Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving
Inleiding
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft
recentelijk de editie 2020 van de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote
rechtspersonen gepubliceerd. De in deze editie
aangepaste Richtlijnen zijn van toepassing op
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2021,
tenzij anders is aangegeven.
In deze factsheet treft u een overzicht aan van
de belangrijkste gewijzigde bepalingen. Wij gaan
hierbij niet in op aanpassingen met betrekking
tot bijzondere bedrijfstakken. Volledigheidshalve
begint deze factsheet met een samenvatting
van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen
die voor het eerst van toepassing zijn op boekjaar 2020. We sluiten de factsheet af met een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor
kleine rechtspersonen zoals opgenomen in de
Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen
die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en
middelgrote rechtspersonen zijn gepubliceerd.
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Belangrijke wijzigingen van toepassing
vanaf 1 januari 2020
‘Integrale toepassing’ van IFRS standaarden
In enkele Richtlijnen is een optie opgenomen om IFRS
standaarden (zoals door de Europese Commissie goedgekeurd) integraal toe te passen. De toepassing van een
dergelijke optie mag per Richtlijn worden gekozen.
Dit betreffen:
— Richtlijn 221.102a Onderhanden projecten en Richtlijn
270.101a Winst-en-verliesrekening inzake IFRS 15
‘Opbrengsten van contracten met klanten’;
— Richtlijn 290.101 Financiële instrumenten inzake IFRS 9
‘Financiële instrumenten’ ten aanzien van bijzondere
waardevermindering;
— Richtlijn 292.101 Leasing inzake IFRS 16
‘Leaseovereenkomsten’; en
— Richtlijn 271.3 inzake IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’
ten aanzien van pensioenen en andere ‘post retirement
benefits’ (tevens bestaat de optie om US GAAP
standaarden toe te passen).
De RJ heeft in de nieuwe Richtlijn 110.104a verduidelijkt wat
wordt bedoeld met ‘integrale toepassing’. Onder integraal
toepassen wordt verstaan dat in beginsel alle bepalingen
van de desbetreffende standaarden (of de relevante delen
daarvan) worden gevolgd, maar dat verwijzingen in de
desbetreffende standaarden naar bepalingen uit andere

standaarden binnen dat stelsel die niet door de rechtspersoon worden toegepast niet van toepassing zijn, tenzij dit
expliciet is opgenomen in de Richtlijnen. Deze verwijzingen
worden gelezen als verwijzingen naar de Richtlijn waar dat
onderwerp wordt behandeld.
Prijsgrondslagen voor vreemde valuta
Omrekening baten en lasten naar presentatievaluta
Een rechtspersoon kan de jaarrekening in een andere valuta
presenteren (presentatievaluta) dan zijn functionele valuta.
De hoofdregel is dan dat baten en lasten tegen de koers op
transactiedatum worden omgerekend naar de presentatievaluta. Voor middelgrote rechtspersonen bestond als
alternatief de mogelijkheid om baten en lasten altijd om te
rekenen tegen de koers per balansdatum (Richtlijn 122.304).
Deze mogelijkheid is komen te vervallen.
De overgang van de vervallen methode naar de andere
methode mag, in afwijking van de hoofdregel van Richtlijn
140 Stelselwijzigingen, prospectief verwerkt worden
(Richtlijn 122.601).
Omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland
In Richtlijn 122.310 inzake de omrekening van goodwill en
de aanpassing naar reële waarde van de boekwaarden van
andere activa en passiva van een bedrijfsuitoefening in het
buitenland bestond de optie om deze tegen de slotkoers
(hoofdregel) of tegen wisselkoers op het moment van de
transactie (alternatief) te verwerken. De RJ heeft besloten
deze optie te beperken tot de omrekening van goodwill.
De aanpassingen naar de reële waarde van de boekwaarden
van de andere activa en passiva op het moment van die
acquisitie dienen voortaan te worden omgerekend tegen
de slotkoers op balansdatum. Dat betekent dat de gehele
boekwaarde van een actief of passief van een bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt omgerekend tegen
de slotkoers op balansdatum. Een als gevolg van de
vervallen optie noodzakelijke stelselwijziging mag, in
afwijking van de hoofdregel van Richtlijn 140 ‘Stelselwijzigingen’, prospectief verwerkt worden (Richtlijn 122.602).
Dit betekent dat de omrekening van de aanpassingen naar
de reële waarde van de boekwaarden van andere activa en
passiva tegen de slotkoers uitsluitend wordt toegepast op
overnames die plaatsvinden in verslagjaren die aanvangen
op of na 1 januari 2020. Het is derhalve toegestaan om
deze aanpassingen naar de reële waarde voor overnames
in voorafgaande verslagjaren in overeenstemming met
het oorspronkelijke stelsel te verwerken.
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(Gedeeltelijke) vervreemding van een bedrijfsuitoefening
in het buitenland in relatie tot de wettelijke reserve
omrekeningsverschillen
Bij een (gedeeltelijke) vervreemding van een buitenlandse
activiteit bestond in Richtlijn 122.311 de mogelijkheid om
de vrijval van de hierop betrekking hebbende reserve
cumulatieve omrekeningsverschillen (wettelijke reserve)
in de winst-en-verliesrekening te verwerken of binnen het
eigen vermogen over te boeken naar de overige reserves.
De optie om de cumulatieve omrekeningsverschillen binnen
het eigen vermogen over te boeken bij (gedeeltelijke)
vervreemding is komen te vervallen. Het bedrag van de
cumulatieve omrekeningsverschillen dat ten laste of
ten gunste van de winst-en-verliesrekening is gebracht
als onderdeel van het resultaat op de (gedeeltelijke)
vervreemding wordt, op grond van artikel 2:377 lid 8 BW,
afzonderlijk toegelicht.
Een stelselwijziging wordt overeenkomstig Richtlijn 140
‘Stelselwijzigingen’ verwerkt.
Presentatie uitgekeerde interim-dividend in een balans
vóór winstbestemming
Van uitgekeerd interim-dividend is sprake indien (op basis
van een besluit van het daartoe in de statuten van de
rechtspersoon aangewezen orgaan) gedurende het
verslagjaar ten laste van het resultaat boekjaar, in het kader
van en vooruitlopend op de winstbestemming, een uitkering
is gedaan.
Indien de balans wordt opgesteld vóór winstbestemming,
is in Richtlijn 160.210 aangepast dat uitgekeerd interimdividend in mindering moet worden gebracht op de
component ‘resultaat na belasting van het boekjaar’ binnen
het eigen vermogen. Dit dient door middel van een zichtbare
aftrekpost te worden gepresenteerd in de balans en het
saldo wordt aangeduid als onverdeelde winst.
Agrarische voorraden
In Richtlijn 220.301 is opgenomen dat agrarische voorraden
gewaardeerd worden tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde, dan wel tegen actuele waarde. Op basis van artikel 8
van het Besluit actuele waarde en de Nota van toelichtingen
mogen andere voorraden niet worden gewaardeerd tegen
actuele waarde.
In de Richtlijnen waren agrarische voorraden gedefinieerd
als geoogste producten van een levend dier of een levende
plant van de rechtspersoon. De beperking dat de geoogste
producten ‘van de rechtspersoon’ moet zijn is komen te
vervallen. Dit betekent dat meer voorraden onder de definitie
van agrarische voorraden zijn komen te vallen, bijvoorbeeld
ingekocht fruit door een winkelier.

