofCharteredAccountantsofNewZealand.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20616_NewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICA_0_DP2004_SMEs_CL28InstituteofCharteredAccountantsofNewZealand.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20616_NewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICA_0_DP2004_SMEs_CL28InstituteofCharteredAccountantsofNewZealand.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20617_KKhborthIndividual_0_DP2004_SMEs_CL29KKhborthMDKleinPumpenGmbH.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20618_MartinNHoogendoornRaadvoordeJaarverslaggevingDutchAccountingStandardsBoardDASB_0_DP2004_SMEs_CL30RaadvoordeJaarverslaggevingCouncilforAnnualReportingNetherlands.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20618_MartinNHoogendoornRaadvoordeJaarverslaggevingDutchAccountingStandardsBoardDASB_0_DP2004_SMEs_CL30RaadvoordeJaarverslaggevingCouncilforAnnualReportingNetherlands.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20618_MartinNHoogendoornRaadvoordeJaarverslaggevingDutchAccountingStandardsBoardDASB_0_DP2004_SMEs_CL30RaadvoordeJaarverslaggevingCouncilforAnnualReportingNetherlands.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20618_MartinNHoogendoornRaadvoordeJaarverslaggevingDutchAccountingStandardsBoardDASB_0_DP2004_SMEs_CL30RaadvoordeJaarverslaggevingCouncilforAnnualReportingNetherlands.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20618_MartinNHoogendoornRaadvoordeJaarverslaggevingDutchAccountingStandardsBoardDASB_0_DP2004_SMEs_CL30RaadvoordeJaarverslaggevingCouncilforAnnualReportingNetherlands.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20619_TonioZarbTheMaltaInstituteofAccountantsMIA_0_DP2004_SMEs_CL31TheMaltaInstituteofAccountantsMIA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20619_TonioZarbTheMaltaInstituteofAccountantsMIA_0_DP2004_SMEs_CL31TheMaltaInstituteofAccountantsMIA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20620_ManuelOrtegaTheEuropeanCommitteeofCentralBalanceSheetDataOfficesECCBSO_0_DP2004_SMEs_CL32ECCBSO.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20620_ManuelOrtegaTheEuropeanCommitteeofCentralBalanceSheetDataOfficesECCBSO_0_DP2004_SMEs_CL32ECCBSO.pdf
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Balance-Sheet Data 

Offices (ECCBSO) 

33 The South African 

Institute of Chartered 

Accountants (SAICA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

34 German Electricity 

Association [Verband 

der 

Elektrizitätswirtschaft 

(VDEW)]  

Företag Europa 

35 Superintendence of 

Securities  

Standardsättare Sydamerika 

36 International Federation 

of Accountants (IFAC)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Nordamerika 

37 New Zealand Institute 

of Chartered 

Accountants (NZICA) - 

Financial Reporting 

Standards Board 

(FRSB) 

Standardsättare Oceanien 

38 Institute of Chartered 

Accountants Australia 

(ICAA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Oceanien 

39 Malaysian Accounting 

Standards Board 

(MASB) [Lembaga 

Piawaian Perakaunan 

Malaysia]  

Standardsättare Asien 

40 Australian Government 

Department of Finance 

and Administration  

Standardsättare Oceanien 

41 The European Private 

Equity and Venture 

Capital Association 

(EVCA)  

Företag Europa 

42 SuYestha Nagendran  Annan användare Asien 

43 The Institute of 

Certified Public 

Accountants of South 

Africa  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

44 Suslat & Partner Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

45 The Institute of 

Chartered Accountants 

of India (ICAI) [भारतीय 

सनदी लेखाकार संस्थान] 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Asien 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20620_ManuelOrtegaTheEuropeanCommitteeofCentralBalanceSheetDataOfficesECCBSO_0_DP2004_SMEs_CL32ECCBSO.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20620_ManuelOrtegaTheEuropeanCommitteeofCentralBalanceSheetDataOfficesECCBSO_0_DP2004_SMEs_CL32ECCBSO.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20621_DesraeLawrenceTheSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_DP2004_SMEs_CL33SouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20621_DesraeLawrenceTheSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_DP2004_SMEs_CL33SouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20621_DesraeLawrenceTheSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_DP2004_SMEs_CL33SouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20622_GermanElectricityAssociationVerbandderElektrizittswirtschaftVDEW_0_DP2004_SMEs_CL34TheGermanElectricityAssociationVDEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20622_GermanElectricityAssociationVerbandderElektrizittswirtschaftVDEW_0_DP2004_SMEs_CL34TheGermanElectricityAssociationVDEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20622_GermanElectricityAssociationVerbandderElektrizittswirtschaftVDEW_0_DP2004_SMEs_CL34TheGermanElectricityAssociationVDEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20622_GermanElectricityAssociationVerbandderElektrizittswirtschaftVDEW_0_DP2004_SMEs_CL34TheGermanElectricityAssociationVDEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20622_GermanElectricityAssociationVerbandderElektrizittswirtschaftVDEW_0_DP2004_SMEs_CL34TheGermanElectricityAssociationVDEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20623_ClementedelValleBorraezSuperintendenceofSecurities_0_DP2004_SMEs_CL35ColombianSuperintendenceofSecurities.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20623_ClementedelValleBorraezSuperintendenceofSecurities_0_DP2004_SMEs_CL35ColombianSuperintendenceofSecurities.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20624_IanBallInternationalFederationofAccountantsIFAC_0_DP2004_SMEs_CL36InternationalFederationofAccountantsIFAC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20624_IanBallInternationalFederationofAccountantsIFAC_0_DP2004_SMEs_CL36InternationalFederationofAccountantsIFAC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20625_MarkHucklesbyNewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICAFinancialReportingStandardsBoardFRSB_0_DP2004_SMEs_CL37InstituteofCharteredAccountantsofNewZealandFRSB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20625_MarkHucklesbyNewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICAFinancialReportingStandardsBoardFRSB_0_DP2004_SMEs_CL37InstituteofCharteredAccountantsofNewZealandFRSB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20625_MarkHucklesbyNewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICAFinancialReportingStandardsBoardFRSB_0_DP2004_SMEs_CL37InstituteofCharteredAccountantsofNewZealandFRSB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20625_MarkHucklesbyNewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICAFinancialReportingStandardsBoardFRSB_0_DP2004_SMEs_CL37InstituteofCharteredAccountantsofNewZealandFRSB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20625_MarkHucklesbyNewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICAFinancialReportingStandardsBoardFRSB_0_DP2004_SMEs_CL37InstituteofCharteredAccountantsofNewZealandFRSB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20625_MarkHucklesbyNewZealandInstituteofCharteredAccountantsNZICAFinancialReportingStandardsBoardFRSB_0_DP2004_SMEs_CL37InstituteofCharteredAccountantsofNewZealandFRSB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20626_StephanieKempInstituteofCharteredAccountantsAustraliaICAA_0_DP2004_SMEs_CL38InstituteofCharteredAccountantsinAustraliaICAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20626_StephanieKempInstituteofCharteredAccountantsAustraliaICAA_0_DP2004_SMEs_CL38InstituteofCharteredAccountantsinAustraliaICAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20626_StephanieKempInstituteofCharteredAccountantsAustraliaICAA_0_DP2004_SMEs_CL38InstituteofCharteredAccountantsinAustraliaICAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20627_DatoZainalAbidinPutihMalaysianAccountingStandardsBoardMASBLembagaPiawaianPerakaunanMalaysia_0_DP2004_SMEs_CL39MalaysianAccountingStandardsBoardMASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20627_DatoZainalAbidinPutihMalaysianAccountingStandardsBoardMASBLembagaPiawaianPerakaunanMalaysia_0_DP2004_SMEs_CL39MalaysianAccountingStandardsBoardMASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20627_DatoZainalAbidinPutihMalaysianAccountingStandardsBoardMASBLembagaPiawaianPerakaunanMalaysia_0_DP2004_SMEs_CL39MalaysianAccountingStandardsBoardMASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20627_DatoZainalAbidinPutihMalaysianAccountingStandardsBoardMASBLembagaPiawaianPerakaunanMalaysia_0_DP2004_SMEs_CL39MalaysianAccountingStandardsBoardMASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20627_DatoZainalAbidinPutihMalaysianAccountingStandardsBoardMASBLembagaPiawaianPerakaunanMalaysia_0_DP2004_SMEs_CL39MalaysianAccountingStandardsBoardMASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20628_RogerCobcroftAustralianGovernmentDepartmentofFinanceandAdministration_0_DP2004_SMEs_CL40AustralianGovernmentsDepartmentofFinanceandAdministration.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20628_RogerCobcroftAustralianGovernmentDepartmentofFinanceandAdministration_0_DP2004_SMEs_CL40AustralianGovernmentsDepartmentofFinanceandAdministration.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20628_RogerCobcroftAustralianGovernmentDepartmentofFinanceandAdministration_0_DP2004_SMEs_CL40AustralianGovernmentsDepartmentofFinanceandAdministration.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20629_TheEuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA_0_DP2004_SMEs_CL41EuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20629_TheEuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA_0_DP2004_SMEs_CL41EuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20629_TheEuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA_0_DP2004_SMEs_CL41EuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20629_TheEuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA_0_DP2004_SMEs_CL41EuropeanPrivateEquityandVentureCapitalAssociationEVCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20645_SujathaNagendranIndividual_0_DP2004_SMEs_CL42SujathaNagendran.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20646_SouthAfricanInstituteofProfessionalAccountantsSAIPA_0_DP2004_SMEs_CL43TheInstituteofCertifiedPublicAccountantsofSouthAfricaSouthAfrica.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20646_SouthAfricanInstituteofProfessionalAccountantsSAIPA_0_DP2004_SMEs_CL43TheInstituteofCertifiedPublicAccountantsofSouthAfricaSouthAfrica.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20646_SouthAfricanInstituteofProfessionalAccountantsSAIPA_0_DP2004_SMEs_CL43TheInstituteofCertifiedPublicAccountantsofSouthAfricaSouthAfrica.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20646_SouthAfricanInstituteofProfessionalAccountantsSAIPA_0_DP2004_SMEs_CL43TheInstituteofCertifiedPublicAccountantsofSouthAfricaSouthAfrica.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20647_JrgSchlterSuslatPartner_0_DP2004_SMEs_CL44SusatPartnerOGHGermany.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20648_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_DP2004_SMEs_CL45InstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20648_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_DP2004_SMEs_CL45InstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20648_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_DP2004_SMEs_CL45InstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20648_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_DP2004_SMEs_CL45InstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20648_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_DP2004_SMEs_CL45InstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
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46 Association of 

