COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
Plenaire vergadering IFRS van woensdag 27 oktober 2010
Aanwezig:
J. Verhoeye (Voorzitter), G. Giroulle, T. Lhoest, L. Pinte, L. Van Brantegem en H. Van Passel, leden.
W. Aerts, W. Eggerickx, P. Louwagie, D. Van Cutsem, Miguel Visiedo, experten.

I. Exposure Draft Leases
Het eerste punt van de plenaire vergadering d.d. 27 oktober 2010 betreffende IAS/IFRS betreft de
behandeling van de Exposure Draft Leases alsook van de reactie van EFRAG hierop. Het huidige
leasemodel (IAS 17) stelt dat enkel de activa uit een financiële lease op de balans van de
leasingnemer moet worden vermeld, waardoor een onderschatting van de activa van een
onderneming dreigt. In de exposure draft worden aanzienlijke veranderingen aan de
boekhoudkundige verwerking van leaseovereenkomsten voorgesteld. Eén enkel model, het right-ofuse-model, zal worden toegepast op de meeste leaseovereenkomsten waardoor het niet langer
mogelijk zal zijn om leasovereenkomsten buiten de balans te houden. De conclusies uit het debat
met de leden en de experten op deze exposure draft zullen eerstdaags in een comment letter aan de
IASB alsook aan EFRAG worden bezorgd. De commentaarbrief zal ook op de website van de CBN te
raadplegen zijn.

II. Exposure draft Deferred Tax – Recovery of Underlying Assets
Een tweede agendapunt betreft de behandeling van de Exposure Draft Deferred Tax – Recovery of
Underlying Assets alsook van de draft comment letter van EFRAG als reactie hierop. IAS 12 vraagt
om, voor de berekening en de opname van de uitgestelde belastingsvorderingen of –schulden
rekening te houden met het voor een onderneming te verwachten toepasbare belastingspercentage.
In de exposure draft wordt voorgesteld om, indien het werkelijk toegepaste belastingpercentage
bijvoorbeeld bij vervreemding van bepaalde activa gewaardeerd aan reële waarde hiervan zou
afwijken, hiervoor een ander, transactie-specifiek belastingspercentage te gebruiken. De conclusie
uit het debat tussen de leden en de experten zal via een comment letter aan de IASB en aan EFRAG
worden bezorgd en binnenkort op de website van de Commissie te raadplegen zijn.

III. IFRS for SMEs versus Belgisch boekhoudrecht
Wat betreft de vergelijkende studie tussen IFRS voor de kmo’s en het Belgisch Boekhoudrecht, werd
naar aanleiding van deze vergadering het eerste hoofdstuk “Presentation of financial statements”
aan de leden en experten overgemaakt. Het is de bedoeling om tijdens de eerstkomende plenaire
IFRS-vergadering van 17 november ook aan dit document meer aandacht te besteden.
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