Classificatie eigen vermogen in de enkelvoudige
jaarrekening op basis van juridische vorm of
economische realiteit
In de Richtlijnen is als stellige uitspraak opgenomen
dat in de geconsolideerde jaarrekening de economische
realiteit bepalend is voor de classificatie van een financieel
instrument. In de enkelvoudige jaarrekening was daarentegen voorheen de juridische vorm bepalend voor de
classificatie van een financieel instrument. De RJ is van
mening dat de bepaling met betrekking tot de enkelvoudige
jaarrekening mogelijk te strikt is, met name voor ondernemingen die uitsluitend een enkelvoudige jaarrekening
opstellen. Richtlijn 240.207 en Richtlijn 240.208 zijn
aangepast, waarbij voor de enkelvoudige jaarrekening een
keuze gemaakt moet worden tussen de classificatie op
basis van de juridische vorm en op basis van de economische
realiteit. Als de juridische vorm wordt gevolgd, dient het
totaal van de financiële instrumenten die op basis van de
economische realiteit als vreemd vermogen zouden worden
verantwoord maar op basis van de juridische vorm als eigen
vermogen, afzonderlijk binnen het eigen vermogen te
worden gepresenteerd en dienen de belangrijkste condities
te worden vermeld.
Waardering voorziening tegen contante waarde
In de Richtlijnen bestond de optie om voorzieningen die
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 252 vallen te
waarderen tegen nominale waarde of contante waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
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De RJ heeft besloten dat een voorziening tegen contante
waarde gewaardeerd dient te worden als (Richtlijn 252.306):
— het effect van tijdswaarde van geld materieel is, en
— de looptijd waarover de uitgaven contant worden
gemaakt meer dan een jaar is.
Indien hier geen sprake van is, bestaat de optie om de
voorziening tegen nominale of contante waarde van te
waarderen.
Of de tijdswaarde materieel is, is afhankelijk van onder
meer de omvang van de voorziening, de looptijd en de
disconteringsvoet. Hierdoor is het mogelijk dat een

Start

Nee

Tijdswaarde van
geld is materieel?
Ja

Nee

Waarderingsgrondslag keuze

Nominale
waarde

Looptijd
> 1 jaar?
Ja

Contante
waarde

Overzicht van het totaalresultaat
Grote rechtspersonen die een geconsolideerde jaarrekening
opstellen dienen het ‘overzicht van het totaalresultaat’ op te
nemen in de jaarrekening.
In Richtlijn 265 ‘Overzicht van het totaalresultaat’ is een
aantal alinea’s verduidelijkt, onder meer op welke wijze
het overzicht gepresenteerd dient te worden (RJ 265.202).

voorziening met een looptijd van langer dan een jaar in
bepaalde omstandigheden niet tegen contante waarde
hoeft te worden gewaardeerd.
Een stelselwijziging dient overeenkomstig Richtlijn 140
‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt.
Tevens is Richtlijn 252.317 aangepast. De toename van
een op contante waarde gewaardeerde voorziening als
gevolg van rentetoevoeging (‘oprenting’) dient voortaan
als interestlast in de winst-en-verliesrekening te worden
gepresenteerd. Het is niet langer toegestaan om de
rentetoevoeging als dotatie aan de voorziening te
presenteren. Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig Richtlijn 140 Stelselwijzigingen te worden verwerkt.

Contante waarde
— Toepassen van disconteringsvoet vóór
belastingen die zowel de actuele marktrente (= hoogwaardige ondernemingsobligaties) als de specifieke risico’s met
betrekking tot de verplichting weergeeft
— Geen aanpassing in de disconteringsvoet
voor risico’s waarmee bij het schatten
van de toekomstige uitgaven al rekening
is gehouden
— De rentetoevoegingen worden in de
winst-en-verliesrekening gepresenteerd
als interestlasten (dotatie aan voorziening
is niet meer toegestaan)

Het overzicht van het totaalresultaat dient te worden
gepresenteerd:
— als geconsolideerd overzicht aanvullend op de
geconsolideerde balans, winst-en-verliesrekening en
kasstroomoverzicht dan wel als toelichting op het
groepsvermogen in de geconsolideerde jaarrekening; of
— gecombineerd met het mutatieoverzicht van het eigen
vermogen in de geconsolideerde jaarrekening; of
— als verlengstuk van de geconsolideerde winst-enverliesrekening.
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Indien het niet waarschijnlijk wordt geacht dat de fiscale
autoriteiten instemmen met (een gedeelte van) de
(voorgenomen) fiscale aangifte, dient de beste schatting van
het afwijkende bedrag ten opzichte van de (voorgenomen)
fiscale aangifte te worden opgenomen. In Richtlijn 272.716
is een bepaling opgenomen voor eventuele aanvullende
toelichtingen voor een onzekere belastingpositie waarvan
instemming door de fiscale autoriteiten waarschijnlijk is.