Chartered Certified 

Accountants (ACCA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

47 HTM-tilintarkastaYest 

ry - GRM- revisorer rf 

(HTM) [the Registered 

Association of Certified 

HTM-Auditors]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

48 Robert Walker  Annan användare Oceanien 

49 Universidade 

Yesveriana  

Universitet/Högskola Sydamerika 

50 Australasian Council of 

Auditors-General 

(ACAG)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Oceanien 

51 Korea Accounting 

Standards Board 

(KASB) 

[회계기준위원회]  

Standardsättare Asien 

52 The Institute of 

Chartered Accountants 

of Pakistan (ICAP)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Asien 

53 Institut der 

Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland (IDW) 

[Institute of Public 

Auditors in Germany]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

54 Australian Accounting 

Standards Board 

(AASB) 

Standardsättare Oceanien 

55 Bokföringsnämnden 

(BFN) [The Swedish 

Accounting Standards 

Board]  

Standardsättare Europa 

56 Bundessteuerberaterka

mmer 

Företag Europa 

57 PricewaterhouseCooper

s (PwC) 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

58 Southern Society of 

Chartered Accountants  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

59 Ministry of Economy, 

Trade, and Industry 

(METI) [Yespan] - 

Small and Medium 

Enterprise Agency  

Standardsättare Asien 

60 Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsau

fsicht (BaFin) [German 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20649_AssociationofCharteredCertifiedAccountantsACCA_0_DP2004_SMEs_CL46AssociationofCharteredCertifiedAccountantsACCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20649_AssociationofCharteredCertifiedAccountantsACCA_0_DP2004_SMEs_CL46AssociationofCharteredCertifiedAccountantsACCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20649_AssociationofCharteredCertifiedAccountantsACCA_0_DP2004_SMEs_CL46AssociationofCharteredCertifiedAccountantsACCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20650_HTMtilintarkastajatryGRMrevisorerrfHTMtheRegisteredAssociationofCertifiedHTMAuditors_0_DP2004_SMEs_CL47HTMtilintarkastajatryAssociationofCertifiedAccountantsinFinland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20650_HTMtilintarkastajatryGRMrevisorerrfHTMtheRegisteredAssociationofCertifiedHTMAuditors_0_DP2004_SMEs_CL47HTMtilintarkastajatryAssociationofCertifiedAccountantsinFinland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20650_HTMtilintarkastajatryGRMrevisorerrfHTMtheRegisteredAssociationofCertifiedHTMAuditors_0_DP2004_SMEs_CL47HTMtilintarkastajatryAssociationofCertifiedAccountantsinFinland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20650_HTMtilintarkastajatryGRMrevisorerrfHTMtheRegisteredAssociationofCertifiedHTMAuditors_0_DP2004_SMEs_CL47HTMtilintarkastajatryAssociationofCertifiedAccountantsinFinland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20650_HTMtilintarkastajatryGRMrevisorerrfHTMtheRegisteredAssociationofCertifiedHTMAuditors_0_DP2004_SMEs_CL47HTMtilintarkastajatryAssociationofCertifiedAccountantsinFinland.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20651_RobertWalkerIndividual_0_DP2004_SMEs_CL48RobertWalkerCharteredAccountantNewZealand.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20652_UniversidadeJaveriana_0_DP2004_SMEs_CL49JaverianaUniversityinCaliColombia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20652_UniversidadeJaveriana_0_DP2004_SMEs_CL49JaverianaUniversityinCaliColombia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20653_LJScanlanAustralasianCouncilofAuditorsGeneralACAG_0_DP2004_SMEs_CL50AustralasianCouncilofAuditorsGeneralACAG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20653_LJScanlanAustralasianCouncilofAuditorsGeneralACAG_0_DP2004_SMEs_CL50AustralasianCouncilofAuditorsGeneralACAG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20653_LJScanlanAustralasianCouncilofAuditorsGeneralACAG_0_DP2004_SMEs_CL50AustralasianCouncilofAuditorsGeneralACAG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20654_SukSigLimKoreaAccountingStandardsBoardKASB_0_DP2004_SMEs_CL51KoreaAccountingStandardsBoardKASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20654_SukSigLimKoreaAccountingStandardsBoardKASB_0_DP2004_SMEs_CL51KoreaAccountingStandardsBoardKASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20654_SukSigLimKoreaAccountingStandardsBoardKASB_0_DP2004_SMEs_CL51KoreaAccountingStandardsBoardKASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20654_SukSigLimKoreaAccountingStandardsBoardKASB_0_DP2004_SMEs_CL51KoreaAccountingStandardsBoardKASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20655_TheInstituteofCharteredAccountantsofPakistanICAP_0_DP2004_SMEs_CL52InstituteofCharteredAccountantsofPakistanICAP.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20655_TheInstituteofCharteredAccountantsofPakistanICAP_0_DP2004_SMEs_CL52InstituteofCharteredAccountantsofPakistanICAP.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20655_TheInstituteofCharteredAccountantsofPakistanICAP_0_DP2004_SMEs_CL52InstituteofCharteredAccountantsofPakistanICAP.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20656_NorbertBrekerInstitutderWirtschaftsprferinDeutschlandIDWInstituteofPublicAuditorsinGermany_0_DP2004_SMEs_CL53InstitutderWirtschaftsprferIDW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20656_NorbertBrekerInstitutderWirtschaftsprferinDeutschlandIDWInstituteofPublicAuditorsinGermany_0_DP2004_SMEs_CL53InstitutderWirtschaftsprferIDW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20656_NorbertBrekerInstitutderWirtschaftsprferinDeutschlandIDWInstituteofPublicAuditorsinGermany_0_DP2004_SMEs_CL53InstitutderWirtschaftsprferIDW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20656_NorbertBrekerInstitutderWirtschaftsprferinDeutschlandIDWInstituteofPublicAuditorsinGermany_0_DP2004_SMEs_CL53InstitutderWirtschaftsprferIDW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20656_NorbertBrekerInstitutderWirtschaftsprferinDeutschlandIDWInstituteofPublicAuditorsinGermany_0_DP2004_SMEs_CL53InstitutderWirtschaftsprferIDW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20657_AustralianAccountingStandardsBoardAASB_0_DP2004_SMEs_CL54AustralianAccountingStandardsBoardAASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20657_AustralianAccountingStandardsBoardAASB_0_DP2004_SMEs_CL54AustralianAccountingStandardsBoardAASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20657_AustralianAccountingStandardsBoardAASB_0_DP2004_SMEs_CL54AustralianAccountingStandardsBoardAASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20658_HansEdenhammarBokfringsnmndenBFNTheSwedishAccountingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL55SwedishAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20658_HansEdenhammarBokfringsnmndenBFNTheSwedishAccountingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL55SwedishAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20658_HansEdenhammarBokfringsnmndenBFNTheSwedishAccountingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL55SwedishAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20658_HansEdenhammarBokfringsnmndenBFNTheSwedishAccountingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL55SwedishAccountingStandardsBoard.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20659_BettinaBethgeBundessteuerberaterkammer_0_DP2004_SMEs_CL56Bundessteuerberaterkammer.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20659_BettinaBethgeBundessteuerberaterkammer_0_DP2004_SMEs_CL56Bundessteuerberaterkammer.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20660_JochenPapePricewaterhouseCoopersPwC_0_DP2004_SMEs_CL57PricewaterhouseCoopersInternational.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20660_JochenPapePricewaterhouseCoopersPwC_0_DP2004_SMEs_CL57PricewaterhouseCoopersInternational.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20661_RichardDavisSouthernSocietyofCharteredAccountants_0_DP2004_SMEs_CL58SouthernSocietyOfCharteredAccountants.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20661_RichardDavisSouthernSocietyofCharteredAccountants_0_DP2004_SMEs_CL58SouthernSocietyOfCharteredAccountants.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20662_HirohideHiraiMinistryofEconomyTradeandIndustryMETIJapanSmallandMediumEnterpriseAgency_0_DP2004_SMEs_CL59TheSMEAgencyoftheMinistryofEconomyTradeandIndustryofJapan.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20662_HirohideHiraiMinistryofEconomyTradeandIndustryMETIJapanSmallandMediumEnterpriseAgency_0_DP2004_SMEs_CL59TheSMEAgencyoftheMinistryofEconomyTradeandIndustryofJapan.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20662_HirohideHiraiMinistryofEconomyTradeandIndustryMETIJapanSmallandMediumEnterpriseAgency_0_DP2004_SMEs_CL59TheSMEAgencyoftheMinistryofEconomyTradeandIndustryofJapan.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20662_HirohideHiraiMinistryofEconomyTradeandIndustryMETIJapanSmallandMediumEnterpriseAgency_0_DP2004_SMEs_CL59TheSMEAgencyoftheMinistryofEconomyTradeandIndustryofJapan.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20662_HirohideHiraiMinistryofEconomyTradeandIndustryMETIJapanSmallandMediumEnterpriseAgency_0_DP2004_SMEs_CL59TheSMEAgencyoftheMinistryofEconomyTradeandIndustryofJapan.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20663_LudgerHanenbergBundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaFinGermanBankingandInsuranceSupervision_0_DP2004_SMEs_CL60BundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20663_LudgerHanenbergBundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaFinGermanBankingandInsuranceSupervision_0_DP2004_SMEs_CL60BundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20663_LudgerHanenbergBundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaFinGermanBankingandInsuranceSupervision_0_DP2004_SMEs_CL60BundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaF.pdf
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Banking and Insurance 

Supervision] 

61 Accounting Standards 

Board of Yespan 

(ASBJ) [企業会計基準

委員会] 

Standardsättare Asien 

62 Bundesverband der 

Deutschen Industrie 

e.V.(BDI) [Federation 

of German Industries]  

Företag Europa 

63 The Yespanese Institute 

of Certified Public 

Accountants (JICPA) [

日本公認会計士協会] 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Asien 

64 Chartered Institute of 

Management 

Accountants (CIMA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

65 United Nations 

Conference on Trade 

and Development 

(UNCTAD)  

Standardsättare Intrenationell 

66 Sveriges 

Redovisningskonsulters 

Förbund (SRF) 

[Association of Swedish 

Accounting 

Consultants] 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

67 London Society of 

Chartered Accountants 

(LSCA) 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

68 DATEV  Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

69 Institute of Professional 

Accountants in Bulgaria  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

70 Institute dos Auditores 

Independentes do Brasil 

(IBRACON) [Brazilian 

Independent Auditors 

Institute]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Sydamerika 

71 European Federation of 

Accountants and 

Auditors for SMEs 

(EFAA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

72 European Accounting 

Association (EAA)  

