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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.
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/be/IFRS-publications
Overzicht
Op het vlak van de standaarden werd het tweede halfjaar van 2013 gekenmerkt door de finalisatie van de
bepalingen omtrent hedge accounting in IFRS 9 – Financiële instrumenten, de standaard die IAS 39 – Financiële
instrumenten: opname en waardering zou vervangen en waarvan de finalisatie verwacht wordt in 2014. In het
algemeen laten de nieuwe bepalingen meer flexibiliteit toe in de toepassing van hedge accounting. Aldus wordt
de voornaamste kritiek op de bestaande standaard beantwoord, namelijk dat de strikte regels het beheer van de
risico’s door een onderneming niet altijd op een adequate manier weerspiegelden.
Verder heeft het IASB twee cycli van jaarlijkse verbeteringen aan IFRS gefinaliseerd, zodat niet minder dan 11
standaarden worden gewijzigd. Deze aanpassingen hebben een geringe impact en zijn toepasbaar vanaf het
boekjaar 2015. In het tweede halfjaar heeft het IASB eveneens een voorstel van standaard gepubliceerd met
betrekking tot de volgende cyclus van jaarlijkse verbeteringen aan IFRS.
Tenslotte is er nog de aanpassing aan IAS 19 met betrekking tot de verwerking van de werknemersbijdragen in
een toegezegde-pensioenregeling. Deze aanpassingen komen over het algemeen overeen met de huidige
praktijken.
Naast de ontwikkelingen op het vlak van de standaarden heeft het ESMA zijn prioriteiten gepubliceerd in het
kader van het nazicht van de jaarrekeningen 2013 van de beursgenoteerde ondernemingen. Niemand twijfelt er
aan dat het FSMA deze prioriteiten ook in België zal opvolgen. Tenslotte heeft onze landgenoot, Philip Maystadt,
een rapport gepubliceerd met aanbevelingen met betrekking tot de versteviging van de Europese bijdrage aan de
ontwikkeling van IFRS standaarden en de verbetering van beheersorganen die deelnemen aan deze
ontwikkeling.

IASB
19/11/2013: Publicatie van de nieuwe bepalingen over algemene hedge accounting in IFRS 9
De publicatie van deze wijziging aan IFRS 9 – Financiële instrumenten, in verband met hedge accounting is een
belangrijke stap ter vervanging van IAS 39 – Financiële instrumenten: Opname en waardering.
Het IASB heeft de bestaande bepalingen in IAS 39 grondig herzien. Deze bepalingen werden vaak gezien als te
strikt (rule-based), waardoor hedge accounting te dikwijls niet toegepast kon worden in verantwoorde
omstandigheden. Deze situatie leidde tot een toename van de volatiliteit in de winst- en verliesrekening als
gevolg van het risicobeheer. Het nieuwe model laat entiteiten toe om hun risicobeheer meer getrouw weer te
geven door de mogelijkheden om hedge accounting toe te passen te vergroten.
De aangepaste standaard gaat niet over afdekking van portefeuilles met open posities (macro hedging). Zo
besliste het IASB om eerst de principes voor het algemene model voor hedge accounting afzonderlijk te
finaliseren. Het IASB leidt een afzonderlijk project omtrent macro hedging.
IFRS 9 breidt het aantal afgedekte elementen die in aanmerking komen voor hedge accounting uit, bijvoorbeeld:
-

Een risicocomponent van een niet-financieel element kan aangemerkt worden als een afgedekt element
voor zover hij afzonderlijk identificeerbaar is en betrouwbaar kan gewaardeerd worden;

-

Een afgeleid instrument kan deel uitmaken van een afgedekt element; en

-

Netto posities kunnen worden aangemerkt als afgedekt instrument voor wisselkoersrisico’s.

