NYHETSBREV
December 2010 - februari 2011

Utkast från IASB och IFRIC m.m.
Under december har Rådet avlämnat remissvar avseende IASB ED/2010/8 Insurance
Contracts. Rådet har beslutat att remissvar ska avges avseende IASB ED/2010/13
Hedge Accounting.
IASB har bett om kommentarer på de nya rekommendationer, som är resultatet av
arbetet för att uppnå samstämmighet mellan IFRS och US GAAP. Speciellt är man
intresserad av vad de nya rekommendationerna innebär i arbetsinsats samt när och
hur de ska införas. Rådet avser att kommentera.
IFRS Foundation Trustees har nyligen begärt att få in kommentarer över hur
Interpretations Committee (tidigare IFRIC) fungerar för en bedömning av dess
effektivitet. Trustees har även gått ut med en förfrågan avseende IASBs framtida
strategi hur man bäst möter de utmaningar som man förväntar sig. Rådet avser att
kommentera båda förfrågningarna.
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 2
Rådet har under december på hemsidan lagt ut den nya modellen för hur
rekommendationer och uttalanden presenteras. Den huvudsakliga förändringen är att
rekommendationer och uttalanden kommer att hållas ständigt uppdaterade och att de
nuvarande årsversionerna därmed upphör. Av samma skäl försvinner de
återkommande revideringsdokumenten.
De rekommendationer som lagts ut på hemsidan under december är novemberversionerna av RFR 1 och RFR 2. Under början av januari 2011 har decemberversionerna av dessa rekommendationer lagts ut. Dessa versioner har beaktat
förslaget till Ändringsmeddelande publicerat under december om vissa ändringar av
RFR 1 och 2 på grund av ändringar i ÅRL. Tillbakadragandet av UFR 2 Koncernbidrag
och aktieägartillskott har ej än verkställts då Rådet först vill ta ställning till erhållna
synpunkter.
Financial Statement Presentation
Den 22 november hölls i samarbete med EFRAG en diskussion avseende IASBs
projekt Financial Statement Presentation. Diskussionen är ett av många likartade
diskussioner som förts runt om i Europa för att ge IASB så mycket relevant feed-back
som möjligt innan arbetet slutförs. IASBs föreliggande förslag, i form av ett ”Staff draft”,
innebär en väsentlig förändring av nuvarande praxis. Ett 70-tal deltagare bidrog till ett
givande meningsutbyte.
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Uppföljning av avlämnade remissvar
Rådet har sedan sin tillkomst den 1 april 2007 avlämnat 70 remissvar. Av dessa har 58
avsett utkast till standarder eller uttalanden samt ”Discussion Papers” från IASB, IFRS
Interpretations Committee och FASB samt förslag avseende IFRS Foundation och
EFRAG.
Av de 58 avlämnade svaren avser 19 områden där en slutlig standard eller ett slutligt
uttalande/ståndpunkt föreligger, alternativt att inget dokument utgivits.
Rådet följer regelbundet upp i vilket avseende Rådets synpunkter beaktats. Sedan
föregående uppföljning har tillägg och ändringar till ytterligare två standarder
publicerats.

Tilläggen och ändringarna avser:
1. IFRS 9 Financial Liabilities
Rådet framförde kritik mot att det skulle vara tvingande att ta hänsyn till den
egna kreditrisken då man värderar finansiella skulder till verkligt värde. IASB
valde dock att gå vidare med det förslag som lämnats och således lämnades
denna kritik utan bifall.
2. IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
Uppdateringen av IFRS 7 är relaterad till de upplysningskrav som ingick i ett ett
tidigare publicerat förslag avseende ”Derecognition”. IASB valde att inte gå
vidare med förändringen av reglerna när något kan tas bort från
balansräkningen utan man valde att enbart införa upplysningskrav för denna typ
av transaktioner. Rådets kommentar avseende upplysningarna var att de var för
omfattande. I den slutliga standarden kan vi notera att Rådets kritik delvis
beaktats då inte alla av de upplysningar som förelåg i utkastet infördes i IFRS 7.
Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 7 mars 2011.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-50 88 22 79.
Publiceringsdatum: 2011-01-17
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