Belastingen naar de winst
Verwerking, waardering en toelichting van onzekere
belastingposities
In Richtlijn 272 zijn aanpassingen gemaakt in het kader van
het verwerken, waarderen en toelichten van een onzekere
belastingpositie. Door deze aanpassingen zijn de Richtlijnen
in lijn gebracht met IFRIC 23. De waardering van een
onzekere belastingpositie dient in overeenstemming te zijn
met de (voorgenomen) fiscale aangifte, tenzij de instemming
van de fiscale autoriteit (voor een deel) niet waarschijnlijk
wordt geacht (Richtlijn 272.402a). In Richtlijn 115.104
en Richtlijn 115.105 is opgenomen dat het criterium
‘waarschijnlijk’ relevant is of een post al dan niet verwerkt
dient te worden in de jaarrekening. In de praktijk is naar
voren gekomen dat bij onzekere belastingposities soms
‘verdedigbare’ of ‘pleitbare’ belastingposities (veelal met
minder dan 50% zekerheid) worden verwerkt in de fiscale
aangifte maar ook in de jaarrekening. Dergelijke posities
voldoen niet altijd aan de algemene verwerkingscriteria
ter zake van de jaarrekening. In Richtlijn 272.402a is het
criterium ‘waarschijnlijkheid’ derhalve toegevoegd.

Voor de situatie dat instemming van de fiscale autoriteit niet
waarschijnlijk is, is de algemene bepaling in Richtlijn 110.129
relevant inzake de toelichting van de aard van belangrijke
oordelen en schattingen, inclusief bijbehorende
veronderstellingen.
Presentatie latente belastingvorderingen
In Richtlijn 272.602 is verduidelijkt dat latente belastingvorderingen op een afzonderlijke regel onder de financiële
vaste activa en/of op een afzonderlijke regel onder de
vlottende activa (vorderingen) opgenomen dienen te worden.
Voor het deel van de latente belastingvorderingen dat naar
verwachting binnen 12 maanden na balansdatum verrekenbaar zal zijn, bestaat een keuze om deze te presenteren
onder de vlottende activa (vorderingen) of onder de financiële
vaste activa (met toelichting van het kortlopende deel).
Richtlijn 190 paragraaf 2 Onderscheid vast/vlottend geeft
aan wanneer een vordering als vast of vlottend kwalificeert.

Bij de inschatting van de waarschijnlijkheid van instemming
met de onzekere belastingpositie moet worden verondersteld dat de belastingautoriteiten over alle relevante informatie
beschikken en dat toetsing van de onzekere belastingpositie
door de fiscale autoriteiten zal plaatsvinden (oftewel:
het ontdekkingsrisico moet op 100% worden gesteld).

(Voorgenomen) fiscale aangifte

Instemming fiscale autoriteiten waarschijnlijk?

3 Indien ja, dan...

8

Indien nee, dan...

=
Jaarrekening

=
Fiscale
aangifte

Toelichting niet in de balans
opgenomen verplichtingen?

Jaarrekening

Beste schatting van
verwachte bedrag

Veronderstel dat de
fiscale autoriteiten:
— de onzekere
belastingpositie
zullen toetsen; en
— over alle relevante
informatie zullen
beschikken

Fiscale
aangifte

Toelichting van belangrijke
oordelen en schattingen?
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Saldering van latente belastingvorderingen en -verplichtingen
De RJ heeft de voorwaarden voor saldering van latente
belastingvorderingen en -verplichtingen in Richtlijn 272.607
vereenvoudigd. Voor het salderen van deze belastinglatenties
is een stellig voornemen tot simultane afwikkeling geen
voorwaarde meer. Saldering van belastinglatenties is alleen
nog afhankelijk van de volgende criteria:
— de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch
instrument om niet-latente belastingvorderingen met
niet-latente belastingschulden te verrekenen voor zover
ze betrekking hebben op hetzelfde boekjaar; en
— de belastinglatenties worden door dezelfde belastingautoriteit op dezelfde belastbare rechtspersoon of
fiscale eenheid geheven.
Toelichtingsbepalingen
De alinea’s met betrekking tot de toelichtingsbepalingen in
Richtlijn 272 ‘Belastingen naar de winst’ zijn geactualiseerd.
Grote en middelgrote rechtspersonen dienen voortaan een
toelichting (cijfermatige aansluiting) op te nemen inzake de
relatie tussen de belastinglast- of bate en het resultaat vóór
belastingen. Voorheen werd deze toelichting slechts
aanbevolen.
Voor middelgrote rechtspersonen is een aantal vrijstellingen
vervallen en deze rechtspersonen dienen voortaan het
volgende in de toelichting te vermelden:
— het effectieve belastingtarief en het toepasselijke
belastingtarief (Richtlijn 272.703);
— de belangrijke afwijkingen van het effectieve belastingtarief of het toepasselijke belastingtarief ten opzichte van
de voorafgaande verslagperiode (Richtlijn 272.706); en
— de nominale waarde van de latente belastingvorderingen
en -verplichtingen die in de verslagperiode zijn ontstaan
en de nominale waarde van de resterende verplichtingen
en vorderingen op balansdatum, indien latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd
tegen contante waarde (Richtlijn 272.707a).
Leases
Identificeren of een overeenkomst een lease bevat
In de Richtlijnen was de definitie van een lease (Richtlijn
292.105 tot en met 110) gebaseerd op IFRIC 4 ‘Determining
whether an arrangement contains a lease’. IFRIC 4 is sinds
1 januari 2019 vervangen door IFRS 16 ‘Leases’. De hoofdlijnen van de bepalingen in IFRS 16 omtrent de beoordeling
of een overeenkomst een lease bevat zijn opgenomen in
Richtlijn 292.105 tot en met Richtlijn 292.110a.