Universitet/Högskola Europa 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20663_LudgerHanenbergBundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaFinGermanBankingandInsuranceSupervision_0_DP2004_SMEs_CL60BundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20663_LudgerHanenbergBundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaFinGermanBankingandInsuranceSupervision_0_DP2004_SMEs_CL60BundesanstaltfrFinanzdienstleistungsaufsichtBaF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20664_IkuoNishikawaAccountingStandardsBoardofJapanASBJ_0_DP2004_SMEs_CL61AccountingStandardsBoardofJapanASBJ.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20664_IkuoNishikawaAccountingStandardsBoardofJapanASBJ_0_DP2004_SMEs_CL61AccountingStandardsBoardofJapanASBJ.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20664_IkuoNishikawaAccountingStandardsBoardofJapanASBJ_0_DP2004_SMEs_CL61AccountingStandardsBoardofJapanASBJ.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20664_IkuoNishikawaAccountingStandardsBoardofJapanASBJ_0_DP2004_SMEs_CL61AccountingStandardsBoardofJapanASBJ.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20664_IkuoNishikawaAccountingStandardsBoardofJapanASBJ_0_DP2004_SMEs_CL61AccountingStandardsBoardofJapanASBJ.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20665_BundesverbandderDeutschenIndustrieeVBDIFederationofGermanIndustries_0_DP2004_SMEs_CL62BundesverbandderDeutschenIndustrieeV.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20665_BundesverbandderDeutschenIndustrieeVBDIFederationofGermanIndustries_0_DP2004_SMEs_CL62BundesverbandderDeutschenIndustrieeV.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20665_BundesverbandderDeutschenIndustrieeVBDIFederationofGermanIndustries_0_DP2004_SMEs_CL62BundesverbandderDeutschenIndustrieeV.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20665_BundesverbandderDeutschenIndustrieeVBDIFederationofGermanIndustries_0_DP2004_SMEs_CL62BundesverbandderDeutschenIndustrieeV.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20666_MichiyoshiSakamotoTheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA_0_DP2004_SMEs_CL63JapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20666_MichiyoshiSakamotoTheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA_0_DP2004_SMEs_CL63JapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20666_MichiyoshiSakamotoTheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA_0_DP2004_SMEs_CL63JapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20666_MichiyoshiSakamotoTheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA_0_DP2004_SMEs_CL63JapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20666_MichiyoshiSakamotoTheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA_0_DP2004_SMEs_CL63JapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20667_NickTopazioCharteredInstituteofManagementAccountantsCIMA_0_DP2004_SMEs_CL64TheCharteredInstituteofManagementAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20667_NickTopazioCharteredInstituteofManagementAccountantsCIMA_0_DP2004_SMEs_CL64TheCharteredInstituteofManagementAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20667_NickTopazioCharteredInstituteofManagementAccountantsCIMA_0_DP2004_SMEs_CL64TheCharteredInstituteofManagementAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20668_UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD_0_DP2004_SMEs_CL65UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20668_UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD_0_DP2004_SMEs_CL65UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20668_UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD_0_DP2004_SMEs_CL65UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20668_UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD_0_DP2004_SMEs_CL65UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20669_MatsDahlbergSverigesRedovisningskonsultersFrbundSRFAssociationofSwedishAccountingConsultants_0_DP2004_SMEs_CL66SwedishAssociationofAccountingConsultantsSRF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20669_MatsDahlbergSverigesRedovisningskonsultersFrbundSRFAssociationofSwedishAccountingConsultants_0_DP2004_SMEs_CL66SwedishAssociationofAccountingConsultantsSRF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20669_MatsDahlbergSverigesRedovisningskonsultersFrbundSRFAssociationofSwedishAccountingConsultants_0_DP2004_SMEs_CL66SwedishAssociationofAccountingConsultantsSRF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20669_MatsDahlbergSverigesRedovisningskonsultersFrbundSRFAssociationofSwedishAccountingConsultants_0_DP2004_SMEs_CL66SwedishAssociationofAccountingConsultantsSRF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20669_MatsDahlbergSverigesRedovisningskonsultersFrbundSRFAssociationofSwedishAccountingConsultants_0_DP2004_SMEs_CL66SwedishAssociationofAccountingConsultantsSRF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20669_MatsDahlbergSverigesRedovisningskonsultersFrbundSRFAssociationofSwedishAccountingConsultants_0_DP2004_SMEs_CL66SwedishAssociationofAccountingConsultantsSRF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20670_RichardMartinLondonSocietyofCharteredAccountantsLSCA_0_DP2004_SMEs_CL67LondonSocietyofCharteredAccountantsLSCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20670_RichardMartinLondonSocietyofCharteredAccountantsLSCA_0_DP2004_SMEs_CL67LondonSocietyofCharteredAccountantsLSCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20670_RichardMartinLondonSocietyofCharteredAccountantsLSCA_0_DP2004_SMEs_CL67LondonSocietyofCharteredAccountantsLSCA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20671_DATEV_0_DP2004_SMEs_CL68DATEVeG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20672_ToshkoPoptolevInstituteofProfessionalAccountantsinBulgaria_0_DP2004_SMEs_CL69TheInstituteofProfessionalAccountantsinBulgaria.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20672_ToshkoPoptolevInstituteofProfessionalAccountantsinBulgaria_0_DP2004_SMEs_CL69TheInstituteofProfessionalAccountantsinBulgaria.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20673_RicardoJRodilInstitutedosAuditoresIndependentesdoBrasilIBRACONBrazilianIndependentAuditorsInstitute_0_DP2004_SMEs_CL70IBRACONBrazilianInstituteofCPAs.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20673_RicardoJRodilInstitutedosAuditoresIndependentesdoBrasilIBRACONBrazilianIndependentAuditorsInstitute_0_DP2004_SMEs_CL70IBRACONBrazilianInstituteofCPAs.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20673_RicardoJRodilInstitutedosAuditoresIndependentesdoBrasilIBRACONBrazilianIndependentAuditorsInstitute_0_DP2004_SMEs_CL70IBRACONBrazilianInstituteofCPAs.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20673_RicardoJRodilInstitutedosAuditoresIndependentesdoBrasilIBRACONBrazilianIndependentAuditorsInstitute_0_DP2004_SMEs_CL70IBRACONBrazilianInstituteofCPAs.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20673_RicardoJRodilInstitutedosAuditoresIndependentesdoBrasilIBRACONBrazilianIndependentAuditorsInstitute_0_DP2004_SMEs_CL70IBRACONBrazilianInstituteofCPAs.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20674_EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA_0_DP2004_SMEs_CL71EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20674_EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA_0_DP2004_SMEs_CL71EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20674_EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA_0_DP2004_SMEs_CL71EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20674_EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA_0_DP2004_SMEs_CL71EuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20676_LisaEvansEuropeanAccountingAssociationEAA_0_DP2004_SMEs_CL72EuropeanAccountingAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20676_LisaEvansEuropeanAccountingAssociationEAA_0_DP2004_SMEs_CL72EuropeanAccountingAssociation.pdf
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73 Leaseurope  Företag Europa 

74 National Organization 

for Financial 

Accounting and 

Reporting Standards 

(NOFA Foundation) 

[Национальная 

организация по 

стандартам 

финансового учета и 

отчетности (Нсфо)]  

Standardsättare Europa 

75 AC Christes & Partner Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

76 Mouvement des 

Entreprises de France 

(MEDEF) [Movement 

of French Enterprises]  

Företag Europa 

77 EUROCHAMBRES 

[Association of 

European Chambers of 

Commerce and 

Industry]  

Företag Europa 

78 ICAS  Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

79 Institute of Chartered 

Accountants in Ireland  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

80 DGRV German 

Cooperative and 

Raiffeisen 

Confederation  

Annan användare Europa 

81 Unione Nazionale 

Imprese di Recupero 

Crediti e Informazioni 

Commerciali 

(UNIREC) [Italian 

Association of Debt 

Collecting and 

Commercial 

Information Firms]  

Företag Europa 

82 Financial Executives 

International Committee 

on Private Companies 

(FEI CPC)  

