NYHETSBREV
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Utkast från IASB, IFRIC m.m.
Under september 2009 har Rådet avlämnat remissvar avseende följande dokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposure Draft Fair Value Measurement
Discussion Paper Credit Risk in Liability Measurement
IASB Request for Information on the feasibilty of an expected loss model for the
impairment of financial assets
Draft Interpretation Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
Exposure Draft Financial Instruments: Classification and Measurement
Betänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)
Exposure Draft Classification of Rights Issues
Försenad årsredovisning och bokföringsbrott m.m. (SOU 2009:46)
Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning (DS 2009:34)
Exposure Draft Discount Rate for Employee Benefits Proposed amendments to IAS
19

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 där två utkast förväntas under det fjärde kvartalet (för
detaljer se föregående nyhetsbrev). IASB har också gett ut ett utkast avseende
beräkningen av pensionsskulden som innebär att en beräknad företagsobligationsränta
skall användas i det fall en bred företagsobligationsmarknad ej föreligger. Utkastet är
bland annat föranlett av ett initiativ från Rådet.
IASB förväntas under det fjärde kvartalet ge ut utkast till standard avseende projekten
Post employment benefits (Recognition and Presentation) och Insurance contracts.
Diskussioner pågår inom IASB huruvida en standard eller ett nytt utkast skall utges
avseende projektet Liabilities. Rådet har argumenterat för att ett nytt utkast bör utges
med tanke på tiden sedan det tidigare utkastet och den utveckling som har varit
avseende hur skulder skall beräknas.
EFRAG Nyheter
EFRAGs Supervisory Board, där Handelsbankens VD Pär Boman ingår, har haft sitt
första styrelsemöte under den nya ordföranden Pedro Solbes, som har efterträtt Göran
Tidström,
Under 2009 har två projekt med PAAinE-stöd startats, ett Business Combinations
under Common Control, lett av det italienska rådet, och ett annat som utreder ett
alternativt sätt att redovisa uppskjutna skatter lett av de brittiska och tyska råden. I det
senare är Rådet representerat genom Carl-Eric Bohlin.
RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING
Box 7680 103 95 STOCKHOLM
Tel: 08-50 88 22 79 Fax: 08-32 12 50
www.radetforfinansiellrapportering.se

Vad gäller EFRAGs arbete i övrigt, 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 september 2009 utfärdat utkast till ändringsmeddelande avseende
RFR 1 och RFR 2 som beaktar ytterligare antagna standarder/uttalanden.
Kommentarer skall lämnas senast den 9 oktober 2009. Dessutom har en Revidering
av RFR 2 utgivits, som primärt beaktar EUs antagna standarder och uttalanden.
Seminarium
Ett seminarium kommer att hållas den 24 november 2009 och kommer att fokusera på
erfarenheterna av IFRS och om IFRS har givit en bättre redovisning.
Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 24 november 2009.
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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