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Informatieve video's omtrent inhoud RJ en EFRAGoutreach over draft-ESRS nu online
Op woensdag 15 juni organiseerde de Raad voor de Jaarverslaggeving samen met EFRAG een
bijzonder succesvolle outreach over de voorstellen duurzaamheidsverslaggeving (draftEuropean Sustainability Reporting Standards). Naar aanleiding van deze outreach zijn een
aantal informatieve video's opgenomen, waarin enkele sprekers van de outreach kort uitleggen
waarom duurzaamheidsverslaggeving zo belangrijk is en waar de verschillende standaarden
voor staan. Hiermee krijgt u in korte tijd een duidelijke indruk wat de verschillende draft-ESRS
precies inhouden. U vindt de video's op de duurzaamheidspagina van onze website.
Ga naar rjnet.nl

Duidelijkheid over
invoeren EU-CSRD
Duurzaamheidsverslaggeving
Eind juni is een compromis bereikt over de
tekst van de komende EU-richtlijn
duurzaamheidsverslaggeving (EU-CSRD).
Binnenkort wordt de definitieve EU-richtlijn
gepubliceerd. Daarmee is bevestigd dat
EFRAG als technisch adviesorgaan de EU
duurzaamheidsstandaarden (ESRS) gaat
ontwikkelen. Als lid van EFRAG is de RJ
hierbij nauw betrokken. Meer informatie leest
u op onze website.
Meer informatie

RJ-Uiting 2022-8 met
gewijzigde alinea's RJ
212 gepubliceerd
De RJ heeft in hoofdstuk 212 ‘Materiële
vaste activa’ verduidelijkingen aangebracht.
Dit heeft betrekking op het onderscheiden
van belangrijke bestanddelen van een actief
en de verwerking van vervangingen daarvan
en het onderkennen van afzonderlijke
bestanddelen van vaste activa in combinatie
met vorming van een
onderhoudsvoorziening. Dit is uiteengezet in
deze RJ-Uiting 2022-8.
Lees hier de RJ-Uiting

RJ-webinar in samenwerking met SER nu op
duurzaamheidspagina RJnet.nl
Op 8 juni organiseerde de RJ samen met de SER een informatief webinar over toekomstige
verplichte duurzaamheidsrapportage. Er is nu een herziene versie van de opname van dit
webinar beschikbaar op onze website. Deze video is samen met nog veel meer andere
informatie over de CSRD, draft-ESRS en de IFRS S1 en S2 te vinden op onze website.
Bekijk het webinar

Raadsvergadering juli 2022
Woensdag 6 juli 2022
10:30 uur
Omdat de consultatieperiode van de voorstellen
duurzaamheidsstandaarden van zowel EFRAG als de IASB
in de zomer aflopen, zullen er in juli nog twee
Raadsvergaderingen worden gehouden. De eerste van deze
twee vergaderingen zal plaatsvinden op woensdag 6 juli en
zal geheel in het teken staan van de commentaarbrieven van
de RJ naar zowel EFRAG als de ISSB.
Naar de agenda
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