Företag Intrenationell 

83 CFA Institute Företag Intrenationell 

84 Certified General 

Accountants 

Association of Canada 

(CGA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Nordamerika 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20679_MathiasSchmitLeaseurope_0_DP2004_SMEs_CL73LeaseuropeBelgium.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20686_MikhailKiselevNationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandardsNOFAFoundation_0_DP2004_SMEs_CL74NationalOrganizationforFinancialAccountingandReportingStandards.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20687_MartinZabelACChristesPartner_0_DP2004_SMEs_CL75ACCHRISTESPARTNERGmbH.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20689_MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEFMovementofFrenchEnterprises_0_DP2004_SMEs_CL76MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20689_MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEFMovementofFrenchEnterprises_0_DP2004_SMEs_CL76MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20689_MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEFMovementofFrenchEnterprises_0_DP2004_SMEs_CL76MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20689_MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEFMovementofFrenchEnterprises_0_DP2004_SMEs_CL76MouvementdesEntreprisesdeFranceMEDEF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20690_CindyFkehrerEUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry_0_DP2004_SMEs_CL77EUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20690_CindyFkehrerEUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry_0_DP2004_SMEs_CL77EUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20690_CindyFkehrerEUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry_0_DP2004_SMEs_CL77EUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20690_CindyFkehrerEUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry_0_DP2004_SMEs_CL77EUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20690_CindyFkehrerEUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry_0_DP2004_SMEs_CL77EUROCHAMBRESAssociationofEuropeanChambersofCommerceandIndustry.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20691_RichardAndersonICAS_0_DP2004_SMEs_CL78InstituteofCharteredAccountantsofScotlandICAS.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20693_SimonMagennisCharteredAccountantsIreland_0_DP2004_SMEs_CL79InstituteofCharteredAccountantsinIrelandICAI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20693_SimonMagennisCharteredAccountantsIreland_0_DP2004_SMEs_CL79InstituteofCharteredAccountantsinIrelandICAI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20694_CarlFriedrichLeuschnerDGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation_0_DP2004_SMEs_CL80DGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20694_CarlFriedrichLeuschnerDGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation_0_DP2004_SMEs_CL80DGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20694_CarlFriedrichLeuschnerDGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation_0_DP2004_SMEs_CL80DGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20694_CarlFriedrichLeuschnerDGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation_0_DP2004_SMEs_CL80DGRVGermanCooperativeandRaiffeisenConfederation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20695_GiampaoloLuzziUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommercialiUNIRECItalianAssociationofDebtCollectingandCommercialInformationFirms_0_DP2004_SMEs_CL81UNIRECUnioneNazionaleImpresediRecuperoCreditieInformazioniCommerciali.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20696_JamesWAtkinsonFinancialExecutivesInternationalCommitteeonPrivateCompaniesFEICPC_0_DP2004_SMEs_CL82FinancialExecutivesInternationalFEI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20696_JamesWAtkinsonFinancialExecutivesInternationalCommitteeonPrivateCompaniesFEICPC_0_DP2004_SMEs_CL82FinancialExecutivesInternationalFEI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20696_JamesWAtkinsonFinancialExecutivesInternationalCommitteeonPrivateCompaniesFEICPC_0_DP2004_SMEs_CL82FinancialExecutivesInternationalFEI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20696_JamesWAtkinsonFinancialExecutivesInternationalCommitteeonPrivateCompaniesFEICPC_0_DP2004_SMEs_CL82FinancialExecutivesInternationalFEI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20698_RebeccaMcEnallyCFAInstitute_0_DP2004_SMEs_CL83CFAInstitute.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20699_AnthonyAriganelloCertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA_0_DP2004_SMEs_CL84CertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20699_AnthonyAriganelloCertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA_0_DP2004_SMEs_CL84CertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20699_AnthonyAriganelloCertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA_0_DP2004_SMEs_CL84CertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20699_AnthonyAriganelloCertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA_0_DP2004_SMEs_CL84CertifiedGeneralAccountantsAssociationofCanadaCGA.pdf
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85 Consejo MexicaNode 

Normas de Información 

Financiera (CINIF) 

[Mexican Financial 

Reporting Standards 

Board]  

Standardsättare Nordamerika 

86 Federación Argentina 

de Consejos 

Profesionales de 

Ciencias Económicas 

(FACPCE) [Argentine 

Federation of 

Professional Councils in 

Economic Sciences]  

Standardsättare Sydamerika 

87 Grant Thornton 

International  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Intrenationell 

88 Pitcher Partners  Standardsättare Oceanien 

89 Association of 

Accounting Technicians 

(AAT)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

90 David Cairns  Företag Europa 

91 Spanish Accounting and 

Auditing Institute 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

92 The Institute of 

Chartered Accountants 

in England and Wales 

(ICAEW)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

93 Zambia Institute of 

Chartered Accountants 

(ZICA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

94 Eastern Central and 

Southern African  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

95 KPMG Redovisning/revisions 

organsiation 

Intrenationell 

96 Council on Corporate 

Disclosure & 

Governance (CCDG)  

Standardsättare Asien 

97 David Raggay  Universitet/Högskola Europa 

98 Federation of 

Enterprises in Belgium 

(FEB)  

Företag Europa 

99 The Society Of 

Accountants in Malawi 

(SOCAM) 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Afrika 

100 Conseil National de la 

Compatibilite (CNC) 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

101 CPA Australia Redovisning/revisions 

organsiation 

