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Utkast från IASB och IFRIC m.m.
Under november 2009 har Rådet avlämnat remissvar avseende följande dokument:
•
•

Exposure Draft Improvements to IFRSs
Part 2 of the Constitution Review – Proposals for Enhanced Public
Accountability

För information och åsikter kontakta Carl-Eric Bohlin (08-50 88 22 79) eller Johan
Ericsson (08-50 88 22 76).
IASB/IFRIC Nyheter
Som framgår av föregående nyhetsbrev är IASB fortsatt engagerat i att ta fram en
ersättare till IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Den första
av tre rekommendationer inom detta projekt, IFRS 9 Financial Instruments, gavs ut
under oktober 2009. EU beslutade, trots att EFRAG avgav ett utkast till ett positivt
”Endorsement Advice”, att inte anta rekommendationen genom snabbehandling, vilket
innebär ett antagande tidigast 2010. IFRS 9 kan därmed inte användas inom EU under
2009 något som uppenbarligen var IASBs förhoppning.
För övriga två delar inom detta projekt utgavs ett utkast avseende Financial
Instruments: Amortised Cost and Impairment under det fjärde kvartalet i år och ett
utkast avseende hedge accounting förväntas utges under det första kvartalet 2010.
IASB gav också tidigare under hösten ut ett utkast avseende beräkningen av
pensionsskulden innebärande att en beräknad företagsobligationsränta skall användas
i det fall en bred företagsobligations-marknad ej föreligger. Trots ett omfattande
internationellt stöd (bl a från Rådet) beslutade IASB att inte göra någon ändring av IAS
19 då man uppenbarligen bedömde att de avvikande åsikterna var av den
omfattningen att en ändring ej borde göras.
IASB förväntas under första kvartalet 2010 ge ut ett utkast till standard avseende
projektet Post employment benefits. IASB har beslutat att ett nytt utkast, som enbart
omfattar beräkningsprinciperna, skall ges ut avseende projektet Liabilities. Detta
beslut är bland annat föranlett av ett initiativ från Rådet.
IASB förväntas under första kvartalet ge ut ett utkast avseende Statement of
Comprehensive Income (del av projektet avseende Financial Statement Presentation).
Utkastet förväntas kräva att enbart en resultatrapport skall avges, dock vad vi vet nu
kommer nettoresultatet enligt nuvarande ansats även fortsättningsvis att framgå.
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EFRAG Nyheter
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.
RFR 1 och RFR 2
Rådet har under november 2009 utfärdat ett utkast till Ändringsmeddelande avseende
RFR 2 som beaktar ytterligare utgivna standarder. Kommentarer skall lämnas senast
den 11 december 2009. Det utkast till Ändringsmeddelande som utgavs under
september 2009 föreligger, efter det att remissvar beaktats, i slutlig form på Rådets
hemsida.
En Revidering av RFR 2 har också utgivits under november 2009. På grund av gjorda
och förväntade antaganden av EU under november och december 2009, med en
påverkan på 2009 års finansiella rapporter, kommer ytterligare en Revidering att
behöva utges före årets slut.
Seminarium
Ett mycket intressant och uppskattat seminarium hölls den 24 november 2009 med
fokus på erfarenheterna av IFRS och om IFRS har givit en bättre redovisning
Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 15 januari 2010.

Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-50 88 22 79.
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