Bij het afsluiten van een overeenkomst die niet primair
als leaseovereenkomst kwalificeert dient de rechtspersoon
te beoordelen of de overeenkomst een lease bevat.
Koopovereenkomsten zijn hiervan uitgezonderd. Een
overeenkomst bevat een lease als deze in ruil voor een
vergoeding aan de wederpartij (de leverancier) de zeggenschap gedurende de overeengekomen gebruiksperiode
over het gebruik van een geïdentificeerd actief aan de
rechtspersoon (de afnemer) verleent. Hiervan is sprake
als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
— er is sprake van een geïdentificeerd actief;
— de afnemer heeft gedurende de gehele gebruiksperiode
het recht op vrijwel alle economische voordelen uit het
gebruik van het geïdentificeerde actief; en
— de afnemer heeft gedurende de gehele gebruiksperiode
het recht om het gebruik van het geïdentificeerde actief
te bepalen.
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Geïdentificeerd actief?

Nee

Ja
De afnemer heeft het recht op vrijwel alle
economische voordelen uit het gebruik van actief
gedurende de gehele gebruiksperiode?

Nee

Ja
Afnemer

Wie heeft het recht om het gebruik van het actief
gedurende de gehele gebruiksperiode te bepalen?

Leverancier

Geen van beide partijen,
gebruik van het actief staat
van tevoren vast

Contract bevat
een lease
Ja

Contract bevat
geen lease

De afnemer heeft het recht om het actief te
exploiteren gedurende de gehele gebruiksperiode,
zonder dat de leverancier het recht heeft de
exploitatie-instructies te wijzigen?
Nee

Ja

Heeft de afnemer het actief op zodanige wijze
ontworpen dat het gebruik van het actief van tevoren
vast staat gedurende de gehele gebruiksperiode?

Voor de beoordeling van deze voorwaarden zijn in de
Richtlijnen nadere bepalingen ter overweging opgenomen.
De vrijstelling voor middelgrote ondernemingen om te
beoordelen of een overeenkomst een lease bevat voor die
overeenkomsten die niet primair als leaseovereenkomst
kwalificeren is komen te vervallen.
In Richtlijn 292.602 is een overgangsbepaling opgenomen
dat voor overeenkomsten die voor 1 januari 2020 zijn
aangegaan of zijn gewijzigd niet opnieuw hoeft te worden
vastgesteld of de overeenkomst een lease bevat. Ook is het
toegestaan dat de nieuwe bepalingen met terugwerkende
kracht worden toegepast voor alle overeenkomsten van
één of meer categorieën geleasede activa.

Nee

Verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten
De doelstelling van de toelichting van leases is om, samen
met de informatie opgenomen in de balans, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht, inzicht te
verschaffen in het effect dat leases hebben op het vermogen,
het resultaat en de kasstromen. De RJ heeft deze doelstelling expliciet in Richtlijnen 292.208, 212, 311 en 319
opgenomen en stelt daarmee voorop dat die doelstelling
moet worden behaald bij het toepassen van deze bepalingen.
In een overgangsbepaling is opgenomen dat vergelijkende
cijfers bij de eerste toepassing niet verstrekt hoeven te
worden (Richtlijn 292.603). Daarnaast zijn enkele toelichtingsvereisten voor lessors en lessees aangescherpt, zoals
het opnemen van een beschrijving van de belangrijkste
bepalingen (zoals de inhoud van verlengopties, koopopties
en doorberekeningsclausules en aanwezige restwaardegaranties) van de leaseovereenkomst.
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Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis
In september 2020 heeft de RJ een RJ-Uiting uitgebracht
inzake tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de
coronacrisis. Vanwege de ongunstige economische
ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor
dat lessors (verhuurders) een tegemoetkoming doen aan
lessees (huurders) door huurbedragen tijdelijk te verlagen
of uitstel van betaling te verlenen. De Richtlijnen bevatten
geen specifieke bepalingen hieromtrent.
De RJ-Uiting is in de vergadering van de Raad voor de
Jaarverslaggeving van oktober 2020 ongewijzigd definitief
vastgesteld. De RJ heeft besloten om in tijdelijke Richtlijnen
het volgende op te nemen ten aanzien van de wijze waarop
deze corona-gerelateerde huur- en leaseverlagingen in de
winst-en-verliesrekening verwerkt mogen (moeten) worden:

Operationele lease

Financiële lease

Voor financial leases in de jaarrekening van de lessor is er
geen keuze in de verwerking van de huur- en leaseverlagingen
van toepassing en moet het verlies direct in de winst-enverliesrekening worden verwerkt. Er is hierbij een parallel
zichtbaar met financiële instrumenten en het afwaarderen
van vorderingen.
De hiervoor genoemde wijzigingen zijn van kracht voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Hierbij
is een eerdere toepassing toegestaan voor zover in dat
boekjaar verminderen of vrijstellingen van betalingen verband
houden met de gevolgen van de coronacrisis (bijvoorbeeld
als het boekjaar niet gelijk is aan het kalanderjaar). De
wijzigingen zijn tijdelijk en gelden voor leasebetalingen
(oorspronkelijk) verschuldigd tot en met 30 juni 2021.

Verwerkingsmogelijkheid 1

Verwerkingsmogelijkheid 2

Lessee
(Richtlijn
292.211a)

De verlaging lineaire verwerken over de
leaseperiode

De verlaging toerekenen aan de periode
waarop de verlaging betrekking heeft

Lessor
(Richtlijn
292.313a)

De verlaging verwerken op tijdsevenredige
basis over de leaseperiode

De verlaging toerekenen aan de periode
waarop de verlaging betrekking heeft

Lessee
(Richtlijn
292.206a)

De verlaging van de netto-leaseverplichting
volledig verwerken op het moment van de
contractwijziging

De verlaging van de netto-leaseverplichting
toerekenen aan de periode waarop de
verlaging betrekking heeft

Lessor
(Richtlijn
292.309a)

De verlaging van de vordering volledig
verwerken op het moment van de
contractwijziging

Niet van toepassing
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Bezoldigingsverslag (van toepassing vanaf
1 januari 2019)
In het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel
toezicht (Wft) zijn op basis van de EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (Richtlijn 2017/828/EU) onder meer
nieuwe wettelijke bepalingen ingevoerd met betrekking tot
het bezoldigingsverslag. Deze wet is op 1 december 2019
in werking getreden en is van toepassing vanaf boekjaar 2019.
Deze wet bevat voorschriften voor het bezoldigingsverslag van een vennootschap waarvan aandelen of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt (als bedoeld
in art. 1:1 Wft). Dit betreffen ondernemingen waarvan
aandelen of certificaten van aandelen binnen de Europese
Economische Ruimte (EER: de EU, Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein) tot de gereglementeerde markt zijn
toegelaten.