Verder laat het nieuwe model toe dat financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met reële waardeaanpassingen opgenomen in de winst- en verliesrekeningen worden aangemerkt als afdekkingsinstrumenten. De
standaard introduceert eveneens een nieuwe verwerking van een wijziging in de tijdswaarde van een optie indien
de intrinsieke waarde werd aangemerkt als afdekking, waardoor de volatiliteit in de winst- en verliesrekening
wordt beperkt. De alternatieve verwerking van termijnpunten (forward points) in termijnverrichtingen en van de
valuta basis spread in wisselkoersderivaten (indien uitgesloten van de aangemerkte afdekking) kan ook leiden tot
minder volatiliteit in de winst- en verliesrekening.
Een fundamenteel verschil in het nieuwe model betreft de verwijdering van de 80-125% regel om te bepalen of
het gaat om een effectieve afdekking alsook van de verplichte retrospectieve effectiviteitstest. In
overeenstemming met IFRS 9 moet er sprake zijn van een economische relatie tussen het afgedekte instrument
en het afdekkingsinstrument. Aldus is er geen kwantitatieve regel meer. Deze benadering biedt meer flexibiliteit in
het aantonen van de economische relatie, maar vereist nog steeds dat de ineffectiviteit van de afdekking wordt
gerapporteerd.
Het IASB introduceert alternatieven in de toepassing van hedge accounting om de risicobeheeractiviteiten te
weerspiegelen in de jaarrekening, bijvoorbeeld:
-

IFRS 9 bevat de mogelijkheid om een blootstelling aan het kredietrisico aan te merken als tegen reële
waarde met wijzigingen in reële waarde opgenomen in de winst- en verliesrekening indien dit risico
wordt afgedekt met een kredietderivaat

-

IFRS 9 introduceert in IAS 39 de mogelijkheid om “eigen gebruik contracten” te waarderen tegen reële
waarde met wijzigingen in reële waarde in de winst- en verliesrekening indien dit een accounting
mismatch verwijdert of vermindert.

Zoals reeds vermeld bevatten de nieuwe bepalingen geen richtlijnen voor macro hedging. Om te vermijden dat
bepaalde entiteiten op korte termijn hun beleid met betrekking tot hedge accounting twee keer zullen moeten
aanpassen, geeft het IASB volgende mogelijkheden:
-

Entiteiten die momenteel IAS 39.81A toepassen (de toepassing van reële waarde afdekking op
portefeuille afdekkingen van interestrisico) mogen dit blijven doen. In dat geval is IFRS 9 van toepassing
voor de algemene hedge accounting en IAS 39 voor macro-hedge accounting voor interestrisico.

-

Entiteiten mogen voor alle afdekkingen IAS 39 in plaats van IFRS 9 blijven toepassen.

De toegenomen mogelijkheden om hedge accounting toe te passen, leiden ook tot bijkomende
informatieverschaffing over de strategie in verband met risicobeheer, de kasstromen uit afdekkingsactiviteiten en
de impact van hedge accounting op de jaarrekening.
Het IASB heeft eveneens beslist om de ingangsdatum voor de verplichte toepassing van IFRS 9 voorlopig te
annuleren. Een nieuwe ingangsdatum zal worden vastgelegd wanneer alle bepalingen van de standaard
gefinaliseerd zijn (inclusief een nieuw model voor bijzondere waardeverminderingen), wat verwacht wordt in
2014. De nieuwe bepalingen voor hedge accounting zijn in principe prospectief van toepassing, behalve
uitzonderingen met enkele retrospectieve aanpassingen.
Back to top
21/11/2013: Aanpassing aan IAS 19 met betrekking tot werknemersbijdragen
Het IASB heeft aanpassingen gepubliceerd aan IAS 19 – Personeelsbeloningen met betrekking tot
werknemersbijdragen in het kader van toegezegde-pensioenplannen. De aanpassingen beogen de verwerking
van bijdragen van werknemers of andere derde partijen verbonden aan diensten te verduidelijken.
Bijdragen van werknemers of derden, voorzien in de bepalingen van het pensioenplan, verminderen de
pensioenkost en moeten worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen voor toegezegdebijdragenregelingen.
De volgende wijzigingen werden aan IAS 19 aangebracht:
-

Indien het bedrag van de bijdragen onafhankelijk is van het aantal dienstjaren, mogen deze als een
vermindering van de pensioenkost worden verwerkt in de periode waarin de dienst wordt verleend (dit is
een toegelaten maar geen verplichte methode);

-

Indien het bedrag van de bijdragen afhankelijk is van het aantal dienstjaren, moeten deze in
overeenstemming met IAS 19.70 worden verwerkt als een negatieve beloning.

