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

ED/2010/1 Measurement of Liabilities in IAS 37 Proposed amendments to IAS 37.

Rådet har i sitt remissvar även beaktat IFRS working draft avseende en ny standard för
Liabilities som offentliggjorts av IASB.
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. För den del som avser Financial Instruments:
Amortised Cost and Impairment utgavs ett utkast under det fjärde kvartalet 2009.
Rådet arbetar tillsammans med råden i Danmark och Norge på ett gemensamt
skandinaviskt remissvar. En arbetsgrupp inom IASB arbetar för närvarande med att ta
fram anvisningar för hur principerna i den kommande rekommendationen ska tillämpas.
Då dessa anvisningar kan förväntas få en stor praktisk betydelse, har Rådet skrivit till
IASB och begärt att även anvisningarna måste remissbehandlas.
IASB förväntades under första kvartalet 2010 ge ut ett utkast till standard avseende
projektet Post-employment Benefits och ett utkast avseende Statement of
Comprehensive Income (del av projektet avseende Financial Statement Presentation).
Dessa är försenade och förväntas nu, jämte ett stort antal dokument, publiceras under
det andra kvartalet. Rådet har i ett brev till IASB påpekat vikten av att publiceringen
sprids mer jämnt över året för att säkerställa ett effektivt remissförfarande.
Rådet tar för närvarande ställning till om remissvar ska avges avseende följande
dokument:
•
•

Exposure Draft ED/2010/2 Conceptual Framework for Financial Reporting – The
Reporting Entity
Discussion Paper DP/2010/1 Extractive Activities

EFRAG Nyheter
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.
Nicklas Grip, medlem i Rådets Expertpanel, har utnämnts till medlem i EFRAGs
Technical Expert Group. Utnämningen som gäller från den 1 april avser initialt en
mandatperiod om två år.
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Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 7 juni 2010.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-50 88 22 79.
Publiceringsdatum: 2010-04-22

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