Naar aanleiding van deze wetswijziging is Richtlijn 404
‘Bezoldigingsverslag en remuneratierapport’ toegevoegd aan
de Richtlijnen. De bepalingen inzake het remuneratierapport,
zoals voorheen waren opgenomen in Richtlijnen 405.107
tot en met 405.109 van Richtlijn 405 ‘Verslag van raad van
commissarissen’, zijn verplaatst naar Richtlijn 404. Hierdoor
komen alle bepalingen inzake het bezoldigingsverslag en het
remuneratierapport in één Richtlijn aan bod. Het is overigens
mogelijk om de informatie die in het bezoldigingsverslag
en het remuneratierapport moet worden opgenomen,
samengevoegd op te nemen in één document (Richtlijn
404.102).

In deze wet (artikel 135b) is onder andere de verplichting
opgenomen om jaarlijks een duidelijk en begrijpelijk separaat
bezoldigingsverslag op te stellen met een overzicht van alle
bezoldigingen die in het voorgaande boekjaar aan individuele
bestuurders zijn toegekend of verschuldigd. Deze verplichting
is ook van toepassing op de bezoldiging van individuele
commissarissen (artikel 145 lid 2). Voor de invulling van de
wettelijke vereisten kunnen de niet-bindende richtsnoeren,
welke zijn gepubliceerd door de Europese Commissie,
richting geven. Het bezoldigingsverslag moet, na te zijn
voorgelegd aan de algemene vergadering ter adviserende
stemming, openbaar gemaakt worden op de website van
de vennootschap (voor tenminste 10 jaar).
Overigens zijn de bepalingen van artikelen 2:383c tot
en met 383e BW inzake onder meer de bezoldiging van
individuele (gewezen) bestuurders en individuele (gewezen)
commissarissen niet rechtstreeks meer van toepassing op
de genoemde ondernemingen. In plaats daarvan is vanaf
boekjaar 2019 voor deze ondernemingen artikel 2:383 BW
van toepassing. Echter, zoals blijkt uit artikel 135b lid 3
onder k, dient de in artikelen 2:383c tot en met 383e BW
genoemde informatie wel in het bezoldigingsverslag aan
de orde te komen.
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Belangrijke wijzigingen van toepassing
vanaf 1 januari 2021
Toelichtingen
In Richtlijn 110 ‘Doelstellingen en uitgangspunten’ is
opgenomen dat artikel 2:362 lid 4 BW, eerste volzin, bepaalt
dat de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens verstrekt
ter aanvulling van hetgeen in de bijzondere voorschriften van
en krachtens Titel 9 Boek 2 BW wordt verlangd, indien het
verschaffen van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht
dit vereist. In deze alinea is toegevoegd dat in de Richtlijnen
hieraan invulling wordt gegeven door de opname van
aanvullende toelichtingsvereisten in diverse Richtlijnen.
In Richtlijn 100.108 wordt benadrukt dat het desalniettemin
in specifieke situaties nodig kan zijn dat de rechtspersoon
additionele informatie in de jaarrekening opneemt om te
voldoen aan artikel 2:362 lid 4 BW.
In Richtlijn 300 ‘Functie en indeling’ worden de algemene
bepalingen van toelichtingen behandeld. Aan deze Richtlijn
is een bepaling toegevoegd inzake het doel van de toelichting (Richtlijn 300.101a). De toelichting heeft als doel om
betrouwbare informatie te verschaffen die relevant is voor
de besluitvorming van de gebruikers van de jaarrekening.
Ook zijn begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van belang
bij het verschaffen van informatie in de toelichting.
Als voorbeelden van informatie die relevant is voor de
gebruikers worden genoemd:
— de aard en financiële gevolgen van transacties voor de
rechtspersoon;
— de aard, de omvang, het tijdstip en de onzekerheid van
posten in de balans en de winst-en-verliesrekening en de
gevolgen daarvoor voor de financiële positie, het resultaat
en de kasstromen van de rechtspersoon; en
— de aard van risico’s en de blootstelling van de
rechtspersoon aan deze risico’s.

Door het toevoegen aan deze definitie aan de Richtlijnen is
invulling gegeven wanneer informatie materieel is. Door deze
toevoeging is Richtlijn 150.103 van Richtlijn 150 ‘Foutherstel’
eveneens aangepast en zijn in diverse Richtlijnen de termen
‘relatieve betekenis’, ‘materialiteit’ en ‘materiele betekenis’
vervangen door de term ‘materieel belang’.
Vervallen vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen
Middelgrote rechtspersonen hebben diverse vrijstellingen,
met name op het gebied van toelichtingen, ten opzichte
van grote rechtspersonen. De RJ heeft Richtlijn 315
‘Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen’
geactualiseerd en gelijktijdig de vrijstellingen voor
middelgrote rechtspersonen beoordeeld. Hierbij is een
aantal vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen
komen te vervallen. Middelgrote rechtspersonen dienen
vanaf dit boekjaar de volgende informatie in de toelichting
op te nemen (indien van toepassing):
— een nadere toelichting over een bijzonder waardeverminderingsverlies (Richtlijn 121.805, onder
c2 tot en met g);
— een cijfermatige indicatie van de invloed van een
stelselwijziging op een of meer volgende boekjaren
(Richtlijn 140.216);
— een cijfermatige indicatie van de invloed van een
schattingswijziging op een of meer volgende boekjaren
(Richtlijn 145.305);
— een nadere toelichting in situaties dat de reële waarde
van een vastgoedbelegging niet op betrouwbare wijze
kan worden vastgesteld (Richtlijn 213.805, onder e);
— informatie inzake het liquiditeitsrisico (Richtlijn 290.918
tot en met 290.927).
Vastgoedbeleggingen

Materieel belang
Aan de Richtlijnen is de definitie van materieel belang
toegevoegd. De definitie luidt als volgt:
Informatie is materieel als deze informatie van belang is
voor het geven van het in 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht.
Hiervan is sprake indien redelijkerwijs verwacht kan worden
dat het weglaten, onjuist weergeven of versluieren van
informatie invloed zou kunnen hebben op de economische
beslissingen die de gebruikers van de jaarrekening nemen.

