De Commissie voor Boekhoudkundige Normen stelt voor

Dag van de CBN 2010
13 december 2010 - Brussel

Hot issues uit de recentste
CBN-adviezen
- Leasing
- Tax shelter
- M&A
- Dividenden
- ...

Commissie voor
Boekhoudkundige
Normen

De Commissie van Boekhoudkundige Normen en haar werkgroepen werken naarstig voort aan nieuwe ontwerpadviezen.
Het moment is dus gekomen om even terug te blikken op de meest recente adviezen en daaruit de belangrijkste aandachtspunten te distilleren voor de boekhoudkundige en financieel-fiscale praktijk.
Uiteraard krijgt u ook een blik op de adviezen in de pipeline. Dit is waar deze ‘Dag van de CBN’ voor staat. Eminente medewerkers leiden u binnen in de meest in het oog springende adviezen en beslissingen. De CBN zet u mee op de eerste rij.
Vanaf dit najaar uw jaarlijkse rendez-vous met de Commissie zelf.

Dag van de C B N 2 0 1 0

De ‘Dag van de CBN’ is drietalig. Er worden uiteenzettingen gegeven in het Nederlands, Frans en Engels.
Er is simultaanvertaling voorzien.

13.30 uur

Toelichting bij de werking van de CBN
Voorzitter Jan Verhoeye werpt een blik achteruit, maar kijkt ook al in de toekomst: welke adviezen staan in de pipeline?
Welke rol speelt de CBN in de toekomst, zowel op nationaal als internationaal vlak?
Jan Verhoeye, voorzitter CBN

14.00 uur

Belangrijkste wijzigingen aan de Europese regelgeving in het jaarrekeningenrecht
Leidt de aan de gang zijnde Europese evolutie inzake financiële rapportering tot een revolutie? Stand van zaken bij de herziening van de Vierde en Zevende Richtlijn, micro-entiteiten, IFRS for SME’s, de relatie Europese Commissie & IASB.
Jeroen Hooijer, European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Financial Reporting Unit

14.30 uur

De boekhoudkundige toekomst van leaseovereenkomsten
De Exposure Draft Leases voorziet belangrijke wijzigingen, zowel gezien vanuit het standpunt van de lessee als vanuit het
standpunt van de lessor. Wat zijn de consequenties en de belangrijkste verschillen met het Belgisch boekhoudrecht?
Ignace Bogaert, lid wetenschappelijk secretariaat CBN, senior manager IFRS-Desk Ernst & Young

15.10 uur

Pauze

15.30 uur

Herstructurering van vennootschappen
De werkzaamheden van de CBN-werkgroep ‘Herstructurering van vennootschappen’ resulteerden alvast in belangrijke adviezen omtrent fusies, de analyse van grensoverschrijdende fusies, splitsingen, partiële splitsingen, de inbreng van een
bedrijfstak of een algemeenheid van goederen en van de omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies.
Inge Van De Woesteyne, docent vakgroep Belastingrecht, Universiteit Gent

16.10 uur

De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten
De huidige versie van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen is niet
aangepast aan het dynamisch karakter van de internationale financiële markten. Het KB reikt niet de juiste middelen aan
om de van toepassing zijnde boekhoudprincipes hiërarchisch te rangschikken. De Commissie publiceerde daarom een advies
waarin de meest relevante boekhoudprincipes worden geordend voor de boekhoudkundige verwerking van afgeleide financiële
instrumenten.
Bruno Colmant, lid CBN, Deputy CEO Ageas

16.50 uur

Financiële steunverlening en de invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of
de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
Vanaf 1 januari 2009 is het een vennootschap toegestaan om middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden
te stellen met het oog op de verkrijging van haar effecten door een derde. De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen voorziet recentelijk ook in de mogelijkheid van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord of van een gerechtelijke
reorganisatie. Hoe wordt dit alles in de boekhouding en de jaarrekening vertaald?
Marieke Brees, lid wetenschappelijk secretariaat CBN