Oceanien 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20700_JAlfonsoCampaaConsejoMexicanodeNormasdeInformacinFinancieraCINIFMexicanFinancialReportingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL85ConsejoMexicanoParaLaInvestigacinYDesarrolloDeNormasDeInformacinCINIF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20700_JAlfonsoCampaaConsejoMexicanodeNormasdeInformacinFinancieraCINIFMexicanFinancialReportingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL85ConsejoMexicanoParaLaInvestigacinYDesarrolloDeNormasDeInformacinCINIF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20700_JAlfonsoCampaaConsejoMexicanodeNormasdeInformacinFinancieraCINIFMexicanFinancialReportingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL85ConsejoMexicanoParaLaInvestigacinYDesarrolloDeNormasDeInformacinCINIF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20700_JAlfonsoCampaaConsejoMexicanodeNormasdeInformacinFinancieraCINIFMexicanFinancialReportingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL85ConsejoMexicanoParaLaInvestigacinYDesarrolloDeNormasDeInformacinCINIF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20700_JAlfonsoCampaaConsejoMexicanodeNormasdeInformacinFinancieraCINIFMexicanFinancialReportingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL85ConsejoMexicanoParaLaInvestigacinYDesarrolloDeNormasDeInformacinCINIF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20700_JAlfonsoCampaaConsejoMexicanodeNormasdeInformacinFinancieraCINIFMexicanFinancialReportingStandardsBoard_0_DP2004_SMEs_CL85ConsejoMexicanoParaLaInvestigacinYDesarrolloDeNormasDeInformacinCINIF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20701_FederacinArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconmicasFACPCEArgentineFederationofProfessionalCouncilsinEconomicSciences_0_DP2004_SMEs_CL86FederacionArgentinadeConsejosProfesionalesdeCienciasEconomicasFACPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20702_AprilMackenzieGrantThorntonInternational_0_DP2004_SMEs_CL87GrantThorntonCharteredAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20702_AprilMackenzieGrantThorntonInternational_0_DP2004_SMEs_CL87GrantThorntonCharteredAccountantsUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20704_DianneAzoorHughesPitcherPartners_0_DP2004_SMEs_CL88PitcherPartners.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20705_TonyAshcroftAssociationofAccountingTechniciansAAT_0_DP2004_SMEs_CL89TheAssociationofAccountingTechniciansUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20705_TonyAshcroftAssociationofAccountingTechniciansAAT_0_DP2004_SMEs_CL89TheAssociationofAccountingTechniciansUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20705_TonyAshcroftAssociationofAccountingTechniciansAAT_0_DP2004_SMEs_CL89TheAssociationofAccountingTechniciansUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20706_DavidCairnsIndividual_0_DP2004_SMEs_CL90DavidCairnsInternationalFinancialReporting.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20707_SpanishAccountingandAuditingInstitute_0_DP2004_SMEs_CL91SpanishAccountingandAuditingInstitute.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20707_SpanishAccountingandAuditingInstitute_0_DP2004_SMEs_CL91SpanishAccountingandAuditingInstitute.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20708_TheInstituteofCharteredAccountantsinEnglandandWalesICAEW_0_DP2004_SMEs_CL92InstituteofCharteredAccountantsinEnglandWalesICAEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20708_TheInstituteofCharteredAccountantsinEnglandandWalesICAEW_0_DP2004_SMEs_CL92InstituteofCharteredAccountantsinEnglandWalesICAEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20708_TheInstituteofCharteredAccountantsinEnglandandWalesICAEW_0_DP2004_SMEs_CL92InstituteofCharteredAccountantsinEnglandWalesICAEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20708_TheInstituteofCharteredAccountantsinEnglandandWalesICAEW_0_DP2004_SMEs_CL92InstituteofCharteredAccountantsinEnglandWalesICAEW.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20709_ZambiaInstituteofCharteredAccountantsZICA_0_DP2004_SMEs_CL93ZambiaInstituteofCharteredAccountantsinZambia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20709_ZambiaInstituteofCharteredAccountantsZICA_0_DP2004_SMEs_CL93ZambiaInstituteofCharteredAccountantsinZambia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20709_ZambiaInstituteofCharteredAccountantsZICA_0_DP2004_SMEs_CL93ZambiaInstituteofCharteredAccountantsinZambia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20710_EasternCentralandSouthernAfrican_0_DP2004_SMEs_CL94EasternCentralandSouthernAfrican.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20710_EasternCentralandSouthernAfrican_0_DP2004_SMEs_CL94EasternCentralandSouthernAfrican.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20711_MarkVaessenKPMG_0_DP2004_SMEs_CL95KPMGInternational.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20715_DerekHowCouncilonCorporateDisclosureGovernanceCCDG_0_DP2004_SMEs_CL96CouncilonCorporateDisclosureandGovernanceCCDGSingapore.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20715_DerekHowCouncilonCorporateDisclosureGovernanceCCDG_0_DP2004_SMEs_CL96CouncilonCorporateDisclosureandGovernanceCCDGSingapore.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20715_DerekHowCouncilonCorporateDisclosureGovernanceCCDG_0_DP2004_SMEs_CL96CouncilonCorporateDisclosureandGovernanceCCDGSingapore.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20716_DavidRaggayIndividual_0_DP2004_SMEs_CL97DavidRaggayMemberIASBAdvisoryPanelonSmallandMediumsizedEntities.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20717_PhilippeLambrechtFederationofEnterprisesinBelgiumFEB_0_DP2004_SMEs_CL98FederationofEnterprisesinBelgium.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20717_PhilippeLambrechtFederationofEnterprisesinBelgiumFEB_0_DP2004_SMEs_CL98FederationofEnterprisesinBelgium.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20717_PhilippeLambrechtFederationofEnterprisesinBelgiumFEB_0_DP2004_SMEs_CL98FederationofEnterprisesinBelgium.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20718_TheSocietyOfAccountantsinMalawiSOCAM_0_DP2004_SMEs_CL99TheSocietyofAccountantsinMalawi.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20718_TheSocietyOfAccountantsinMalawiSOCAM_0_DP2004_SMEs_CL99TheSocietyofAccountantsinMalawi.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20718_TheSocietyOfAccountantsinMalawiSOCAM_0_DP2004_SMEs_CL99TheSocietyofAccountantsinMalawi.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20719_AntoineBracchiConseilNationaldelaCompatibiliteCNC_0_DP2004_SMEs_CL100ConseilNationaldelaComptabilitCNC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20719_AntoineBracchiConseilNationaldelaCompatibiliteCNC_0_DP2004_SMEs_CL100ConseilNationaldelaComptabilitCNC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20720_PatriciaMcBrideCPAAustralia_0_DP2004_SMEs_CL101CPAAustralia.pdf
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102 Wirtschaftskammer 

