
TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2016

Algemeen
Vooru ligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoorde jaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgrote rechtspersonen. Editie 2016 is van toepassing voor verslagjarendie aanvangenop
of na 1 januari 2017. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldt eveneens de ingangsdatum 1 januari 2017, tenzij anders is aangegeven. Eerdere toe-
passingwordt aanbevolen, tenzij in deRichtlijn anders is vermeld (zie ookRichtlijn100 In-
leiding, alinea 206).

Leeswijzer
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen (vet
gedrukte) stellige uitspraken en aanbevelingen. Dit houdt in dat aan de in vetgedrukte
tekst weergegeven stellige uitspraken een extra gewicht is toe te kennen.

Terverduidelijking vanhetonderscheid tussenontwerp-Richtlijnenen (definitieve)Richt-
lijnen zijn de alinea’s met de status van ontwerp-Richtlijn herkenbaar aan de opmaak in
diapositief (wit tegen zwarte achtergrond).

Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegd bij de alinea’s die ten opzichte van de
jaareditie 2015 zijn gewijzigd. Dit betreft ook wijzigingen in de definitieve Richtlijn
ten opzichte van de middels een RJ-Uiting uitgebrachte ontwerp-Richtlijn. Indien
hoofdstukken of paragrafen met de status van ontwerp-Richtlijn in de vorige editie
zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, is tevens een verticale streep gezet, ongeacht
of de tekst in de Richtlijn afwijkt van die in de ontwerp-Richtlijn. Indien geen verticale
streep is geplaatst, betreft het geen nieuwe en/of gewijzigde alinea.

Dewetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli
2016.

Wijzigingen in editie 2016
In dit Ten geleide worden de wijzigingen toegelicht die in deze editie zijn doorge-
voerd. Deze toelichting is gestructureerd naar vier soorten wijzigingen. Alvorens in
te gaan op de wijzigingen volgt nu eerst een korte toelichting op de algemene achter-
grond van de vier soorten wijzigingen:

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel
RJ-Uitingenzijnwijzigingen indeRichtlijnen,welkenapublicatie indeeerstvolgende jaar-
editie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingenworden gepubliceerd op de RJ-
website.Naopname indebundelhebbendeRJ-Uitingengeenzelfstandigebetekenismeer.

Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van be-
staande Richtlijnen danwel voor wijzigingen daarvan. De RJ beoogt hiermee adequaat te
kunnen reageren op vragen vanuit hetmaatschappelijk verkeer.
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In deze bundel zijn alle RJ-Uitingenverwerkt,met inachtneming van eventueel binnenge-
komencommentaar.DitTengeleidegeefteenkorteuitlegvandeinhoudvandebetreffende
RJ-Uiting en dewijze van verwerking in deze jaareditie.

B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen
Eenwijziging of nieuwonderwerp in een Richtlijn kan eerst als ontwerp-Richtlijnworden
gepubliceerd. In principe worden deze ontwerp-Richtlijnen in de eerstvolgende bundel
omgezet in Richtlijnen. Daarbij wordt eventueel binnengekomen commentaar meegeno-
men bij de verwerking. Alle binnengekomen commentaren zijn besprokenmaar hebben,
alles overwegende, niet altijd geleid tot een ander oordeel.

Er is indit Tengeleide eenoverzicht opgenomenvande inRichtlijnenomgezette ontwerp-
Richtlijnen.Daarbij is toegelichtofdeontwerp-Richtlijngewijzigddanwelongewijzigdde-
finitief is geworden. Indiendeontwerp-Richtlijn gewijzigddefinitief is geworden, is toege-
licht wat de eventuele wijziging ten opzichte van de gepubliceerde ontwerp-Richtlijn
betreft.

De indeze jaareditie inRichtlijnenomgezetteontwerp-Richtlijnenzijnvantoepassingvoor
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

C. Overige aanpassingen
In dit Ten geleide zijn de overige aanpassingen kort toegelicht.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen
Naast de ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, zoals eerder toe-
gelicht bij punt B, zijn er in deze editie tevens nieuwe ontwerp-Richtlijnen opgenomen. In
dit Ten geleideworden deze nieuwe ontwerp-Richtlijnen kort toegelicht.

