COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 6 oktober 2010
Aanwezig: Jan Verhoeye (Voorzitter), Christine Collet, Guy Giroulle, Thierry Lhoest, Luc Van
Brantegem en Hugo Van Passel.
Op de plenaire vergadering d.d. 6 oktober 2010 betreffende Belgian GAAP werden
verschillende ontwerpadviezen behandeld.
Specifiek voor verenigingen en stichtingen werd enerzijds een ontwerpadvies inzake
subsidies en schenkingen vanuit het oogpunt van de verstrekkende vereniging of stichting
behandeld. Anderzijds werd voor verenigingen en stichtingen een ontwerpadvies met
betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in
natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen
aan de leden voorgelegd.
Voor vennootschappen werden de bestaande CBN-adviezen rond voorraden geactualiseerd
en ten dele gehergroepeerd. De herziene versies van de adviezen zullen binnenkort op de
website van de CBN te consulteren zijn. Ook het CBN-advies 170/2 rond de boekingswijze
van een voorschot op de verdeling van het netto-actief werd herzien en aangevuld met de
boekhoudkundige verwerking in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder. Verder werd
een algemeen ontwerpadvies rond de afschrijvingsmethoden behandeld.
Op vraag van de FOD Justitie werd een voorontwerp van koninklijk besluit voorbereid
betreffende de vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor
verenigingen van mede-eigenaars. Daarnaast werden de voorbereidende teksten
noodzakelijk voor de omzetting in Belgisch intern recht van de Europese Richtlijn
2009/49/EG, aan de leden voorgelegd.
Op deze plenaire vergadering Belgian GAAP werden tevens een aantal ontvangen reacties
op gepubliceerde ontwerpadviezen besproken.
De ontvangen reacties op een aantal adviezen die ter publieke consultatie op de website
werden geplaatst, werden aan de leden meegedeeld. Mogelijke aanpassingen aan het
ontwerpadvies inzake de boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij
de mutatie van voetbalspelers, het ontwerpadvies rond de interpretatie van “van
overheidswege” bij kapitaalsubsidies alsook het ontwerpadvies rond de mogelijke gevolgen
van het gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen,
werden met de leden besproken.

1.