Österreich (WKO) 

[Austrian Federal 

Economic Chamber]  

Standardsättare Europa 

103 Accounting Council 

(FRC) [UK]  

Standardsättare Europa 

104 Moores Rowland 

International Europe 

(MRI Europe)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

105 Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas 

(OROC) [Institute of 

Chartered Accountants]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

107 Institute of Certified 

Public Accountants in 

Israel (ICPAI) [לשכת 

 [רואי חשבון בישראל

Redovisning/revisions 

organsiation 

Asien 

108 Bundesverband der 

Bilanzbuchhalter und 

Controller (BVBC) 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

109 Annette Davis  Universitet/Högskola Europa 

110 European Commission  Standardsättare Europa 

111 Enrique Fowler Newton  Universitet/Högskola Sydamerika 

112 American Institute of 

Certified Public 

Accountants (AICPA)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Nordamerika 

113 European Financial 

Reporting Advisory 

Group (EFRAG)  

Standardsättare Europa 

114 European Association 

of Co-operative Banks 

(EACB) 

Företag Europa 

115 Federation of European 

Accountants 

[Fédération des 

Experts-comptables 

Européens (FEE)]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

116 FSR Danske Revisorer 

[Danish Auditors]  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Europa 

117 Union of Industrial and 

Employer’s 

Confederations of 

Europe (UNICE)  

Företag Europa 

118 German Accounting 

Standards Committee 

(GASC) [Deutsche 

Standardisierungsrat 

(DSR)] 

