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Utkast från IASB, IFRIC m m
Rådet har avgett remissvar till IASB avseende följande dokument:
-

Improving Disclosures about Financial Instruments (Proposed Amendments to IFRS
7 Financial Instruments & Disclosures)
Exposure Draft Discontinued Operations (Proposed Amendments to IFRS 5 Noncurrent Assets Held for Sale and Discontinued Operations)
ED Investments in Debt Instruments (Proposed Amendments to IFRS 7)
ED Embedded Derivatives (Proposed Amendments to IFRIC 9 and IAS 39)

Under 2009 avser Rådet bland annat att avlämna remissvar på IASB Discussion Papers
avseende Preliminary Views on Financial Statement Presentation och Preliminary Views on
Revenue Recognition in Contracts with Customers samt på utkastet till standard ED 10
Consolidated Financial Statements.
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 förväntas under första kvartalet komma ut med Exposure Drafts avseende
Derecognition (med stark anknytning till projektet avseende Consolidation) och Income
Taxes. Dessutom förväntas ett Discussion Paper avseende Leases (som sannolikt
koncentrerar sig på leasetagarens redovisning).
IASB håller också för närvarande på att ta ställning till ett förslag från EU om ytterligare
ändringar av IAS 39 och IFRS 7 (utöver de som genomfördes under oktober 2008). Det
utkast angående Debt Instruments som Rådet har svarat på (se ovan) föreslog omfattande
upplysningskrav avseende finansiella instrument, men har sedermera, efter kritik från bland
annat Rådet, dragits tillbaka.
IASB och dess Trustees (IASC Foundation) håller på att se över sin organisation och
arbetssätt. I ett första skede har beslut bland annat fattats om att utöka antalet medlemmar i
IASB från 14 till 16 med en utökad geografisk spridning. Dessutom har ett Monitoring Board
bildats med representanter för offentliga organisationer med anknytning till IASBs
verksamhet. Avsikten är att skapa en länk till de som berörs av IASBs arbete, och därmed en
uppföljningsmöjlighet för dessa, utan att IASBs oberoende påverkas.
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Det andra skedet, som nyss har påbörjats, kommer bland annat att omfatta en översyn
IASBs mål och arbetssätt.
I detta sammanhang kan det också noteras att den svenske IASB medlemmen Jan
Engström har omvalts för en ytterligare period om fem år från maj 2009.

EFRAG Nyheter
Den nya organisationen för EFRAG som redogjordes för i föregående nyhetsbrev har nu
beslutats om, men ej än kommit på plats. Utfallet blev i stort i enlighet med förslaget. En
informell rådgivningsgrupp kommer att etableras för att standard setters skall kunna påverka
arbetet i Planning and Resource Committe (PRC).
Vad gäller EFRAGs arbete, se EFRAGs hemsida för detaljer. Där finns också en tidplan för
EUs godkännande av olika standarder.
PAAinE, vars arbete är försenat, förväntas inom kort utfärda ett andra Discussion Paper
avseende Performance Reporting och Feedback Statements för tidigare Discussion Papers
avseende Conceptual Framework, Performance Reporting och Revenue Recognition. I den
nya organisationen kommer PAAinEs arbetsuppgifter i stor omfattning att tas över av PRC
(se ovan).

Uppdatering av RFR 2
Rådet har under december godkänt ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 (RFR-äm
2008:3). Dokumentet är utlagt på Rådets hemsida.
Den 28 december 2007 gav Rådet ut en uppdaterad RFR 2 (RFR 2.2) med relevanta avsnitt
från årets ändringsmeddelanden. Sedan EU i början av detta år godkänt ytterligare
rekommendationer, delvis gällande fr o m 1 januari 2009, har Rådet i början av februari gett
ut en revidering av RFR 2.2.

Rådsmöten
Rådets nästa möte är den 31 mars 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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