De wijzigingen zijn retroactief van toepassing voor jaarperiodes die beginnen op of na 1 juli 2014. Vervroegde
toepassing is toegelaten.
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02/12/2013: Voorstel van standaard met betrekking tot de toepassing van de ‘equity’-methode in de
enkelvoudige jaarrekening
In december 2013 heeft het IASB het voorstel van standaard ED/2013/10 – Equity method in separate financial
statements gepubliceerd waarin het voorstelt om IAS 27 – Enkelvoudige jaarrekening aan te passen om het
gebruik van de ‘equity’-methode terug toe te laten voor de waardering van dochterondernemingen, geassocieerde
deelnemingen en joint ventures in de enkelvoudige jaarrekening. Deze methode was sinds de herziening van IAS
27 in 2003 niet meer toegelaten. Zo, worden deze investeringen momenteel ofwel tegen kostprijs ofwel in
overeenstemming met IAS 39 – Financiële instrumenten: Opname en waardering (of IFRS 9) verwerkt.

Verschillende landen verplichten de “equity”-methode in de enkelvoudige jaarrekening voor de waardering van
deze investeringen. Om te vermijden dat deze ondernemingen twee jaarrekeningen moeten opstellen (één in
overeenstemming met IFRS en één in overeenstemming met de lokale wetgeving), stelt het IASB voor om
volgende wijzigingen aan te brengen aan IAS 27:
-

Het gebruik van de “equity”-methode toelaten als één van de opties voor de verwerking van
dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening;

-

De toepassing van deze wijziging retroactief te laten verwerken.

Daarnaast wordt voorgesteld om IAS 28 – Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures aan te
passen om een contradictie met IFRS 10 – Geconsolideerde jaarrekening weg te werken in het geval dat een
entiteit de zeggenschap verliest maar een belang behoudt dat leidt tot gezamenlijke zeggenschap of significante
invloed en de entiteit ervoor kiest om de ‘equity’-methode te gebruiken in de enkelvoudige jaarrekening.
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11/12/2013: Voorstel van standaard als gevolg van het Jaarlijks project ter verbetering van IFRS (20122014)
Het IASB heeft een voorstel van standaard gepubliceerd in het kader van het jaarlijks project ter verbetering van
IFRS voor het jaar 2013. De voorgestelde verbeteringen zouden van toepassing zijn voor jaarperiodes die
beginnen op of na 1 januari 2016. Commentaren worden verwacht tegen 13 maart 2014.
Dit voorstel van standaard kadert in het project van het IASB om op periodieke basis kleine en niet dringende
aanpassingen aan de standaarden voor te stellen.
De voorgestelde aanpassingen betreffen volgende standaarden en onderwerpen:

Standaarden

Onderwerpen

IFRS 5 – Vaste activa aangehouden voor

Verwerking van een herclassificatie van een

verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

actief aangehouden voor verkoop naar een
actief aangehouden voor uitkering aan
eigenaars en de verwerking in het geval de
classificatie als aangehouden voor uitkering
wordt stopgezet

IFRS 7 – Financiële instrumenten:

Verduidelijking met betrekking tot het bepalen of

informatieverschaffing

een beheerscontract aanleiding geeft tot
informatieverschaffing over aanhoudende
betrokkenheid (continuing involvement)
Verduidelijking omtrent de toepasbaarheid van
de wijzigingen aan IFRS 7 met betrekking tot de
saldering in de verkorte tussentijdse financiële
verslaggeving

