NYHETSBREV
September - november 2010

Utkast från IASB och IFRIC m.m.
Under september, oktober och november har Rådet avlämnat remissvar 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
ED/2010/7 Measurement Uncertainty Analysis Disclosure for Fair Value
Measurement
IASB staff draft on proposed Financial Statement Presentation Standard
ED/2010/6 Revenue from Contracts with Customers
DI/2010/1 Stripping Costs in the Production of a Surface Mine
IFRIC rejection on put options written over non-controlling interests
ED/2010/9 Leases
ED/2010/11 Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets - Proposed
amendments to IAS 12

Rådet har beslutat att remissvar ska avges avseende IASB ED/2010/8 Insurance
Contracts.
IASB har offentliggjort en inbjudan att kommentera de nya rekommendationer, som är
resultatet av arbetet som pågår för att uppnå samstämmighet mellan IFRS och US
GAAP. Speciellt efterfrågar man kommentarer vad de nya rekommendationerna
innebär i arbetsinsats samt när och hur de ska införas.
IFRS Foundation Trustees har nyligen begärt att få in kommentarer över hur
Interpretations Committee (tidigare IFRIC) fungerar för en bedömning av dess
effektivitet.
Den nuvarande ordföranden i IASB, David Tweedie, går i pension i juni 2011. Till
efterträdare har utsetts Hans Hoogervorst, ordförande för den nederländska
tillsynsmyndigheten Autoreit Financiele Markten (AFM). Till vice ordförande har utsetts
Ian Mackintosh, ordförande för det brittiska Rådet ASB.
EFRAG Nyheter
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.
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RFR 2
Rådet har i oktober på hemsidan publicerat ett förslag till Ändringsmeddelande som
primärt innehåller tillbakadragandet av UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott.
Rådet avser att inom kort ändra 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. En mer
detaljerad beskrivning av förändringen kommer att läggas ut på Rådets hemsida under
november.
Financial Statement Presentation
Den 22 november hålls i samarbete med EFRAG en diskussion avseende ovanstånde
IASB-projekt. Diskussionen är ett av många s.k. ”outreach events” i Europa som hålls
för att IASB skall kunna få så mycket relevant feed-back som möjligt innan arbetet
slutförs. Representanter från IASB kommer därför också att närvara. IASBs
föreliggande förslag, i form av ett ”Staff draft”, innebär en väsentlig förändring av
nuvarande praxis. Det är därför viktigt att så många intressenter som möjligt gör sin
röst hörd och denna diskussion är en ypperlig möjlighet för detta.
Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 3 december 2010.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-50 88 22 79.
Publiceringsdatum: 2010-11-08.

RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING
Box 7680 103 95 STOCKHOLM
Tel: 08-50 88 22 79 Fax: 08-32 12 50
www.radetforfinansiellrapportering.se