Standardsättare Europa 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20721_HanspeterHanreichWirtschaftskammersterreichWKOAustrianFederalEconomicChamber_0_DP2004_SMEs_CL102AustrianFederalEconomicChamber.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20721_HanspeterHanreichWirtschaftskammersterreichWKOAustrianFederalEconomicChamber_0_DP2004_SMEs_CL102AustrianFederalEconomicChamber.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20721_HanspeterHanreichWirtschaftskammersterreichWKOAustrianFederalEconomicChamber_0_DP2004_SMEs_CL102AustrianFederalEconomicChamber.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20721_HanspeterHanreichWirtschaftskammersterreichWKOAustrianFederalEconomicChamber_0_DP2004_SMEs_CL102AustrianFederalEconomicChamber.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20722_DuncanRussellAccountingCouncilFRCUK_0_DP2004_SMEs_CL103AccountingStandardsBoardASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20722_DuncanRussellAccountingCouncilFRCUK_0_DP2004_SMEs_CL103AccountingStandardsBoardASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20723_JrmeAdamMooresRowlandInternationalEuropeMRIEurope_0_DP2004_SMEs_CL104MooresRowlandInternationalEurope.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20723_JrmeAdamMooresRowlandInternationalEuropeMRIEurope_0_DP2004_SMEs_CL104MooresRowlandInternationalEurope.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20723_JrmeAdamMooresRowlandInternationalEuropeMRIEurope_0_DP2004_SMEs_CL104MooresRowlandInternationalEurope.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20724_JosVieiradosReisOrdemdosRevisoresOficiaisdeContasOROCInstituteofCharteredAccountants_0_DP2004_SMEs_CL105OrdemDosRevisoresOficiaisDeContasPortugal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20724_JosVieiradosReisOrdemdosRevisoresOficiaisdeContasOROCInstituteofCharteredAccountants_0_DP2004_SMEs_CL105OrdemDosRevisoresOficiaisDeContasPortugal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20724_JosVieiradosReisOrdemdosRevisoresOficiaisdeContasOROCInstituteofCharteredAccountants_0_DP2004_SMEs_CL105OrdemDosRevisoresOficiaisDeContasPortugal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20724_JosVieiradosReisOrdemdosRevisoresOficiaisdeContasOROCInstituteofCharteredAccountants_0_DP2004_SMEs_CL105OrdemDosRevisoresOficiaisDeContasPortugal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20726_ArnonRatzkovskyInstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI_0_DP2004_SMEs_CL107InstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20726_ArnonRatzkovskyInstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI_0_DP2004_SMEs_CL107InstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20726_ArnonRatzkovskyInstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI_0_DP2004_SMEs_CL107InstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20726_ArnonRatzkovskyInstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI_0_DP2004_SMEs_CL107InstituteofCertifiedPublicAccountantsinIsraelICPAI.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20727_UweJttnerBundesverbandderBilanzbuchhalterundControllerBVBC_0_DP2004_SMEs_CL108BundesverbandderBilanzbuchhalterundControllereVBVBC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20727_UweJttnerBundesverbandderBilanzbuchhalterundControllerBVBC_0_DP2004_SMEs_CL108BundesverbandderBilanzbuchhalterundControllereVBVBC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20727_UweJttnerBundesverbandderBilanzbuchhalterundControllerBVBC_0_DP2004_SMEs_CL108BundesverbandderBilanzbuchhalterundControllereVBVBC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20728_AnnetteDavisIndividual_0_DP2004_SMEs_CL109AnnetteDavisUK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20729_AlexanderSchaubEuropeanCommission_0_DP2004_SMEs_CL110EuropeanCommission.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20730_EnriqueFowlerNewtonIndividual_0_DP2004_SMEs_CL111EnriqueFowlerNewtonArgentina.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20731_DanielJNollAmericanInstituteofCertifiedPublicAccountantsAICPA_0_DP2004_SMEs_CL112AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountantsAICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20731_DanielJNollAmericanInstituteofCertifiedPublicAccountantsAICPA_0_DP2004_SMEs_CL112AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountantsAICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20731_DanielJNollAmericanInstituteofCertifiedPublicAccountantsAICPA_0_DP2004_SMEs_CL112AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountantsAICPA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20732_StigEnevoldsenEuropeanFinancialReportingAdvisoryGroupEFRAG_0_DP2004_SMEs_CL113EuropeanFinancialReportingAdvisoryGroupEFRAG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20732_StigEnevoldsenEuropeanFinancialReportingAdvisoryGroupEFRAG_0_DP2004_SMEs_CL113EuropeanFinancialReportingAdvisoryGroupEFRAG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20732_StigEnevoldsenEuropeanFinancialReportingAdvisoryGroupEFRAG_0_DP2004_SMEs_CL113EuropeanFinancialReportingAdvisoryGroupEFRAG.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20733_EuropeanAssociationofCooperativeBanksEACB_0_DP2004_SMEs_CL114EuropeanAssociationofCooperativeBanksEACB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20733_EuropeanAssociationofCooperativeBanksEACB_0_DP2004_SMEs_CL114EuropeanAssociationofCooperativeBanksEACB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20733_EuropeanAssociationofCooperativeBanksEACB_0_DP2004_SMEs_CL114EuropeanAssociationofCooperativeBanksEACB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20734_DavidDevlinFederationofEuropeanAccountantsFdrationdesExpertscomptablesEuropensFEE_0_DP2004_SMEs_CL115FederationdesExpertsComtablesEuropeens.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20734_DavidDevlinFederationofEuropeanAccountantsFdrationdesExpertscomptablesEuropensFEE_0_DP2004_SMEs_CL115FederationdesExpertsComtablesEuropeens.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20734_DavidDevlinFederationofEuropeanAccountantsFdrationdesExpertscomptablesEuropensFEE_0_DP2004_SMEs_CL115FederationdesExpertsComtablesEuropeens.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20734_DavidDevlinFederationofEuropeanAccountantsFdrationdesExpertscomptablesEuropensFEE_0_DP2004_SMEs_CL115FederationdesExpertsComtablesEuropeens.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20734_DavidDevlinFederationofEuropeanAccountantsFdrationdesExpertscomptablesEuropensFEE_0_DP2004_SMEs_CL115FederationdesExpertsComtablesEuropeens.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20735_EskildNrregaardJakobsenFSRDanskeRevisorerDanishAuditors_0_DP2004_SMEs_CL116ForeningenafStatsautoriseredeRevisorerDenmark.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20735_EskildNrregaardJakobsenFSRDanskeRevisorerDanishAuditors_0_DP2004_SMEs_CL116ForeningenafStatsautoriseredeRevisorerDenmark.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20736_UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE_0_DP2004_SMEs_CL117UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20736_UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE_0_DP2004_SMEs_CL117UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20736_UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE_0_DP2004_SMEs_CL117UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20736_UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE_0_DP2004_SMEs_CL117UnionofIndustrialandEmployersConfederationsofEuropeUNICE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20737_KlausPohleAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCGDeutschesRechnungslegungsStandardsCommitteeDRSC_0_DP2004_SMEs_CL118GermanAccountingStandardsCommitteeDRSC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20737_KlausPohleAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCGDeutschesRechnungslegungsStandardsCommitteeDRSC_0_DP2004_SMEs_CL118GermanAccountingStandardsCommitteeDRSC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20737_KlausPohleAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCGDeutschesRechnungslegungsStandardsCommitteeDRSC_0_DP2004_SMEs_CL118GermanAccountingStandardsCommitteeDRSC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20737_KlausPohleAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCGDeutschesRechnungslegungsStandardsCommitteeDRSC_0_DP2004_SMEs_CL118GermanAccountingStandardsCommitteeDRSC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20737_KlausPohleAccountingStandardsCommitteeofGermanyASCGDeutschesRechnungslegungsStandardsCommitteeDRSC_0_DP2004_SMEs_CL118GermanAccountingStandardsCommitteeDRSC.pdf
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119 Australian Institute of 

Company Directors 

(AICD)  

Redovisning/revisions 

organsiation 

Oceanien 

120 AnYesWeisgerber  Standardsättare Europa 

121 Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica 

(CCPCR) [Institute of 

Public Accountants in 

Costa Rica] 

Redovisning/revisions 

organsiation 

Nordamerika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20738_RobElliottAustralianInstituteofCompanyDirectorsAICD_0_DP2004_SMEs_CL119AustralianInstituteofCompanyDirectors.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20738_RobElliottAustralianInstituteofCompanyDirectorsAICD_0_DP2004_SMEs_CL119AustralianInstituteofCompanyDirectors.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20738_RobElliottAustralianInstituteofCompanyDirectorsAICD_0_DP2004_SMEs_CL119AustralianInstituteofCompanyDirectors.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20739_AnjaWeisgerberIndividual_0_DP2004_SMEs_CL120DrAnjaWeisgerber.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20740_GuillermoSmithRamrezColegiodeContadoresPblicosdeCostaRicaCCPCRInstituteofPublicAccountantsinCostaRica_0_DP2004_SMEs_CL121CostaRicanAssociationofPublicAccountants.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20740_GuillermoSmithRamrezColegiodeContadoresPblicosdeCostaRicaCCPCRInstituteofPublicAccountantsinCostaRica_0_DP2004_SMEs_CL121CostaRicanAssociationofPublicAccountants.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20740_GuillermoSmithRamrezColegiodeContadoresPblicosdeCostaRicaCCPCRInstituteofPublicAccountantsinCostaRica_0_DP2004_SMEs_CL121CostaRicanAssociationofPublicAccountants.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20740_GuillermoSmithRamrezColegiodeContadoresPblicosdeCostaRicaCCPCRInstituteofPublicAccountantsinCostaRica_0_DP2004_SMEs_CL121CostaRicanAssociationofPublicAccountants.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/411/411_20740_GuillermoSmithRamrezColegiodeContadoresPblicosdeCostaRicaCCPCRInstituteofPublicAccountantsinCostaRica_0_DP2004_SMEs_CL121CostaRicanAssociationofPublicAccountants.pdf
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Bilaga 3: Svar på respektive fråga - 
Intressentgrupper 

 
 

 

 

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 38% 34% 37% 28% 20%

Nej 38% 51% 40% 67% 80%

Saknas 25% 15% 23% 6% 20%
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Fråga 1a 

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 75% 81% 57% 67% 100%

Nej 25% 12% 37% 28% 0%

Saknas 0% 7% 7% 6% 0%
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Fråga 1b

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 75% 66% 63% 22% 60%

Nej 0% 20% 17% 28% 40%

Saknas 25% 14% 20% 50% 0%
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Fråga 1c
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 76% 80% 39% 60%

