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I.

Vergelijking IFRS for SMEs – Belgisch Boekhoudrecht

Bij aanvang van de vergadering wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de
standaard IFRS for SMEs. Verder wordt erop gewezen dat IFRS for SMEs een stand-alone
standaard is, wat impliceert dat er nergens wordt verwezen naar full IFRS. Waardering aan
historische kostprijs wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Hierop bestaat één
uitzondering, namelijk voor de verwerking van complexe financiële instrumenten. In dit
geval voorziet de standaard de mogelijkheid om terug te vallen op IAS 39 en wordt
waardering aan reële waarde dus toegestaan.
Tijdens deze vergadering wordt nagegaan via welke methodologie een vergelijkende studie
tussen IFRS for SMEs en het Belgisch Boekhoudrecht kan worden opgesteld.
Die vergelijkende studie zou een zo gedetailleerd mogelijk overzicht kunnen geven van de
verschillen en conflicten tussen IFRS for SMEs en het Belgisch boekhoudrecht. Verschillen
kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de Belgische wetgeving opties voorziet, waarbij
slechts één van de opties in overeenstemming is met de standaard IFRS for SMEs. In geval
van een conflict kan de toepasselijke regel uit de standaard gewoonweg niet worden
toegepast zonder dat de Belgische wet zou worden gewijzigd. Behoudens verschillen en
conflicten is er bovendien ook nog sprake van additionele vereisten. Een voorbeeld daarvan
is het kasstroomoverzicht. Dit overzicht wordt niet gevraagd onder de Belgische wetgeving,
maar is wel een bijkomende verplichting onder IFRS for SMEs.
In ieder geval lijkt het toevoegen van enkele inleidende beschouwingen bij aanvang van een
dergelijke vergelijkende studie meer dan noodzakelijk. Wat de vergelijking zelf betreft, lijkt
het aangewezen om in twee kolommen te werken, waarbij de linkerkolom een overzicht
geeft van de standaard IFRS for SMEs, en de rechterkolom de overeenkomstige Belgische
regelgeving weergeeft. Telkens wanneer een verschil/conflict/additionele vereiste wordt
waargenomen, kan dit dan op een duidelijke manier in de tekst worden aangegeven.

II.

Translation: Amendments to IFRS 7 disclosures

De vertaling van de IFRS gebeurt momenteel door de Europese Commissie. Aan de
Commissie wordt gevraagd om de Nederlandse vertalingen na te kijken en waar nodig
voorstellen tot verbetering over te maken. Een eerste document dat in die zin aan de
Commissie werd overgemaakt betreft de wijzigingen in IFRS 7: Informatieverschaffing –
Overdrachten van Financiële activa.
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