IAS 19 – Personeelsbeloningen

Verduidelijking dat de valuta van de
hoogwaardige ondernemingsobligaties die
gebruikt worden voor het schatten van de
disconteringsvoet van vergoedingen na
uitdiensttreding dezelfde moet zijn als de valuta

van de uit te betalen personeelsvergoedingen
(d.w.z. dat de diepte van de markt van de
hoogwaardige ondernemingsobligaties moet
beoordeeld worden op valutaniveau).
IAS 34 – Tussentijdse financiële

Verduidelijking van de betekenis van “elders in

verslaggeving

het tussentijds financieel verslag” en verplichting
tot het presenteren van kruisverwijzingen.
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12/12/2013: Publicatie van de Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS (cycli 2010-2012 en 2011-2013)
Het IASB heeft twee reeksen van wijzigingen aangebracht aan 7 standaarden voor de periode 2010-2012 en aan
4 standaarden voor de periode 2011-2013.
De wijzigingen zijn van toepassing op jaarrekeningen die beginnen op of na 1 januari 2014. Vervroegde
toepassing is toegelaten.
De verbeteringen voor de periode 2010-2012 betreffen volgende standaarden:

Standaarden

Onderwerpen

IFRS 2 – Op aandelen gebaseerde

Wijziging van de definitie van ‘vesting condition’

betalingen

en ‘marktgerelateerde voorwaarde’.
Introductie van de definitie van
‘prestatiegerelateerde voorwaarde’ en van
‘voorwaarde gerelateerd aan de dienstperiode’.

IFRS 3 – Bedrijfscombinaties

Verduidelijking dat een voorwaardelijke
vergoeding (contingent consideration) die
gepresenteerd wordt als actief of verplichting
wordt gewaardeerd tegen de reële waarde aan
het einde van elke verslagperiode

IFRS 8 – Operationele segmenten

Aggregatie van operationele segmenten: de
beoordeling die het management heeft gemaakt
bij de aggregatie van operationele segmenten te
vermelden in de toelichtingen
Een aansluiting van het totaal van de te
rapporteren segmentactiva met de activa op het
niveau van de entiteit is enkel vereist indien de
segmentactiva regelmatig worden
gepresenteerd.

IFRS 13 – Waardering tegen reële waarde

Kortlopende vorderingen en schulden:
Verduidelijking dat de publicatie van IFRS 13 en
de wijziging van IFRS 9 en IAS 39 niets
verandert aan de mogelijkheid om kortlopende
vorderingen en schulden zonder rente te

waarderen tegen hun nominale waarde indien
het effect van de verdiscontering niet significant
is.
IAS 16 – Materiële vaste activa

Herwaarderingsmodel: Consistente aanpassing

IAS 38 – Immateriële activa

van de bruto- en nettoboekwaarde

IAS 24 – Informatieverschaffing over

Managers op sleutelposities: Verduidelijking dat

verbonden partijen

een entiteit die diensten van management op
sleutelposities verleent aan een verslaggevende
entiteit (of aan de moedermaatschappij), een
verbonden partij is van de verslaggevende
entiteit

De verbeteringen voor de periode 2011-2013 betreffen volgende standaarden:

Standaarden
IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS

Onderwerpen
Betekenis van “IFRS van toepassing”:
Verduidelijking dat in de eerste IFRSjaarrekening, een entiteit de keuze heeft tussen
het gebruik van IFRS die momenteel van
toepassing zijn of het gebruik van nieuwe of
aangepaste IFRS die nog niet verplicht van
toepassing zijn, op voorwaarde dat vervroegde
toepassing wordt toegelaten.

IFRS 3 – Bedrijfscombinaties

Uitsluiting uit toepassingsgebied voor joint
ventures: Verduidelijking dat de oprichting van
een gezamenlijke overeenkomst in de
jaarrekening van de gezamenlijke overeenkomst
buiten het toepassingsgebied van IFRS 3 valt.

IFRS 13 – Waardering tegen reële waarde

Verduidelijking dat de uitzondering voor
portefeuilles in IFRS 13.52 geldt voor alle
contracten die worden verwerkt in
overeenstemming met IAS 39 of IFRS 9 zonder
rekening te houden of deze contracten voldoen
aan de definitie van een financieel actief of een
financiële verplichting volgens IAS 32.

