NYHETSBREV
Augusti – oktober 2014

Remissvar
Rådet har under augusti-oktober avlämnat remissvar på följande dokument:
·
·
·
·
·
·

IASB Exposure Draft ED/2014/2 Investment Entities: Applying the Consolidation
Exception
IASB Discussion Paper DP/2014/1 Accounting for Dynamic Risk Management:
a Portfolio Realuation Approach to Macro Hedging
EFRAG Discussion Paper, Classification of Claims
EFRAG, ASBJ, OIC Discussion Paper, Should Goodwill still not be amortised?
Accounting and Disclosure for Goodwill
Finansinspektionen, Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska
grunder
EU-kommissionens Public Consultation, Effects of using International Financial
Reporting Standards (IFRS) in the EU

Ovanstående dokument återfinns på Rådets hemsida, under ”Avgivna remissvar”.

IASB
IASB och FASB har nu jobbat i nio månader med att analysera synpunkterna på det
senaste utkastet till leasingstandard. IASB har publicerat ett dokument på sin hemsida
som beskriver de viktigaste besluten som hittills har fattats och argumenten för dessa
beslut. IASB förväntar sig att publicera en ny leasingstandard under andra halvåret
2015. Ikraftträdandetidpunkt för denna standard har ännu inte beslutats.
Ett annat högprioriterat område för IASB är framtagandet av en ny Conceptual
Framework. IASB planerar att ge ut ett utkast till Conceptual Framework under första
kvartalet 2015.

EFRAG
EFRAGs generalförsamling fattade den 31 oktober 2014 beslut om sammansättningen
av EFRAGs styrelse med omedelbar verkan. Ledamöterna i EFRAGs nya styrelse
utgörs av:
• Roger Marshall, Ordförande FRC AC (Storbritannien)
• Michel Barbet-Massin, Ledamot ANC (Frankrike)
• Hans Buysse, nominerad av EFFAS
• Angelo Caso, Ordförande OIC (Italien)
• Stig Enevoldsen, Ledamot DASC (Danmark)
• Gérard Gil, nominerad av EBF, ESBG, EACB
• Jorge Gil Lozano, nominerad av EBF, ESBG, EACB
• Benoît Jaspar, nominerad av Insurance Europe
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• Liesel Knorr, Ordförande ASCG (Tyskland)
• Erlend Kvaal, Ordförande NASB (Norge),
• Patrice Marteau, nominerad av BUSINESSEUROPE
• Claes Norberg, nominerad av BUSINESSEUROPE
• Laurence Rivat, nominerad av FEE
• Peter Sampers, kommande ordförande DASB (Holland)
• Anders Ullberg, Ordförande Rådet för finansiell rapportering (Sverige)
• Mark Vaessen, nominerad av FEE
Den nya organisationen träder också ikraft den 31 oktober. Den nya styrelsen kommer
att vara ansvarig för alla ställningstaganden som EFRAG gör med målsättningen att
göra Europas inflytande starkare i IASBs normgivningsprocess. Ett viktigt inslag är att
sträva efter att Europa kommunicerar med en gemensam röst. Ordförande för denna
styrelse kommer att utses av EU-kommissionen och detta äger rum inom kort. Till dess
agerar Roger Marshall som tillförordnad ordförande för styrelsen.
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.

RFR 2
Som beskrivits i föregående nyhetsbrev publicerade Rådet under juni månad ett förslag
till ändringsmeddelande avseende RFR 2. Remissperioden gick ut den 30 september
och Rådet arbetar för närvarande med att gå igenom erhållna remissvar. Planen är att
publicera ett ändringsmeddelande i början av januari 2015 i samband med
årsuppdateringen av RFR 2.

UFR 10 och tillbakadragande av några befintliga uttalanden
Rådet publicerade även under juni månad ett förslag till ändringsmeddelande
avseende UFR 10. Remissperioden gick ut den 30 september och Rådet arbetar för
närvarande med att gå igenom erhållna remissvar. Planen är att publicera ett
ändringsmeddelande i början av januari 2015 i samband med årsuppdateringen av
RFR 2.

Brev till tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Rådet har under september skickat ett brev till utredaren i tjänstepensionsbeskattningsutredningen med anledning av den översyn av tryggandelagen som pågår.
Syftet med detta brev var att belysa de potentiella redovisningseffekter som kan
uppkomma vid en ändring av denna lag.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 1 december 2014.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2014-11-13
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