COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Plenaire vergadering IFRS van woensdag 27 juli 2011

Aanwezig:
J. Verhoeye (Voorzitter) en L. Van Brantegem, leden.
W. Aerts, L. Behets, H. Buysse, D. Van Cutsem en M. Visiedo, experten.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft tijdens deze plenaire IFRS-vergadering
de volgende punten behandeld:

I

Korte toelichting rond de IFRS Conference in Zürich

De belangrijkste drie punten die tijdens deze mondelinge toelichting aan bod kwamen
waren de rol van de European Securities and Markets Authority (ESMA) binnen de IFRS
Monitoring Board, de relatie tussen de waarderingsmethoden zoals voorzien in IFRS 9 en de
Griekse schuldencrisis en het gebruik van IFRS door de Amerikaanse ondernemingen.

II

IAS 19 Employee benefits

De uiteenzetting start met een overzicht van de belangrijkste punten uit de huidige IAS 19
Personeelsbeloningen en de redenen waarom de IASB is overgegaan tot herziening van deze
standaard. Voorts wordt gemotiveerd waarom de IASB in de herziene versie bij de
waardering het principe van de corridor approach verlaat. Door bovendien de opties te
elimineren bij de opname van de winsten en verliezen m.b.t. pensioenplannen in de
jaarrekening, hoopt de IASB de standaard minder complex en bijgevolg beter begrijpbaar te
maken.

III

Staff Paper: Effective date of IFRS 9

De initieel voorziene datum van de inwerkingtreding van IFRS 9 is voor boekjaren die starten
op of na 1 januari 2013. Omwille van het feit dat er nog geen eensgezindheid bestaat
omtrent de standaard IFRS 9 in zijn huidige vorm en deze, mede om deze reden, nog niet
werd goedgekeurd voor toepassing binnen de Europa Unie, speelt de IASB met de idee om
de datum van inwerkingtreding eventueel uit te stellen (tot bijvoorbeeld 1 januari 2015).

IV

Presentation of Items of Other Comprehensive Income (OCI)

De voorgestelde aanpassingen aan IAS 1 brengen inhoudelijk geen wijzigingen aan. Er wordt
enkel duidelijk gemaakt dat in de resultaten die worden opgenomen in de staat OCI het
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onderscheid zal moeten worden gemaakt tussen de resultaten die later zullen worden
gereclasseerd naar de winst- en verliesrekening en de resultaten die nooit in de winst- en
verliesrekening zullen terechtkomen.

V

De Discussion Paper van EFRAG: Considering the effects of Accounting
Standards

Een van de belangrijke nieuwe elementen in het totstandkomingsproces van nieuwe
standaarden of bij wijzigingen aan bestaande standaarden betreft de zogenaamde
effectenanalyse. Aan de hand van de discussienota van EFRAG wordt stilgestaan bij de
mogelijke inhoud van een dergelijke effectenanalyse alsook welke rol de standard setters in
deze kunnen spelen. De belangrijkste resultaten van de discussie zullen worden samengevat
en aan EFRAG worden overgemaakt.

VI

Bakersville – Evans Report: “The darkening glass: issues for translation of
IFRS”

De vergadering wordt afgesloten met een discussie rond de moeilijkheden bij de vertaling
van de IFRS naar de verschillende talen van de Europese Unie.
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