IAS 40 – Vastgoedbeleggingen

Verduidelijking dat IFRS 3 en IAS 40
onafhankelijk van elkaar moeten toegepast
worden om te bepalen of de verwerving van
vastgoed moet verwerkt worden als een

bedrijfscombinatie dan wel als de verwerving
van een vastgoedbelegging.
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De agenda van het IASB
De meest recente versie van de agenda van het IASB vindt U op volgend adres: www.iasplus.com
Back to top

IFRIC
Onderwerpen die niet aan de agenda van het IFRIC werden toegevoegd
Als het IFRIC beslist om een onderwerp niet op de agenda te zetten als mogelijk project voor een nieuwe
interpretatie, wordt hiervoor een verklaring gegeven in IFRIC Update (zie www.iasb.org voor de volledige tekst
van deze updates). Hoewel deze verklaringen enkel ter informatie worden gegeven, bevatten ze soms nuttige
informatie voor het betere begrip van de standaarden en interpretaties.
Tijdens haar vergaderingen gedurende het tweede semester van 2013 besliste het IFRIC om volgende
onderwerpen niet aan haar agenda toe te voegen:
-

IAS 19 – Pre-tax of post tax verdisconteringsvoet

-

IAS 19 – Actuariële veronderstellingen: discontovoet

-

IFRS 5 – Classificatie op het moment van een geplande beursintroductie, indien de beursregulator de
prospectus nog niet heeft goedgekeurd

-

IFRS 10 – Impact van beschermingsrechten op de analyse van zeggenschap

-

IFRS 10 – Classificatie van puttable instrumenten die deel uitmaken van de belangen zonder zeggenschap

-

IFRS 10 en IFRS 11 – Overgangsmaatregelen met betrekking tot bijzondere
waardeverminderingsverliezen, wisselkoersverschillen en financieringskosten

-

IAS 32 – Classificatie van financiële instrumenten die de uitgever het recht geven om de manier van
afwikkeling te kiezen

Back to top

IFRS in Europa
Standaarden en interpretaties die recent werden goedgekeurd
Aanpassingen aan IFRS 10-11-12 – Beleggingsentiteiten (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Unie van 20 november 2013)
Aanpassingen aan IAS 36 – Informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa
(gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2013)
Aanpassing aan IAS 39 – Novatie van derivaten en voortzetting van hedge accounting (gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2013)
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Standaarden en interpretaties die nog niet werden goedgekeurd
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Interpretaties

IFRIC 21 – Heffingen van een openbare autoriteit
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ESMA: Aankondiging van de prioriteiten voor de controles van de jaarrekening over het boekjaar 2013
Rekening houdend met de huidige economische situatie heeft het European Securities and Markets Authority
(ESMA) volgende prioriteiten vastgelegd voor het nazicht van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van
beursgenoteerde ondernemingen:
-

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa;

-

Waardering van verplichtingen als gevolg van personeelsvergoedingen na uitdiensttreding en de daarmee
verbonden informatieverschaffing;

-

Waardering tegen reële waarde en de daarmee gepaard gaande toelichtingen;

-

Informatieverschaffing over de significante grondslagen voor financiële verslaggeving, beoordelingen en
schattingen; en
Waardering van financiële instrumenten en informatieverschaffing over gerelateerde risico’s.

-

ESMA en de nationale regelgevers zullen waken over de toepassing van IFRS op deze onderwerpen. Zo zullen
de nationale regelgevers deze prioriteiten opnemen in hun controles en zullen indien nodig corrigerende
maatregelen nemen.
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Publicatie van het rapport Maystadt omtrent de toepassing van IFRS in Europa
Op vraag van Dhr. Michel Barnier, EU-commisaris voor de interne markt, heeft Dhr. Philippe Maystadt onderzocht
hoe de bijdrage van de Europese Unie aan de ontwikkeling van IFRS en het bestuur van de Europese organen,
betrokken bij de ontwikkeling van IFRS, kunnen verbeterd worden. Dhr. Maystadt geeft aan dat de invloed van de
EU op de internationale standaardzetting beperkt is omdat ze diffuus is. Daarom stelt hij een structuur voor om de
economische invloed van de standaarden strategisch beter te analyseren en om de Europese standpunten
hierover beter te coördineren.
De voorgestelde aanpak is drieledig:
1.