17.30 uur

Broodjesbuffet

18.00 uur

Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan
de euro
De Commissie ontvangt op regelmatige basis aanvragen van vennootschappen voor het voeren van de boekhouding en het
opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro, omdat dit een vertekend beeld zou geven van de economische
werkelijkheid (toelichting bij advies 117/3 en 2009/10).
Sadi Podevijn, secretaris-generaal CBN

18.35 uur

De opmars van de Tax shelter
Op bijna alle Belgische films leest u bij de eindaftiteling wel een Tax shelter firma. Deze fiscale stimulans voor de productie
van audiovisuele werken in België heeft dus duidelijk zijn ingang gevonden. Belangrijk om even de boekhoudkundige gevolgen
ervan onder de loep te nemen.
Anne-Laure Losseau, lid wetenschappelijk secretariaat CBN

19.10 uur

Dividenden
De interesse van de CBN voor interimdividenden versus tussentijdse dividenden enerzijds en stockdividenden anderzijds blijkt
duidelijk uit de adviezen 2009/1 en 2010/3. Daarnaast is een analyse van IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’ belangrijk om de problemen bij de vertaling ervan naar Belgisch boekhoudrecht op te lossen.
Laurence Pinte, lid CBN, Head of Tax Group Dexia

19.50 uur

Vzw’s en stichtingen
Resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep, evenals een overzicht van de belangrijkste punten uit de recent gepubliceerde adviezen.
Micheline Claes, lid CBN, lid van de raad IAB

20.30 uur

Slotwoord en uitnodiging tot de afsluitende receptie
Sadi Podevijn, secretaris-generaal CBN

www.dagvandecbn.be

Waar en wanneer?

Duur
Studiedag, van 13.30 tot 21 uur, met afsluitende drink. Ontvangst met koffie een halfuur voor start.

Prijs en betaling
190 euro excl. 21 % btw
Deze prijzen zijn geldig tot 13-12-2010. Catering en documentatie zijn in de prijs begrepen.
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om het jaarboek van de CBN aan kortingstarief aan te schaffen.
Het totaalbedrag (incl. btw) betaalt u vooraf op rekening 230-0539824-39.
De opleiding is erkend en komt in aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor betaalt u
maar de helft van de opleidingskosten. Meer info vindt u op www.klu.be/subsidies.

Inschrijven
De praktische organisatie wordt verzorgd door Kluwer Opleidingen. U kunt snel en makkelijk online
inschrijven op www.dagvandecbn.be. U kunt uw bestelbon ook faxen naar 015 42 28 31 of inschrijven
per e-mail naar info@kluweropleidingen.be. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging van
uw deelname, samen met een wegbeschrijving en een factuur.

Als u verhinderd bent kunt u u altijd laten vervangen door een collega. Annuleren of uw inschrijving
verplaatsen kan enkel schriftelijk tot 2 weken voor het begin van de opleiding. Nadien is het volledige
inschrijvingsbedrag verschuldigd. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de organisatoren genoodzaakt
zijn de opleiding te annuleren, het programma of de locatie te wijzigen.
Meer informatie over betalen, annuleren of uw deelname verplaatsen vindt u op www.klu.be/voorwaarden.

Vragen?
CBN
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 2 277 61 74
cnc.cbn@cnc-cbn.be
Kluwer Opleidingen
Ragheno Business Park
Motstraat 30
BE-2800 Mechelen
Btw BE 0456.675.010
Tel.: +32 15 45 34 30
Fax: + 32 15 42 28 31
info@kluweropleidingen.be
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Annuleren of uw inschrijving verplaatsen

903 - DVCBNNB

Praktische
informatie

13-12-2010
Dexia Congress Center
Passage 44, Pachecolaan 44, 1000 Brussel
Een plan met wegbeschrijving vindt u op www.dagvandecbn.be.

