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Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer van onze IFRS Informatiebrief voor. De IFRS Informatiebrief 

bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele 

gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België. 

Het voorbije halfjaar werd gekenmerkt door de publicatie van het herziene voorstel van standaard met 

betrekking tot de opname van opbrengsten waarvan de finale standaard in 2012 verwacht wordt. Deze 

standaard zou belangrijke wijzigingen kunnen teweegbrengen in bepaalde sectoren. Verder heeft het IASB een 

voorstel van standaard gepubliceerd om investeringsentiteiten vrij te stellen van de verplichting om hun 

deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen te consolideren. Deze 

deelnemingen zouden volgens het voorstel dan worden opgenomen tegen reële waarde met wijzigingen in reële 

waarde opgenomen in de resultatenrekening. Dit voorstel zou een belangrijke evolutie teweegbrengen voor de 

beursgenoteerde holdings. Naast deze belangrijke voorstellen van standaarden heeft het IASB eveneens de 

volgende publicaties gepubliceerd met betrekking tot financiële instrumenten: de aanpassingen aan IFRS 9 dat 

de ingangsdatum van IFRS 9 – Financiële instrumenten uitstelt als gevolg van de vertraging opgelopen in het 

verbeterings- en vereenvoudigingsproject met betrekking tot de verwerking van financiële instrumenten, en de 

aanpassingen van IAS 32 die de salderingsregels voor financiële activa en verplichtingen verduidelijken. 

Wat betreft het IFRIC, het interpretatiecomité heeft IFRIC 20 met betrekking tot de verwerking van de 

afschrapingskosten (stripping costs) in de mijnsector gefinaliseerd. 

We vestigen tenslotte de aandacht op de studie van de Europese autoriteit voor de financiële markten (ESMA) 

betreffende de verwerking van de Europese overheidsobligaties in de IFRS financiële staten per 30 juni 2011 en 

de aanbevelingen hieromtrent voor de afsluiting 2011. 

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. U kan eveneens de 

nieuwsbrief in het Frans raadplegen op de volgende website: www.deloitte.com/IFRS 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Belgium/Local%20Assets/Documents/EN/Insights/Newsletters/IFRS%20newsletters/be-aers-ifrs-informatiebrief-18-maart2011.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/IFRSandGAAP/ifrs-publications/a1c3ca1e8307e210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
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