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ Uiting 2016-1 en 2016-7 ‘Richtlijn 655 Zorginstellingen’
In februari2016isRJ-Uiting2016-1 ‘Ontwerp-Richtlijn655Zorginstellingen’eninmei2016
RJ-Uiting 2016-7 ‘Richtlijn 655 Zorginstellingen’ gepubliceerd. De doorgevoerdewijzigin-
gen inhoofdstuk655 zijnhet gevolgvanwijzigingen indeRegelingVerslaggevingWTZi en
hetvervallenvanbepalingen inzakedeverwerkingvanpostendie samenhangenmetover-
gangsregimes van budgetgeoriënteerde bekostiging naar prestatiebekostiging.

RJ Uiting 2016-2 ‘Aanpassing van Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen’
In februari 2016 is de Regeling jaarverslaggeving onderwijsinstellingen (Rjo) gewijzigd en
in deStaatscourant gepubliceerd. Eendeelvandezewijzigingen is van toepassingopboek-
jaren die ingegaan zijn vanaf 1 januari 2015, waardoor hoofdstuk 660 Onderwijsinstellin-
genindeRJbundel jaareditie2015nietlangeractueelwaseninmaart2016RJ-Uiting2016-2
is gepubliceerd.

RJ Uiting 2016-3 ‘Overgangsregeling goodwill’
Een van dewijzigingen van deUitvoeringswet richtlijn jaarrekeningwas de verplichte ac-
tivering vande kostenvan goodwill die vanderden is verkregen. In deRJ-bundel jaareditie
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2015 is daarom aan hoofdstuk 216 een nieuwe alinea 701 toegevoegd inhoudende dat ac-
tivering en afschrijving van goodwill verplicht is voor transacties die plaatsvinden op of na
1 januari 2016. Daarbijwas tevens een overgangsregelingopgenomenvoor het verwerken
vandestelselwijziging inhetgeval invoorafgaandeboekjarenpositievegoodwillopandere
wijze isverwerkt. Inapril 2016 isRJ-Uiting2016-3gepubliceerdomdatgeblekenwasdatde
bewoordingenvandeovergangsregelingsomsonduidelijkwaren.Beslotenisdetekstzoals
opgenomen in alinea 216.701 te herformuleren. Tevens is een alinea 216.701a toegevoegd.
Hierbij is geen inhoudelijkewijziging beoogd, maar een verduidelijking van de tekst.

RJ Uiting 2016-4 ‘Microrechtspersonen’ en RJ Uiting 2016-5 ‘Handreikingen bij de
toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen’
Omdat deze in april 2016 gepubliceerde RJ-Uitingen alleen gevolgen hebben voor editie
2016 van de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving vanmicro- en kleine rechtsper-
sonen (RJk-bundel) wordt verwezen naar de Ten Geleide bij de RJk-bundel 2016.

RJ Uiting 2016-6 en 2016-9 ‘Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’
In april 2016 is RJ-Uiting 2016-6 ‘Ontwerp-Richtlijn 645 Toegelaten instellingenvolkshuis-
vesting’ en in juni 2016 RJ-Uiting 2016-9 ‘Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuis-
vesting’ gepubliceerd. De verwerking van de commentaren op de ontwerpteksten heeft
geleid tot enkele tekstuele wijzigingen in het definitieve hoofdstuk 645. Als gevolg van
dewijzigingen in dewet- en regelgeving – deWoningwet, het Besluit toegelaten instellin-
gen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 –

zijn er diversewijzigingenvan toepassing voor de jaarverslaggeving van toegelaten instel-
lingen volkshuisvesting voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Daarom is
hoofdstuk 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting aangepast en herschreven. De
Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt van kracht voor boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2016. De bepalingen van de andere hoofdstukken van
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn van overeenkomstige toepassing op toegela-
ten instellingenvolkshuisvesting, voor zover in hoofdstuk645niet anderswordt aangege-
ven en met inachtneming van de in artikel 30 van het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 aangeduide uitzonderingen. Voor een uitgebreidere toelichting
van de wijzigingen in hoofdstuk 645 wordt verwezen naar de Ten Geleide bij RJ-Uiting
2016-9.

