COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
Plenaire vergadering IFRS van woensdag 13 oktober 2010
Aanwezig:
J. Verhoeye (Voorzitter), G. Giroulle, L. Van Brantegem en H. Van Passel, leden.
L. Behets, P. Louwagie, S. Van Attenhove, W. Aerts, G. Quaghebeur, E. De Wielemaker, W. Eggerickx,
experten.
Parallel aan de plenaire vergaderingen betreffende Belgian GAAP, organiseert de Commissie sinds 13
oktober 2010 afzonderlijke plenaire vergaderingen voor de behandeling van de internationale
financiële rapporteringsstandaarden. De belangrijkste doelstelling van de Commissie is te komen tot
een forum waarin zowel opstellers, gebruikers als auditors van de IFRS-jaarrekeningen een stem
krijgen. De uit deze vergaderingen resulterende commentaar zal zowel aan EFRAG als aan het IASB
worden overgemaakt, in de hoop op deze wijze een invloed te kunnen uitoefenen op het
totstandkomingsproces van nieuwe standaarden.
Op de plenaire vergadering d.d. 13 oktober 2010 betreffende IAS/IFRS werd de Exposure Draft
(ED/2010/6) Revenue from Contracts with Customers behandeld.
De Exposure Draft (ED/2010/6) Revenue from Contracts with Customers maakt deel uit van het
gemeenschappelijke project van IASB en FASB om tot gezamenlijke principes te komen in IFRS en US
GAAP inzake de erkenning en opname van opbrengsten, zodat deze consistent kunnen worden
toegepast in verschillende industrieën en markten. De voorliggende ontwerptekst streeft bovendien
naar het wegwerken van een aantal bestaande inconsistenties, een verhoging van de
vergelijkbaarheid, een verbetering van de gepubliceerde informatieverschaffing alsook een
verduidelijking betreffende de boekhoudkundige verwerking van contractkosten. Een nieuw
voorgesteld stappenplan moet de erkenning en opname van opbrengsten uniformeren en
structureren. Bepaalde aspecten van het voorgestelde model verschillen aanzienlijk in vergelijking
met de huidige wijze van administratieve verwerking zoals voorzien in IAS 18 Opbrengsten en IAS 11
Onderhanden projecten in opdracht van derden. Het IASB en FASB streven ernaar om dit project in de
tweede helft van 2011 te kunnen finaliseren met de publicatie van een nieuwe IFRS omtrent Revenue
Recognition. De conclusies uit het debat met de leden en de experten op deze exposure draft zullen
eerstdaags in een comment letter aan het IASB worden bezorgd. De commentaarbrief zal ook op de
website van de CBN te raadplegen zijn.
Een tweede agendapunt betreft de standaard IFRS for SME's. De Commissie werkt momenteel aan
een technische nota waarin de verschillen tussen deze standaard en de Belgische wetgeving worden
opgelijst.
Ten slotte werd nog aandacht besteed aan het officiële vertalingsproces van de IFRS. Deze vertaling
wordt nu verzorgd door de Europese Commissie. Er werd gevraagd aan de CBN om voor de
Nederlandse vertaling in te staan voor het reviewwerk. Naar het Nederlands vertaalde teksten zullen
in de toekomst worden voorgelegd aan de plenaire IFRS-vergaderingen.
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