NYHETSBREV
November 2011 – januari 2012

Utkast IASB och IFRS Interpretations Committee mm
Rådet har under november-december avlämnat remissvar avseende följande
dokument:
•
•

Agenda Consultation 2011
ED/2011/4 Investments Entities

IASB
IASB koncentrerar sig för närvarande på de fyra projekten Revenue recognition,
Leases, Insurance contracts och Financial instruments. För samtliga projekt har
tidsplaneringen förskjutits. Rådet bevakar dessa projekt. För projektet Revenue
recognition har nyligen en ytterligare remiss publicerats, med svar senast i början av
mars 2012.
För de övriga projekten förväntas nästkommande dokument publiceras enligt följande:
•

•
•

Financial instruments – utkast till standard (review draft) avseende General
hedge accounting under första kvartalet 2012; remisser avseende Impairment
och Macro hedge accounting under andra kvartalet 2012; standard avseende
Asset and liability offsetting under 2011.
Leases– remiss under andra kvartalet 2012.
Insurance contracts – utkast till standard (review draft) eller remiss under andra
kvartalet 2012.

EFRAG
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder/uttalanden.
Rådet höll den 9 november i samarbete med EFRAG och IASB en diskussion i round
table-format avseende IASBs Agenda Consultation. Ett referat från diskussionen finns
tillgängligt på EFRAGs hemsida.
EFRAG har satt igång work shops för att diskutera vad standarden avseende Revenue
Recognition kan innebära ur en tillämpningssynpunkt. Rådet kommer i samarbete med
EFRAG att hålla en work shop där dessa frågor diskuteras med representanter för
svenska byggföretag.
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RFR 1 och 2
Rådet har under november gett ut ett förslag till ändringsmeddelande avseende
ändringar i RFR 1 och 2. Förslaget, som ska kommenteras senast den 19 december,
finns tillgängligt på Rådets hemsida.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 1 mars 2012.
Vid eventuella frågor kring innehållet i detta nyhetsbrev, var god kontakta den
verkställande ledamoten Carl-Eric Bohlin, 08-508 82 279.
Publiceringsdatum: 2011-12-19
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