In Richtlijn 213.113 is beschreven dat als een rechtspersoon een onroerende zaak in eigendom heeft en
deze ter beschikking stelt aan en gebruikt wordt door de
moeder-maatschappij of een andere groepsmaatschappij,
deze onroerende zaak geen vastgoedbelegging is in de
geconsolideerde jaarrekening die beide rechtspersonen
omvat. Achtergrond hiervan is dat de onroerende zaak bezien
vanuit het perspectief van de groep als geheel voor eigen
gebruik is bestemd. In de enkelvoudige jaarrekening van de
rechtspersoon die de onroerende zaak in eigendom heeft,
wordt de onroerende zaak aangemerkt als vastgoedbelegging.
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Voorgesteld wordt om bij toepassing van de vermogensmutatiemethode door de moedermaatschappij de
onroerende zaak gehouden door de dochtermaatschappij
te classificeren als vastgoed voor eigen gebruik (en niet
als vastgoedbelegging), zoals ook is gehanteerd ten
behoeve van de geconsolideerde jaarrekening van de
moedermaatschappij. Door deze wijze van waardering
zullen geen verschillen ontstaan tussen het eigen vermogen
volgens de geconsolideerde jaarrekening en het eigen
vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening van de
moedermaatschappij, waardoor dit aansluit bij het algemene
principe zoals uiteengezet in de ontwerp-Richtlijnen in
Richtlijn 100 ‘Inleiding’. In de enkelvoudige jaarrekening
van de dochtermaatschappij blijft de onroerende zaak
geclassificeerd worden als vastgoedbelegging.
Daarnaast gaat de huidige bepaling niet specifiek in op de
situatie waarbij het betreffende vastgoed wordt gehouden
door de moedermaatschappij en dit vastgoed ter beschikking
wordt gesteld aan een geconsolideerde deelneming voor
eigen gebruik. Voorgesteld wordt dat de onroerende zaak in
de enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij
dan eveneens wordt geclassificeerd als vastgoed voor
eigen gebruik.
De RJ stelt voor om bovenstaande wijzigingen van kracht
te laten zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2021.
Fusies en overnames
In Richtlijn 216 ‘Fusies en overnames’ is verduidelijkt
wanneer deze Richtlijn van toepassing is. De Richtlijn is
van toepassing als sprake is van een verkrijging van
een geïntegreerd geheel van activiteiten, activa en/of
verplichtingen dat in staat is tot het genereren van
opbrengsten (Richtlijn 216.101).

Als geen sprake is van een fusie of overname van
een geïntegreerd geheel van activiteiten, activa en/of
verplichtingen dat in staat is tot het genereren van
opbrengsten, bijvoorbeeld de koop van een groep activa
(en bijbehorende verplichtingen), verwerkt de verkrijgende
partij de overgenomen identificeerbare activa en/of
verplichtingen in overeenstemming met de Richtlijnen
voor de betreffende activa en/of verplichtingen.
De verkrijgingsprijs wordt dan volledig toegerekend aan de
overgenomen identificeerbare activa en/of verplichtingen,
en wel op basis van hun relatieve reële waarde op de
overnamedatum. Een dergelijke transactie leidt dus niet
tot het opnemen van goodwill.
Veelal is zonder meer duidelijk of sprake is van de verkrijging
van een geïntegreerd geheel van activiteiten, activa en/of
verplichtingen dat in staat is tot het genereren van
opbrengsten, maar in sommige gevallen is een hogere
mate van oordeelsvorming nodig.
Deze verduidelijking heeft eveneens plaatsgevonden in
Richtlijn 214 ‘Financiële vaste activa’. Voor de eerste
verwerking van deelnemingen waarin de rechtspersoon
invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële
beleid wordt verwezen naar Richtlijn 216. Verduidelijkt is
dat bij de verkrijging van deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde worden gewaardeerd slechts goodwill
kan ontstaan indien sprake is van de verkrijging van
een geïntegreerd geheel van activiteiten, activa en/of
verplichtingen dat in staat is tot het genereren van
opbrengsten (Richtlijn 216.303).
Transitievergoedingen
Op 1 januari 2020 is de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in
werking getreden. Deze wet vervangt de ‘Wet werk en
zekerheid’. De ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ regelt dat vanaf
1 januari 2020 een werknemer vanaf de eerste dag van de
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arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding
bij ontslag. De omvang van de transitievergoeding wordt op
een andere wijze bepaald dan volgens de ‘Wet werk en
zekerheid’.
In Richtlijn 271 ‘Personeelsbeloningen’ zijn bepalingen
opgenomen voor de verwerking van transitievergoedingen.
Afgezien van een aanpassing van de verwijzing naar de
‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in Richtlijn 271.502a is de
Richtlijn inhoudelijk niet gewijzigd. Transitievergoedingen
worden, afhankelijk van de situatie, onverkort verwerkt
als ontslagvergoedingen dan wel als beloning tijdens het
dienstverband. In de situatie dat in de overgangsfase
transitievergoedingen nog vallen onder de ‘Wet werk
en zekerheid’ blijft Richtlijn 271.502a onverminderd van
toepassing op transitievergoedingen op basis van die wet.
Op aandelen gebaseerde betalingen
Op aandelen gebaseerde betalingen zijn transacties waarbij
de rechtspersoon goederen of diensten ontvangt tegen een
vergoeding in eigenvermogensinstrumenten of waarvoor een
bedrag wordt betaald dat is gebaseerd op de waarde van de
eigenvermogensinstrumenten. Voor de afwikkeling van een
optie kan het voorkomen dat de tegenpartij het recht heeft
om de afwikkeling in liquide middelen te eisen. De reële
waarde bij afwikkeling in liquide middelen kan hierbij lager
zijn dan bij afwikkeling in eigen aandelen van de
rechtspersoon, bijvoorbeeld om de afwikkeling in liquide
middelen te ontmoedigen.
In dat geval dienen de eigen-vermogenscomponent (het
verschil tussen de reële waarde van de totale toezegging en
de reële waarde van de toezegging bij afwikkeling in liquide
middelen) en de vreemd-vermogenscomponent afzonderlijk
verwerkt te worden (Richtlijn 275.207). De mogelijkheid om
dan uitsluitend een verplichting op te nemen is vervallen.
Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig
Richtlijn 140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt.
Kasstroomhedge-accounting en kostprijshedgeaccounting
In Richtlijn 290.631 waren bij toepassing van kasstroomhedge-accounting twee verwerkingswijzen mogelijk indien
een afgedekte toekomstige transactie tot de opname van
een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting
leidde. Alleen de mogelijkheid blijft behouden om de met
kasstroomhedge-accounting samenhangende winsten en
verliezen op het afdekkingsinstrument, die rechtstreeks

