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RJ-Uiting 2021-3 Verwerking baten uit
nalatenschappen
Maandag is RJ-Uiting 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-
zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) gepubliceerd. Hierin
zijn de binnengekomen commentaren op RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit
nalatenschappen verwerkt. U kunt de RJ-Uiting via onderstaande link downloaden.

 Lees hier het persbericht.

Nieuw RJ-lid en
waarnemer
Per februari is Prof. Dr. C. Camfferman RA 
aangetreden als nieuw lid van de Raad voor
de Jaarverslaggeving. Tevens is drs. H.
Haanappel aangesteld als waarnemer voor
de gebruikersdelegatie. Wilt u meer weten?
U vindt hieronder de link naar het
persbericht.

https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/1358/RJ_Uiting_2021_3_Verwerking_baten_uit_nalatenschappen_RJ_640.pdf
https://content.mailplus.nl/m5/links/derj/txtp/aFeds
https://rjnet.nl/
http://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2021/februari/nieuw-raadslid/
https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2021/februari/nieuw-raadslid/


Bekijk de brieven

RJ geeft commentaar
op ED's van EFRAG
Deze week heeft de Raad voor de
Jaarverslaggeving twee commentaarbrieven
ingediend bij EFRAG. Deze brieven geven
de visie weer van de RJ op de Exposure
Drafts 'Covid-19-Related Rent Concessions
beyond 30 June 2021' en 'Lease Liability in a
Sale and Leaseback' Beide
commentaarbrieven zijn terug te vinden op
onze website.

Download de RJ-Uiting

RJ-Uiting 2021-2 IBOR
fase 2 is uit
Onlangs is Uiting 2021-2 verschenen. Hierin
wordt uitgelegd waarom IBOR fase 2 geen
wijzigingen in de Richtlijnen oplevert. U kunt
de RJ-Uiting hieronder downloaden. Reacties
zijn welkom tot 28 februari a.s.

Ga naar de website

RJ steunt EU-
endorsement IFRS 17
Eind januari heeft de RJ een brief gestuurd
naar EFRAG. Hierin geeft de RJ aan een
voorstander te zijn van een snelle EU-
goedkeuring van IFRS 17. U vindt de
commentaarbrief op de website.

https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/
http://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/
https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/1360/RJ_UIting_2021_2_IBOR_Phase_II.pdf
https://content.mailplus.nl/m5/docs/user80795/1359/RJ_UIting_2021_2_IBOR_Phase_II.pdf
https://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2021/februari/commentaarbrief-rj-ifrs-17/
http://rjnet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2021/februari/commentaarbrief-rj-ifrs-17/
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Volg ons

Ga naar de nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven
teruglezen?
Bent u pas sinds kort lid van onze
nieuwsbrief en wilt u de oude edities nog
eens teruglezen? Dat kan! De vorige edities
staan nu in pdf-formaat op de archiefpagina
van rjnet.nl.

Raadsvergadering maart
Woensdag 24 maart
10:30 uur

Op 24 maart wordt de volgende Raadsvergadering
gehouden. Op onze website leest u welke onderwerpen er
tijdens de vergadering aan bod komen. 
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