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Utkast från IASB, IFRIC m m
Rådet har under april lämnat följande remissvar till IASB:
-

Discussion Paper avseende Preliminary Views on Financial Statement
Presentation
Exposure draft Consolidated Financial Statements

Under juni 2009 avser Rådet bland annat att avlämna remissvar på Discussion Papers
avseende Revenue Recognition in Contracts with Customers samt Leases.
Rådet tar för närvarande ställning till om remissvar skall avges avseende Derecognition
och Income Taxes. Om beslut att avge ett remissvar fattas, förväntas svar avges under
juni 2009.
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 har nyligen offentliggjort att man avser att senast under oktober 2009
offentliggöra ett förslag till en ersättare till IAS 39 Financial Instruments Recognition
and Measurement. Detta beslut synes beakta krav från EU och G2O om att
redovisningen av finansiella instrument bör göras mindre komplicerad. Också
utvecklingen i USA, där under april nya principer för redovisning av och upplysning
avseende finansiella instrument offentliggjorts, synes ha påverkat IASBs beslut.
Vad gäller IASB och dess Trustees (IASC Foundation) har Monitoring Board som
bildats med representanter för offentliga organisationer med anknytning till IASBs
verksamhet haft sitt första möte den 1 april 2009. Det andra skedet för översyn av
organisationen, som nyss har påbörjats, omfattar bland annat en översyn av IASBs mål
och arbetssätt. Rådet har under april 2009 avgett ett remissvar avseende de
frågeställningar som denna översyn omfattar.

EFRAG Nyheter
Den nya organisation för EFRAG som redogjordes för i föregående nyhetsbrev börjar
nu komma på plats. En informell rådgivningsgrupp kommer att etableras för att
standard setters skall kunna påverka arbetet i Planning and Resource Committe
(PRC). En interim PRC utsågs nyligen och omfattar representanter för standard setters
i Frankrike, Italien och Storbritannien.
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Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en
tidplan för EUs godkännande av olika standarder.
PAAinE har, i samarbete med bland annat Rådet, under februari 2009 utfärdat ett
andra Discussion Paper avseende Performance Reporting. EFRAG har under februari
2009 också utfärdat sammanställningar av kommentarer på tidigare Discussion Papers
avseende Conceptual Framework, Performance Reporting och Revenue Recognition.
PAAinE har även påbörjat ett projekt om redovisning av inkomstskatter som drivs av de
brittiska och tyska råden. I den nya organisationen förväntas PAAinEs arbetsuppgifter
tas över av PRC (se ovan).

Uppdatering av RFR 2
Rådet förväntas under juni 2009 utfärda ett utkast till ändringsmeddelande avseende
RFR 2.

Seminarium
Det seminarium som hölls den 4 september 2008 om ”Financial statement
presentation”, utifrån IASBs förväntade förslag, var mycket uppskattat och gav värdefull
input till det remissvar som avlämnades i april 2009 tillsammans med
redovisningsråden i Danmark och Norge.
Ett seminarium kommer att hållas den 24 november 2009 och kommer att fokuseras på
redovisning till verkliga värden med speciell inriktning på finansiella instrument

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 4 juni 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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