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De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft tijdens deze plenaire IFRS-vergadering
de volgende punten behandeld:
1. IASB Agenda Consultation
De uiteenzetting start met de omkadering van deze Agenda Consultation van de IASB door
het Wetenschappelijk Secretariaat. De IASB wenst input te krijgen van haar stakeholders in
haar agenda voor de komende drie jaar. De leden en de experten komen tot het besluit dat
het belangrijk is om een zogenaamde Period of Calm in te lassen in de komende jaren, daar
dit nodig zal zijn om alle wijzigingen aan de Standaarden op een gestructureerde wijze te
kunnen implementeren. Daarnaast menen de leden en de experten om tevens de prioriteit
te geven aan de modernisering van het zogenaamde Conceptual Framework daar dit
essentieel is voor principles-based standaarden. Anderzijds wenst de Commissie zich niet in
detail uit te spreken over de prioriteit die moet worden toegekend aan de verschillende
projecten daar dit niet compatibel zou zijn met de zogenaamde Period of Calm. De
Commissie volgt hier de zienswijze van EFRAG.
2. ED Consolidation: Investment Entities
De Commissie erkent de problematiek dewelke ontstaat bij zogenaamde Investment
Entities, maar is de mening toegedaan dat op basis van het consolidatieconcept, opgenomen
in IFRS 10, er geen uitzondering mag worden toegekend voor Investment Entities. Met
andere woorden, dienen Investment Entities een geconsolideerde jaarrekening op te stellen
conform de geldende consolidatieprincipes op dat ogenblik. Hiermee sluit de Commissie zich
aan bij de Alternative view opgenomen onder AV1 tot AV14 van de ontwerpstandaard. De
leden en de experten stellen wel voor om als toelichting de respectievelijke fair values van
deze geconsolideerde belangen op te nemen om zodoende de gebruiker van de jaarrekening
op passende wijze te informeren.
3. Update Leases Project
Het Wetenschappelijk secretariat staat stil bij de wijzigingen aan het Leases project van de
IASB. De voornaamste verschillen tussen de ontwerpstandaard en recente wijzigingen
worden toegelicht. Het lessee model evolueert terug naar het huidige IAS 17 model, het
dubbele lessor model wordt vervangen door een enkelvoudig lessor model.
4. Discussion Paper: Towards Integrated Reporting
Het IIRC publiceerde een Discussion Paper omtrent Integrated Reporting. De leden en de
experten staan kort stil bij dit rapporteringsconcept.

