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Utkast från IASB, IFRIC m.m.
Under juni och juli 2010 har Rådet avlämnat remissvar avseende följande dokument:
•
•
•
•

ED/2010/4 Fair Value Option for Financial Liabilities
Promemorian Fyra aktiebolagsrättsliga frågor (DS 2010:8)
DP/2010/1 Extractive Activities
ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment

För information och åsikter kontakta Carl-Eric Bohlin (08-50 88 22 79) eller Johan
Ericsson (08-50 88 22 76).
IASB/IFRIC Nyheter
IASB är fortsatt engagerat i att ta fram en ersättare till IAS 39 Financial Instruments:
Recognition and Measurement. Förutom den problematik som det innebär att EUs
antagande av IFRS 9 Financial Instruments är uppskjutet på uppenbarligen
obestämbar tid, har IASB publicerat ett utkast till redovisning av finansiella instrument
som väsentligt avviker från EUs antagna eller förväntade ståndpunkter. För IASB
kvarstår också att publicera ett utkast avseende redovisningen av hedging, något som
förväntades i det andra kvartalet men som är försenat.
IASB förväntades under andra kvartalet 2010 ge ut ett tiotal utkast till standarder, varav
flera var försenade från det första kvartalet. Ytterligare förseningar har nu uppkommit
och IASB har därför den 25 juni offentliggjort en ny arbetsplan, där projekt senareläggs
och inriktningen ändras. Till exempel kommer avseende det omdiskuterade projektet
Financial Statement Presentation (ändringar av IAS 1 och IAS 7) ytterligare
konsultation att företas, vilket innebär att ett utkast ska publiceras under det första
kvartalet 2011 och att en slutlig standard inte kommer att föreligga förrän under sista
kvartalet 2011. Ändringen i arbetsplanen innebär att den sluttidpunkt i juni 2011 för
ändring av ett antal viktiga standarder, som både IASB och FASB bundit upp sig för,
inte kommer att uppfyllas.
Rådet har beslutat att remissvar ska avges avseende följande dokument:
•
•
•

ED/2010/3 Defined Benefit Plans Proposed amendments to IAS 19
ED/2010/5 Presentation of Other Comprehensive Income Proposed Amendments
to IAS 1
FASB – Proposed Accounting Standards Update, Accounting for Financial
Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and
Hedging Activities
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Kommentarer avseende utkastet från FASB är föranlett av en begäran från IASB att
Rådet och andra intressenter ska avge en åsikt avseende detta dokument.
IASB har nyligen offentliggjort följande utkast:
•

ED/2010/6 Revenue from Contracts with Customers

EFRAG Nyheter
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.

RFR 2
Rådet avser att i början av augusti på hemsidan publicera ett utkast till
Ändringsmeddelande avseende RFR2 som beaktar utgivna standarder och uttalanden
samt ändringar av dessa. Dessutom förväntas ändringar föreslås avseende en del
områden där Rådet bedömer att en uppdatering är nödvändig.
Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 27 augusti 2010.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-50 88 22 79.
Publiceringsdatum: 2010-07-06
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