Nej 25% 10% 3% 28% 40%

Saknas 13% 14% 17% 33% 0%
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Fråga 2

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 73% 70% 50% 60%

Nej 13% 14% 20% 22% 40%

Saknas 25% 14% 10% 28% 0%
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Fråga 3a

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 51% 60% 44% 20%

Nej 13% 36% 27% 17% 80%

Saknas 25% 14% 13% 39% 0%
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Fråga 3b
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 49% 47% 6% 80%

Nej 13% 32% 37% 56% 20%

Saknas 25% 19% 17% 39% 0%
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Fråga 3c

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 13% 24% 27% 6% 40%

Nej 63% 63% 60% 50% 60%

Saknas 25% 14% 13% 44% 0%
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Fråga 3d

Universitet
och

högskolor

Redovisnings
- och

revisionsorga
nisationer

Standardsätta
re

Företag
Annan

användare

Ja 38% 32% 20% 6% 40%

Nej 38% 49% 63% 56% 40%

Saknas 25% 19% 17% 39% 20%
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 54% 60% 56% 40%

Nej 13% 32% 27% 17% 60%

Saknas 25% 14% 13% 28% 0%
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Fråga 4

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja (1) 13% 41% 23% 11% 40%

Ja (2) 63% 42% 53% 39% 40%

Nej 13% 2% 0% 11% 0%

Saknas 13% 15% 23% 39% 20%
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Fråga 5a

Universitet

och

högskolor

Redovisnings

- och

revisionsorga

nisationer

Standardsätta

re
Företag

Annan

användare

Ja (a) 0% 24% 30% 11% 20%

Ja (b) 50% 24% 17% 11% 20%

Ja (c) 0% 5% 7% 0% 40%

Nej 38% 24% 30% 33% 0%

Saknas 13% 24% 17% 44% 20%
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 73% 73% 33% 40%

Nej 13% 15% 10% 22% 40%

Saknas 25% 12% 17% 44% 20%
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Fråga 6

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 63% 73% 77% 61% 80%

Nej 13% 14% 7% 6% 0%

Saknas 25% 14% 17% 33% 20%
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Fråga 7a

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 50% 76% 63% 22% 80%

Nej 25% 7% 7% 33% 0%

Saknas 25% 17% 30% 44% 20%
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 13% 42% 33% 6% 20%

Nej 63% 39% 40% 50% 60%

Saknas 25% 19% 27% 44% 20%
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 88% 80% 67% 61% 80%

Nej 0% 10% 17% 6% 0%

Saknas 13% 10% 17% 33% 20%
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Fråga 8a

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 38% 46% 50% 33% 80%

Nej 38% 34% 33% 22% 0%

Saknas 25% 20% 17% 44% 20%
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Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 88% 68% 60% 56% 80%

Nej 0% 15% 23% 0% 0%

Saknas 13% 17% 17% 44% 20%
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Fråga 8c

Universitet
och högskolor

Redovisnings-
och

revisionsorgan
isationer

Standardsättar
e

Företag
Annan

användare

Ja 75% 63% 73% 67% 40%

Nej 25% 25% 20% 11% 40%

Saknas 0% 12% 7% 22% 20%
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Bilaga 4: Svar på respektive fråga - Geografiska 
regioner 

 

 

Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 29% 17% 40% 33% 17% 20% 40%

Nej 14% 58% 55% 33% 58% 40% 40%

Saknas 57% 25% 5% 33% 25% 40% 20%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 86% 50% 86% 33% 50% 40% 60%

Nej 0% 42% 12% 50% 33% 60% 20%

Saknas 14% 8% 1% 17% 17% 0% 20%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 29% 67% 63% 33% 75% 60% 40%

Nej 14% 17% 23% 17% 8% 0% 20%

Saknas 57% 17% 14% 50% 17% 40% 40%
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Fråga 1c 

Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 57% 58% 74% 67% 83% 60% 40%

Nej 0% 17% 14% 0% 8% 20% 40%

Saknas 43% 25% 12% 33% 8% 20% 20%
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Fråga 2

Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 57% 58% 68% 67% 75% 60% 80%

Nej 0% 17% 21% 17% 25% 0% 0%

Saknas 43% 25% 11% 17% 0% 40% 20%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 43% 50% 53% 50% 67% 60% 0%

Nej 14% 33% 34% 17% 25% 0% 60%

Saknas 43% 17% 12% 33% 8% 40% 40%
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Afrika Asien Europa
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ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 57% 42% 45% 33% 33% 60% 40%

Nej 0% 33% 41% 17% 50% 0% 20%

Saknas 43% 25% 15% 50% 17% 40% 40%
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Afrika Asien Europa
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Sydameri
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Internatio
nellt

Ja 71% 17% 16% 33% 33% 0% 20%

Nej 0% 67% 70% 17% 58% 60% 40%

Saknas 29% 17% 14% 50% 8% 40% 40%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 57% 67% 21% 17% 8% 40% 0%

Nej 14% 8% 63% 33% 75% 20% 60%

Saknas 29% 25% 16% 50% 17% 40% 40%
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Fråga 3e

Afrika Asien Europa
Nordameri
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Oceanien

Sydamerik

a

Internation
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Ja 57% 50% 56% 50% 75% 60% 20%

Nej 14% 25% 33% 17% 17% 0% 60%

Saknas 29% 25% 11% 33% 8% 40% 20%
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Fråga 4

Afrika Asien Europa
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Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja (1) 29% 25% 28% 33% 58% 20% 0%

Ja (2) 29% 42% 53% 0% 33% 40% 60%

Nej 0% 8% 1% 0% 0% 20% 20%

Saknas 43% 25% 16% 67% 8% 20% 20%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja (a) 71% 25% 15% 0% 50% 20% 0%

Ja (b) 0% 17% 24% 17% 17% 40% 20%

Ja (c) 0% 8% 4% 17% 17% 0% 0%

Nej 0% 25% 34% 0% 8% 20% 40%

Saknas 29% 25% 23% 67% 8% 20% 40%
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Ja 71% 67% 67% 17% 83% 40% 60%

Nej 0% 8% 19% 33% 8% 20% 0%

Saknas 29% 25% 14% 50% 8% 40% 40%
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Ja 43% 58% 79% 50% 92% 20% 60%

Nej 14% 17% 8% 0% 0% 40% 20%

Saknas 43% 25% 12% 50% 8% 40% 20%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 57% 67% 64% 50% 75% 40% 60%

Nej 0% 0% 15% 0% 17% 20% 0%

Saknas 43% 33% 21% 50% 8% 40% 40%
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nellt

Ja 29% 67% 26% 17% 42% 60% 0%

Nej 14% 8% 53% 33% 42% 0% 80%

Saknas 57% 25% 21% 50% 17% 40% 20%
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Ja 57% 58% 84% 17% 75% 80% 60%

Nej 14% 17% 7% 33% 17% 0% 0%

Saknas 29% 25% 10% 50% 8% 20% 40%
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Afrika Asien Europa
Nordamer

ika
Oceanien

Sydameri
ka

Internatio
nellt

Ja 71% 50% 38% 33% 67% 80% 40%

Nej 0% 8% 42% 17% 25% 0% 20%

Saknas 29% 42% 19% 50% 8% 20% 40%
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a
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Ja 57% 58% 68% 33% 75% 80% 60%

Nej 0% 8% 16% 17% 17% 0% 0%

Saknas 43% 33% 15% 50% 8% 20% 40%
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Ja 57% 50% 70% 67% 50% 100% 60%

Nej 14% 25% 23% 0% 42% 0% 20%

Saknas 29% 25% 7% 33% 8% 0% 20%
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