Behoud van de “standaard-per-standaard” goedkeuringsprocedure, met inbegrip van de mogelijkheid om
een IASB-standaard goed te keuren of te weigeren. Meer flexibiliteit (zoals de wijziging of aanpassing
van een standaard) moet streng gereguleerd worden (duidelijke criteria en voorwaarden) om nog steeds
te kunnen spreken van globale standaarden.
Dhr. Maystadt stelt voor om aan de Verordening voor de toepassing van IFRS goedkeuringscriteria toe
te voegen, met name financiële stabiliteit niet in gevaar brengen en de economische ontwikkeling van
een regio niet verhinderen. De Commissie kan anderzijds ook het criterium dat de standaard moet
bijdragen aan het publiek belang, verduidelijken.

2.

Er worden drie opties gegeven voor de versterking van de invloed van de EU bij het ontwikkelen van
internationale standaarden:
a)

Reorganisatie van de huidige EFRAG om haar wettelijk statuut en haar rol als vertegenwoordiger te
versterken;

b)

Overheveling van de taken van de EFRAG naar het ESMA; of

c)

Oprichting van een agentschap van de Europese Unie

Dhr. Maystadt verkiest optie (a).
3.

Het ARC (Accounting Regulatory Committee) zou eerder in het proces een dialoog moeten aangaan met
de EFRAG, zodanig dat dit orgaan effectiever de activiteiten van de EFRAG en het IASB kan
beïnvloeden.
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Deloitte initiatieven
Verklaring van overeenstemming
Bij het begin van dit nieuwe jaar, lijkt het ons opportuun om, in het kader van het opstellen van de jaarrekening
2013 volgens IFRS de lijst van nieuwe en aangepaste standaarden en interpretaties per 31 december 2013
door te sturen in het Nederlands, Frans en Engels.
In overeenstemming met IAS 8 dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:
-

De lijst van nieuwe en aangepaste IFRS standaarden en interpretaties die van toepassing zijn op het
boekjaar 2013 binnen de Europese Unie. Inderdaad, de IFRS standaarden en interpretaties zoals
goedgekeurd binnen de Europese Unie kunnen een latere ingangsdatum hebben dan deze vermeld door
het IASB.

-

De lijst van nieuwe en aangepaste IFRS standaarden en interpretaties waarvan de ingangsdatum later is
dan 31 december 2013. Wanneer de bepaling reeds werd goedgekeurd door de Europese Unie, komt de
ingangsdatum vermeld in de lijst overeen met deze voorzien op het Europese niveau. Indien de bepaling
nog niet werd goedgekeurd, wordt de ingangsdatum van het IASB vermeld, wetende dat dit kan uitgesteld
worden in het kader van de goedkeuring door de Europese Unie of zelfs afgekeurd worden.

Daarenboven, ondernemingen die de verplichting hebben om de jaarrekening op te stellen in overeenstemming
met IFRS zoals gepubliceerd door het IASB, waaronder deze die gehouden zijn te publiceren buiten de Europese
Unie, kunnen de lijst van nieuwe en aangepaste IFRS standaarden en interpretaties zoals gepubliceerd door het
IASB bekomen bij hun contactpersoon binnen het IFRS Centre of Excellence.
Publicaties
Deloitte heeft de 2014 editie van “iGAAP A Guide to IFRS Reporting” uitgegeven. Dit boek, uitgegeven door
LexisNexis, tracht aan de hand van illustraties, interpretaties en discussies van het IASB en het IFRIC de lezer
praktisch te begeleiden bij de verwerking van praktische situaties in overeenstemming met IFRS.
Deze en eerdere publicaties vindt U op het volgende adres:
http://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-related-publications-from-deloitte
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