in het eigen vermogen zijn opgenomen (in een wettelijke
reserve), te verwerken in de eerste kostprijs of andere
boekwaarde van het niet-financiële actief dat of de
niet-financiële verplichting die ontstaat als de afgedekte
toekomstige transactie plaatsvindt. De mogelijkheid om
de met kasstroomhedge-accounting samenhangende
winsten en verliezen, die rechtstreeks in het eigen
vermogen zijn opgenomen, over te brengen naar
de winst-en-verliesrekening is komen te vervallen.
Voor kostprijshedge-accounting is dezelfde aanpassing
gemaakt (Richtlijn 290.638), echter worden daarbij
de samenhangende winsten en verliezen op het
afdekkingsinstrument niet rechtstreeks in het eigen
vermogen opgenomen maar in een overlopende post.
Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig
Richtlijn 140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt.
In Richtlijn 290.937 is verduidelijkt dat wanneer financiële
activa of financiële verplichtingen tegen reële waarde zijn
gewaardeerd in de balans, het bedrag van de reële waarde
niet in de toelichting hoeft te worden opgenomen. Nadere
informatie over de reële waarde, zoals de waarderingsmethodiek en belangrijkste veronderstellingen, dient wel
in de toelichting te worden opgenomen.
Kasstroomoverzicht
Als geconsolideerde deelnemingen worden gekocht
of verkocht bestond de mogelijkheid om de in die
geconsolideerde deelnemingen aanwezige geldmiddelen
binnen de kasstroom uit investeringsactiviteiten in mindering
te brengen op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs
van de deelneming, of afzonderlijk te vermelden als onderdeel van de aansluiting tussen de netto-kasstroom en de
balansmutaties van de geldmiddelen. De laatstgenoemde
mogelijkheid is vervallen. De aanwezige geldmiddelen
dienen op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs
in mindering gebracht te worden (Richtlijn 360.219).
Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig
Richtlijn 140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt.
In Richtlijn 360.207 is aangepast dat betalingen van
financiële-leasetermijnen inzake het interestbestanddeel in
overeenstemming met de stelselkeuze voor kasstromen uit
hoofde van betaalde interest (kasstroom uit operationele
activiteiten of kasstroom uit financieringsactiviteiten)
gepresenteerd moet worden.
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Streefcijfers evenwichtige verdeling zetels bestuur en
raad van commissarissen
In de wet waren streefcijfers opgenomen gericht op de
evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en
de raad van commissarissen over vrouwen en mannen.
Per 1 januari 2020 is artikel 391 lid 7 BW2 vervallen,
waardoor Richtlijn 400.108a eveneens is vervallen.
Dit betekent dat bestuursverslagen die vanaf 1 januari 2020
worden opgemaakt (gedateerd), ongeacht het boekjaar
waarop ze betrekking hebben, wettelijk gezien de informatie
over de evenwichtige verdeling niet hoeven te bevatten.
In RJ-Uiting 2020-3 geeft de RJ aan dat dit onderwerp
onverminderde aandacht heeft, zoals ook blijkt uit het
Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en de Nederlandse
corporate governance code. Daarnaast is in september 2019
het SER-advies ‘Diversiteit in de top’ verschenen. Op basis
de kabinetsreactie op het SER-advies (kamerstuk 29 544,
nr. 999) is de verwachting dat dit later in 2020 zal leiden tot
voorstellen voor wetgeving voor bepaalde rechtspersonen
(zoals Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en grote
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen).
De ingangsdatum van de verwachte wetgeving is thans nog
niet bekend.
Combinatie 3
In de Richtlijnen zijn ontwerp-Richtlijnen opgenomen
om de toepassing van combinatie 3 in de enkelvoudige
jaarrekening te verduidelijken. Met deze bepalingen beoogt
de RJ de toepassing van combinatie 3 meer conceptueel
uit te werken. Bij combinatie 3 wordt de geconsolideerde
jaarrekening opgesteld op basis van EU-IFRS en de enkelvoudige jaarrekening op basis van BW 2 Titel 9, maar
met gebruik van de optie om de waarderingsgrondslagen
te hanteren die in de geconsolideerde jaarrekening zijn
toegepast.
Voorgesteld wordt om het algemene principe te verduidelijken dat het eigen vermogen volgens de enkelvoudige
jaarrekening onder combinatie 3 in beginsel gelijk is aan het
eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening.
Het uitgangspunt hierbij is dat bij de waardering van een
geconsolideerde deelneming in de enkelvoudige jaarrekening
volgens de vermogensmutatiemethode de deelneming
wordt beschouwd als een samenstel van activa en passiva
en niet als een ondeelbaar actief. Hieruit vloeit voort dat
transacties en/of balansposities tussen de moedermaatschappij en haar geconsolideerde deelneming, waarbij
sprake is van een 100%-belang, niet leiden tot verschillen
tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde
jaarrekening en het eigen vermogen volgens de
enkelvoudige jaarrekening.

