COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Plenaire vergadering IFRS van woensdag 22 juni 2011

Aanwezig:
J. Verhoeye (Voorzitter), T. Lhoest, H. Van Passel, leden.
W. Aerts, H. Buysse, W. Eggerickx, E. Dewielemaker, D. Van Cutsem en M. Visiedo, experten.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft tijdens deze plenaire IFRS-vergadering
vooral oog voor de drie nieuwe standaarden die de IASB onlangs heeft gepubliceerd: IFRS 10,
IFRS 11 en IFRS 12.

I.a

Bespreking impact van IFRS 10 Consolidated Financial Statements

Om de bestaande verwarring over het controlebegrip te verhelpen wordt in IFRS 10 een
nieuwe definitie van “controle” gegeven. De klemtoon ligt hierbij vooral op het kunnen
sturen van de activiteiten van een entiteit, die op hun beurt inkomsten genereren. De
nieuwe definitie zal belangrijke gevolgen hebben voor de consolidatie van SPE’s of ‘voor een
bijzonder doel opgerichte entiteiten’. De voorbeelden opgenomen in de standaard worden
uitvoerig besproken.

I.b

Bespreking impact van IFRS 11 Joint arrangements

De klemtoon wordt gelegd op het onderscheid tussen de twee soorten joint arrangements,
de joint operations enerzijds en de joint ventures anderzijds, en de gevolgen voor de
administratieve verwerking ervan onder de nieuwe standaard IFRS 11. De administratieve
verwerking van de joint operations leunt aan bij de proportionele consolidatiemethode,
joint ventures zullen moeten worden verwerkt volgens de equity-methode.

I.c

Bespreking impact van IFRS 12 Disclosure of interests in Other Entities

Deze nieuwe standaard is volledig gewijd aan de vereiste toelichting in geval van een
deelname in andere entiteiten. De belangrijkste verplichtingen worden overlopen.

II.

Bespreking IASB werkplan

Er wordt stilgestaan bij het IASB werkplan, waarbij een stand van zaken wordt gegeven over
de onderwerpen leasing en revenue recognition.
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III.

Vertaling IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening en IAS 28 Investeringen in
geassocieerde deelnemingen en joint ventures

De Commissie ontving de NL versie van twee herziene standaarden: IAS 27 en IAS 28.
Opmerkingen zullen worden opgemaakt aan de DG Vertaling van de Europese Commissie.
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