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Utkast från IASB, IFRIC m m
Rådet har under april avgett remissvar på IFRIC Draft Interpretation D23 Distributions
of Non-cash Assets to Owners.
Rådet har beslutat att remissvar skall avges avseende följande dokument från IASB:
-

DP Preliminary Views on Amendments to IAS 19 Employee Benefits

-

DP Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments

-

DP Financial Instruments with Characteristics of Equity

För samtliga dokument gäller att remissvar skall avlämnas senast under september
2008.
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 har utfärdat följande dokument:
-

Exposure Draft - An improved Conceptual Framework for Financial Reporting:
Chapter 1: The Objective of Financial Reporting and Chapter 2: Qualitative
Characteristics and Constraints of Decision - useful Financial Reporting
Information

-

Discussion paper: Preliminary Views of an improved Conceptual Framework
for Financial Reporting: The Reporting Entity

Rådet överväger för närvarande om remissvar skall avlämnas. För båda
dokumenten gäller att svar skall avlämnas senast under september 2008.
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IASB ser för närvarande över sin projektplan för att identifiera de projekt som man
bedömer måste avslutas under de kommande åren. Detta arbete utgår från att USA
kommer att gå över till IFRS under 2013 och planläggningen inriktas därför på vilka
standarder som måste vara klara till 2011 för att möjliggöra denna övergång. Arbetet
under de kommande åren kan därför komma att inriktas på att tillgodose önskemålen
från USA (och andra länder) som ännu inte använder IFRS snarare än att tillgodose
önskemålen från länder, bland annat samtliga inom EES, som redan använder IFRS.
IASCF som är det organ har ansvar för IASB håller för närvarande på med en
genomgång av sin ”Constitution”. Med förtur behandlas ett förslag som kan innebära
att antalet medlemmar i IASB ökar till 16, att geografisk hemhörighet införs som ett
urvalskriterium och att en ”Monitoring Group” införs. Förslaget förväntas publiceras
inom kort med begäran om synpunkter från alla intressenter. Arbetetet i sin helhet
förväntas vara avslutat under 2009 och ny ”Constitution” skall vara gällande från 1
januari 2010.
EFRAG Nyheter
EFRAG arbetar med sitt ”endorsement advice” avseende ett stort antal dokument
bland annat Revised IFRS 3 Business Combinations och Amendments to IAS 27
Consolidated and Separate Financial Statements. Vad gäller detta och EFRAGs
arbete i övrigt, se EFRAGs hemsida för detaljer.
Vad gäller PAAinE Discussion Papers avseende The financial reporting of pensions
och Distinguishing between Liabilities and Equity kan remissvar lämnas senast under
juli 2008, se EFRAGs hemsida för detaljer. PAAinE förväntas inom kort utfärda ett
andra Discussion Paper avseende Performance Reporting och Feedback Statements
för tidigare Discussion Papers avseende Conceptual Framework, Performance
Reporting och Revenue Recognition
EU Nyheter
För tidsplan avseende behandlingen av IFRS 3R Business Combinations, IFRIC 12
Service Concession Arrangements och IAS 23 Borrowing Costs, mm se EFRAGs
hemsida.
Den 24 april antog Europaparlamentet en rapport som efterlyser förbättringar i
governance av IASB och IASCF utifrån avsaknaden av parlamentarisk kontroll över
dessa organ. Parallellt med att denna rapport utarbetades har i IASCF pågått en
diskussion om bildandet av en ”Monitoring Group” (se ovan) och en diskussion pågår
också med EU-kommissionen som deltagare om att öka de finansiella bidragen till
EFRAG och därmed denna organisations resurser.
Uppdatering av RFR 2
En remiss avseende vissa uppdateringar av RFR2 har nyligen sänts ut.
Kommentarer skall vara Rådets kansli tillhanda senast den 1 september 2008.
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Hearings etc
Rådet kommer att hålla ett möte avseende Financial Statement Presentation Phase
B den 4 september 2008. IASB:s Discussion Paper i denna fråga förväntas komma
att publiceras under tredje kvartalet 2008.
Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 4 september 2008.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-50 88 22 79.
Publiceringsdatum: 27 juni 2008
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