Overigens betekent dit niet dat er onder combinatie 3
geen verschillen kunnen bestaan tussen het eigen vermogen
en het resultaat volgende de geconsolideerde jaarrekening
en de enkelvoudige jaarrekening. Deze verschillen kunnen
ontstaan vanuit het perspectief van de enkelvoudige
jaarrekening in specifieke situaties, zoals transactie en/of
balansposities tussen de moedermaatschappij en haar
geconsolideerde deelneming, waarbij geen sprake is van
een 100%-belang of als sprake is van een geconsolideerde
deelneming met een negatief eigen vermogen. De aard van
deze verschillen onder combinatie 3 is niet anders dan onder
combinatie 1 (geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening
worden opgesteld op basis van BW2 Titel 9).
De RJ stelt voor om bovenstaande wijzigingen van kracht
te laten zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2021.
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Belangrijke wijzigingen van toepassing
vanaf 1 januari 2022
Opbrengstverantwoording
In de praktijk was behoefte aan nadere guidance over de
manier waarop opbrengsten worden verantwoord onder de
Richtlijnen. De RJ heeft in de analyse hoe het beste aan
deze behoefte tegemoet kon worden gekomen IFRS 15
‘Revenue from Contracts with Customers’ meegenomen.
Geconcludeerd is dat het volledig overnemen van de
bepalingen van IFRS 15 in de Richtlijnen niet wenselijk is
vanwege de doelgroep van de Richtlijnen in combinatie
met de daarmee samenhangende implementatiekosten.
Derhalve heeft de RJ besloten om de bestaande Richtlijnen
zoveel als mogelijk in stand te houden en middels specifieke
wijzigingen en aanvullingen (nadere uitleg en voorbeelden)
de Richtlijnen inzake opbrengstverantwoording te
verbeteren. Deze benadering maakt het inzichtelijk wat
de precieze wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige
Richtlijnen. Daarnaast benadrukt de RJ dat bij de interpretatie
van de voorgestelde ontwerp-Richtlijnen de bepalingen van
IFRS 15, inclusief nadere guidance voor de toepassing
van IFRS 15, niet leidend zijn.
De RJ heeft twee nieuwe ontwerp-Richtlijnen gepubliceerd,
te weten ontwerp-Richtlijn 221 Onderhanden projecten
en ontwerp-Richtijn 270 De winst-en-verliesrekening.
De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op onder
meer het identificeren van de in een overeenkomst

opgenomen prestatieverplichtingen, het verwerken van
variabele vergoedingen, het toerekenen van de in een
overeenkomst opgenomen transactieprijs aan de in de
overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen, en
de presentatie van onderhanden projecten in de winsten-verliesrekening en in de balans.
De RJ heeft overgangsbepalingen opgenomen om de
implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortkomen
uit de aangepaste Richtlijnen te vereenvoudigen. Het is
toegestaan dat de wijzigingen die toezien op verwerking
van opbrengsten alleen hoeven te worden toegepast op
overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na de
voorgestelde ingangsdatum of de desbetreffende
ingangsdatum bij eerdere toepassing (prospectief).
Voor de volledigheid wordt vermeld dat de mogelijkheid
om IFRS 15 integraal toe te passen (Richtlijn 221.102a en
Richtlijn 270.101a) onveranderd blijft in de ontwerpRichtlijnen.
Voorgesteld is dat de ontwerp-Richtlijnen van toepassing
worden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari
2022. De RJ verwacht dat voor jaareinde 2020, na
verwerking van commentaren, de ontwerp-Richtlijnen
definitief zullen worden. Een separate publicatie zal hierover
worden uitgebracht, waarbij in meer detail zal worden
ingegaan op de wijzigingen.
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Wijzigingen in de RJk-bundel
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft recentelijk de
editie 2020 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) gepubliceerd.
Deze editie is van kracht voor boekjaren die aanvangen
op of na 1 januari 2021, tenzij anders is aangegeven.
De belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit
de editie 2021 voor kleine rechtspersonen zijn:
— Wijzigingen in A2 ‘Verwerking en waardering’ en A3
‘Stelselwijzigingen’ inzake de toevoeging van de definitie
van materieel belang zoals beschreven in de paragraaf
‘Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari
2020’;
— Wijzigingen in B2.2 ‘Vastgoedbeleggingen’ inzake de
bepaling van de herwaarderingsreserve voor op actuele
waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen (wel of geen
rekening houden met cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen);
— Wijzigingen in B3 ‘Financiële vaste activa’ inzake
de verduidelijking wanneer Richtlijn 216 ‘Fusies en
overnames’ van toepassing is (in de RJk-bundel wordt
voor dit onderwerp verwezen naar de RJ-bundel) zoals
beschreven in de paragraaf ‘Belangrijke wijzigingen van
toepassing vanaf 1 januari 2021’;
— Wijzigingen in B9 ‘Verplichtingen/schulden’ inzake de
mogelijkheid om een schuld als kortlopend te rubriceren
indien na balansdatum maar voor het opmaken van de
jaarrekening een vervroegde aflossing reeds heeft
plaatsgevonden of een vervroegde aflossing reeds is
overeengekomen (voorheen was in die situatie rubricering
als kortlopende schuld verplicht).
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Ten slotte
Bronvermelding
De informatie in deze factsheet is in belangrijke mate
ontleend aan het Ten Geleide bij de edities 2019 en
2020 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en
de RJ-Uitingen.
Nadere informatie
Uw KPMG-contactpersoon informeert u graag nader
over de informatie zoals opgenomen in deze publicatie
en de gevolgen daarvan voor uw onderneming.
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De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie
te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze
informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.
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