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Het laatste RJ-nieuws
november 2022

RJ-Uiting 2022-9: ontwerp-Richtlijn RJ 260 vanwege
herstructurering
Onlangs is RJ-Uiting 2022-9 verschenen. De RJ stelt hierin voor om hoofdstuk 260 ‘De
verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening’ te herstructureren. In
de nieuwe voorgestelde structuur komen geen inhoudelijke wijzigingen voor, maar wordt beoogd
de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten. Mede naar aanleiding van
ontvangen commentaren zijn er wel een aantal punten verduidelijkt. Deze worden in de RJ-
Uiting toegelicht, u kunt deze hieronder downloaden.

https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/2318/RJ_Uiting_2022_9_Ontwerp_richtlijn_260.pdf
https://content.mailplus.nl/m5/links/derj/txtp/aFeds
https://rjnet.nl/


Lees RJ-Uiting 2022-10

RJ-Uiting 2022-10 over
ontwerp-Richtlijnen
verschenen
De RJ heeft besloten om ontwerp-Richtlijnen
uitsluitend middels RJ-Uitingen te publiceren.
Ontwerp-Richtlijnen worden niet langer
opgenomen in de RJ-bundels. Dit om meer
duidelijk te geven over de status van ontwerp-
Richtlijnen. Meer uitleg vindt u in
onderstaande RJ-Uiting.

Naar de Ten Geleides

Ten Geleides bij RJ- en
RJk-bundel online in te
zien
Onlangs zijn de nieuwe jaaredities van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
verschenen. Benieuwd welke wijzigingen
hierin zijn doorgevoerd? De Ten Geleides die
ook in de RJ-bundels staan, zijn nu online
terug te vinden op de RJ-website. U vindt ze
via onderstaande link.

Ga naar de SER

RJ en SER organiseren
webinar over gevolgen
invoering CSRD
Op 17 november geven experts vanuit zowel
de RJ als SER informatie over de laatste
stand van zaken rondom de toekomstige
Europese richtlijn voor
duurzaamheidsrapportage (CSRD). Meer
informatie en de mogelijkheid tot inschrijven
vindt u op de website van de SER via
onderstaande link.

https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/2320/RJ_UIting_2022_10_Publicatie_Ontwerp_Richtlijnen.pdf
https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/2319/RJ_UIting_2022_10_Publicatie_Ontwerp_Richtlijnen.pdf
https://rjnet.nl/richtlijnen/ten-geleides/
https://rjnet.nl/richtlijnen/ten-geleides/
https://csrdvoornl.evenement.ser.nl/
https://csrdvoornl.evenement.ser.nl/


Raad voor de Jaarverslaggeving
secretariaat@rjnet.nl
www.rjnet.nl

Volg ons

Raadsvergadering november
Woensdag 16 november 2022
10:30 uur

Op 16 november houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving
haar maandelijkse vergadering. Welke onderwerpen op de
agenda staan, leest u op onze website.

Ga naar de agenda  
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mailto:secretariaat@rjnet.nl
https://www.rjnet.nl/
https://www.linkedin.com/company/2924591
https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2022/raadsvergadering-november-2022/
https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2022/raadsvergadering-november-2022/

