COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Plenaire vergadering IFRS van woensdag 23 februari 2011
Aanwezig:
J. Verhoeye (Voorzitter).
W. Aerts, L. Behets, H. Buysse, E. De Wielemaker en D. Van Cutsem, experten.

II

IFRS Foundation Monitoring Board: Governance Review
Consultative Report on the Review of the IFRS Foundation’s Governance

De reacties op deze publieke consultatie kunnen worden ingediend tot 8 april 2011. Opmerkingen
en/of reacties kunnen door de leden en de experten aan het wetenschappelijk secretariaat worden
overgemaakt. Tijdens de volgende plenaire IFRS-vergadering van 23 maart 2011 zal worden getracht
om, aan de hand van de ontvangen reacties, tot een consensus te komen.

III

Detailbespreking Exposure Draft Hedge Accounting

Als introductie worden de belangrijkste verschillen tussen hedge accounting zoals momenteel
opgenomen in IAS 39 en de nieuwe voorstellen uit de gepubliceerde Exposure Draft opgelijst. Er
wordt voorgesteld om de discussie over de exposure draft te voeren aan de hand van de Draft
Comment Letter voorbereid door EFRAG. De comment letter, waarin de opmerkingen zullen worden
verwerkt, zal zowel worden overgemaakt aan EFRAG als aan het IASB.

IV

Vergelijking IFRS for SMEs – Belgisch Boekhoudrecht: finaal nazicht van sectie 3
Financial Statement Presentation

De laatste versie van sectie 3 met betrekking tot de presentatie van de jaarrekening wordt aan de
aanwezigen voorgelegd. De voorheen geformuleerde aanpassingen werden in dit document
verwerkt. De leden hebben geen verdere opmerkingen en gaan akkoord met deze versie.

V

Review van de Nederlandse vertaling van Uitgestelde belastingen: realisatie van
onderliggende activa (wijzigingen in IAS 12)

Een paar kleine opmerkingen zullen worden overgemaakt aan de Europese Commissie.
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VI

Financial Law Institute: IAS 2011 – Some longer Term Views on IFRS

Deze tekst van de hand van prof. Eddy Wymeersch werd aan de aanwezigen ter informatie
overgemaakt.
VII

Vergelijking IFRS for SMEs – Belgisch Boekhoudrecht: finaal nazicht van sectie 13
met betrekking tot de voorraden

Een vergelijkend overzicht van sectie 13 met betrekking tot de voorraden wordt aan de aanwezigen
voorgelegd. De verschillende paragrafen worden overlopen waarbij de vergelijking met de Belgische
wetgeving wordt gemaakt.

2