RJ Uiting 2016-8 ‘Ontwerp RJ 650 Fondsenwervende organisaties en ontwerp RJk C2 Kleine
fondsenwervende organisaties’
Inmei 2016 is RJ-Uiting 2016-8 gepubliceerd. De reden voor de actualisatie van hoofdstuk
650 was dat in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 640 ‘Organisaties-zonder-winstreven’ veel
dubbele tekstenwarenopgenomen. TevensheeftdeStichtingSamenwerkendeBrancheor-
ganisaties Filantropie een erkenningsregeling uitgebracht. Deze erkenningsregeling, die
ondermeeralsdoelheeft tekomentotnormeringvandefinanciëleverslaggevingvanfond-
senwervendeorganisaties,maaktonderscheid inviergroottecategorieënvan fondsenwer-
vendeorganisaties: categorieA tot enmetD (voor nadere definiëring vandeze categorieën
wordt verwezen naar de erkenningsregeling). Om die reden is ook de titel van ontwerp-
Richtlijn 650 gewijzigd in ‘fondsenwervende organisatie’ als gebruikt in de sector. Met
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dezeRJ-Uiting is tevens eennieuweontwerp-RichtlijnRJk ‘C2Kleine fondsenwervendeor-
ganisaties’ gepubliceerd. Deze hoofdstukken zullen van krachtworden voor boekjarendie
aanvangen op of na 1 januari 2017, waarbij eerdere toepassing zal worden aanbevolen.

RJ Uiting 2016-10 ‘Richtlijn 610 Pensioenfondsen - Bestuursverslag’
In juli2016 isRJ-Uiting2016-10verschenenwaarmeedealinea’s503en504vanhethoofd-
stuk610 ‘Pensioenfondsen’ zijngewijzigd. Dezewijzigingenhoudenverbandmeteen aan-
tal toelichtingsvereisten uit de Pensioenwet en het Besluit uitvoering Pensioenwet
betreffende het bestuursverslag. In alinea 503 is op grond van het Besluit uitvoering Pen-
sioenwetdebepaling toegevoegddat dekostenvanvermogensbeheer en transactiekosten
worden opgenomen als totaal bedrag en als percentage van het in het verslagjaar gemid-
deldbelegdevermogen. Inalinea504iseenoverzichtopgenomenvandeoverigewettelijke
eisen per 1 juni 2016 die de Pensioenwet stelt aan het bestuursverslag. De gewijzigde
alinea’s zijn van toepassing voor jaarrekeningen over boekjaren die aanvangen op of na
1 januari 2016.

RJ Uiting 2016-11 ‘Actuele kostprijs’
In juli 2016 is RJ-Uiting 2016-11 gepubliceerd met daarin een ontwerp-Richtlijn waarin
wordt voorgesteld nadere duiding te geven over het begrip actuele kostprijs en de toepas-
sing hiervan in de praktijk. Deze ontwerp-Richtlijn is opgenomen in hoofdstuk 212 ‘Mate-
riële vaste activa’. De verwachting is dat nog in 2016 deze ontwerp-Richtlijn definitief zal
worden gemaakt. Dit zal dan als RJ-Uitingworden bekendgemaakt.

RJ Uiting 2016-12 ‘Aanpassingen jaareditie 2015’
In de jaareditie 2015 zijn vele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de Uitvoeringswet
richtlijn jaarrekening. Gebleken is dat een aantal andere aanpassingen nogmoest worden
doorgevoerd. De meeste aanpassingen zijn van technische aard. Daarnaast zijn diverse
kleine redactionele aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft de aanpassingen die tevens
zijngepubliceerdinRJ-Uiting2016-12 ‘Aanpassingenjaareditie2015’.Vanwegedeingangs-
datumvan deUitvoeringswet zijn alle aanpassingen van kracht voor verslagjaren die aan-
vangen op of na 1 januari 2016.

B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen

Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
In paragraaf 5 Ontslagvergoedingen van hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen is ontwerp-
alinea502adefinitiefgewordenmet inachtnemingvanontvangencommentaar.Verduide-
lijkt is dat het voorbeeld van transitievergoedingen die bij uitzondering classificeren als
vergoedingen in ruil voor arbeidsprestaties van toepassing is bij individuele werknemers,
maardat afhankelijk vande feitenenomstandighedende ‘unitof account’opeenhogerni-
veaukan liggendanhet individuele contract, bijvoorbeeldophetniveauvaneenspecifieke
groep vanwerknemers in een vergelijkbare functie.

Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten
Naar aanleiding van ontvangen commentaar met betrekking tot ontwerp-alinea 711 van
hoofdstuk 615 heeft de RJ de voorgestelde tekst met betrekking tot open end beleggings-
instellingen heroverwogen.
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Het isgebruikelijkdateenopenendbeleggingsinstellingenhaarbeleggingenwaardeert
tegen marktwaarde met waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. Bij een
emissie of inkoop van aandelen kan in de heruitgifte- of inkoopprijs een opslag respectie-
velijkafslagvoor(hetaandeel inde) transactiekostenvandeaankoopofverkoopvanbeleg-
gingen door de beleggingsentiteit begrepen zijn.

De reden voor de heroverweging is dat een open end beleggingsinstellingen veelal een
opslagof eenafslag in rekeningbrengenbij deuitgifte respectievelijk inkoopvanaandelen.
Deze op- of afslag dient ter compensatie voor de gerelateerde aankoop van nieuwe beleg-
gingen respectievelijk verkoop van bestaande beleggingenwaarvoor de open end beleg-
gingsinstelling transactiekosten maakt. Deze transactiekosten worden ook verwerkt in
de winst-en-verliesrekening. Indien de open end beleggingsinstelling de voornoemde
op-ofafslagniet afzonderlijk in rekeningzoubrengen,wordendezittendebeleggersbena-
deeld.Namelijkde transactiekostenuit hoofdevan aan-of verkoopvanbeleggingenals ge-
volg van toe- en uittreders zouden dan ook op hen afgewenteld worden. Door zowel de
transactiekosten als de op- en afslagen via de winst-en-verliesrekening te verwerken,
wordt het resultaat van de open end beleggingsinstelling als gevolg van toe- en uittreders
niet of nauwelijks beïnvloed, hetgeen ook richting de beleggers wordt beoogd.

Op basis hiervan heeft de RJ – in tegenstelling tot de ontwerp-alinea – besloten dat in-
diendevoornoemdeopslagrespectievelijkafslagafzonderlijkidentificeerbaariseenderge-
lijke opslagof afslag altijd tengunste vanhet resultaat dient tewordenverwerkt. Indiende
opslag respectievelijk afslagniet afzonderlijk identificeerbaar is, dan is dezeonderdeel van
deheruitgifte-of inkoopprijsenwordtdezeinovereenstemmingmetalinea403vanhoofd-
stuk 240 rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

Als gevolg van bovenstaande is alinea 210 van hoofdstuk 615 komen te vervallen.

C. Overige aanpassingen

Richtlijn 100 Inleiding
In alinea 107 van hoofdstuk 100 is verduidelijkt dat bij toepassing van combinatie 3 voor
belangen die op grond van artikel 2:24c BWals deelneming kwalificeren, maar die onder
IFRS op een anderewijzeworden gepresenteerd, in de enkelvoudige jaarrekening presen-
tatie volgens het BW plaatsvindt (dus als deelneming). Waardering vindt plaats overeen-
komstig de IFRS-waarderingsgrondslagen zoals gehanteerd in de geconsolideerde
jaarrekening.

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
In hoofdstuk 940 Begrippen is de definitie van het begrip realiseerbarewaarde aangepast.
Door de invoering van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is er vanaf 1 januari 2016
geenverschilmeer tussendewaarderingvolgenshet kostprijsmodel of het actuelewaarde
model in geval vanafwaarderingnaar lagere realiseerbarewaardebij eenbijzonderewaar-
devermindering en in geval van buitengebruikstelling. Dit is verduidelijkt in alinea 403 en
501vanhoofdstuk212.VanwegedeingangsdatumvandeUitvoeringswetzijndezeaanpas-
singen van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.
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Richtlijn 220 Voorraden
In alinea 301, 331, 334, 402, 405 en 508 van hoofdstuk 220 zijn redactionele wijzigingen
doorgevoerdnaaraanleidingvanontvangencommentaar.Dezewijzigingenverduidelijken
dat alleen agrarische voorraden tegen actuele waarde gewaardeerd kunnenworden (alle
andere voorraden dienen tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde gewaardeerd tewor-
den). De verwerking van de waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde
agrarische voorradenwaarvoor frequentemarktnoteringenbestaanvindtplaats via het ei-
genvermogenof via dewinst-en-verliesrekening. Indien geen frequentemarktnoteringen
bestaan vindt verwerking vanwaardeveranderingen via het eigen vermogen plaats.

Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
In bijlage 3 vandit hoofdstuk zijn loonbelasting (of soortgelijke belasting) die ten laste van
derechtspersoonkomtentransitievergoedingentoegevoegdaanhetoverzichtvanvormen
van bezoldiging die onder artikel 2:383 BW vallen. De toevoegingen maken duidelijk dat
Bijlage 3 geen uitputtende opsomming bevat en onderhevig is aanwijziging inwetgeving.

Richtlijn 400 Bestuursverslag
In editie 2015 is alinea 108a van hoofdstuk 400 vervallen als gevolg van deWet Bestuur en
Toezicht(Stb.2011,nr.275;bepalingenvervielenper1 januari2016).Doormiddelvanwets-
voorstel34435wordendezebepalingenaangaandeeenstreefcijfervoorevenwichtigever-
deling van zetels van raad van bestuur en raad van commissarissen van grote NV’s of BV’s
weer opgenomen in het BW. Daarmee eveneens de vermeldingen in het bestuursverslag.
Om die reden is alinea 108a in hoofdstuk 400 teruggeplaatst.

Redactionele aanpassingen
Er zijn diverse redactionele aanpassingen doorgevoerd.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen

Richtlijn 110 Doelstellingen en uitgangspunten en 135 Algemene grondslagen voor de
bepaling van het resultaat
Omhetbelang tebenadrukkenvanhet toelichtenvanoordelen, schattingenenonzekerhe-
den als dat nodig is voorhet gevenvanhet vereiste inzicht, zijn in alinea129vanhoofdstuk
110 ‘Doelstellingenenuitgangspunten’ enalinea 203 vanhoofdstuk135 ‘Algemene grond-
slagenvoordebepalingvanhet resultaat’ stelligeuitsprakenopgenomenvooral bestaande
toelichtingsvereisten van oordelen, schattingen en onzekerheden.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa
Aan hoofdstuk 214 ‘Financiële vaste activa’ is alinea 613a toegevoegd. In deze alinea is een
toelichtingsvereiste opgenomenvoor de situatiewaarin de rechtspersoon concludeert dat
al dan niet sprake is van een deelneming, in afwijking van hetwettelijk vermoeden dat bij
eenbelangvan20%ofmeersprake isvaneendeelneming.Daarnaast iseentoelichtingsver-
eiste toegevoegdvoordesituatiewaarinderechtspersoonconcludeertdat sprake is van in-
vloed van betekenis in een deelneming, terwijl hij over minder dan 20 procent van de
stemrechten beschikt. Dit toelichtingsvereiste geldt ook voor de situatie dat de rechtsper-
soonconcludeertdathijgeeninvloedvanbetekenisheeft, terwijlhijovertenminste20pro-

32

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2016



centvandestemrechtenbeschikt.Derechtspersoonvermeldtopgrondvanwelkeomstan-
digheid hij hiertoe heeft besloten indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht.

Richtlijn 217 Consolidatie
Aan hoofdstuk 217 ‘Consolidatie’ is eenparagraaf 6 Presentatie en toelichting toegevoegd.
In de alinea’s 601 en 602 zijn toelichtingsvereisten opgenomen voor:
– de redenen om een belang in eenmaatschappij al dan niet te consolideren, en
– het vergroten van het inzicht in de invloed van aandelen van derden op de jaarreke-

ning.
Het eerste toelichtingsvereiste is toegevoegdopgrondvan een bestaandewettelijke bepa-
lingvoor toelichtingoverdeconsolidatiekringdienogniet indeRichtlijnentotuitdrukking
kwam.

Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
Naar aanleiding van ontvangen commentaar is een aantal alinea’s van hoofdstuk 290 aan-
gepast, zie hieronder, tevens is naar aanleiding hiervan alinea 305 van hoofdstuk 272 aan-
gepast.

Richtlijn 290 Financiële instrumenten
Naar aanleiding van ontvangen commentaar is een aantal alinea’s van hoofdstuk 290 aan-
gepast. Het commentaar betrof een vraag in hoeverre verschillendeportefeuilles van deri-
vaten waarvoor geen hedge-accounting wordt toegepast, verschillende waarderings-
grondslagenkunnenhebben.Voorderivatenwaarvoorhedge-accountingwordttoegepast,
is het toegestaan om de keuze voor waarderingsgrondslag afzonderlijk te maken per type
hedgerelatie. Alinea 510 zou door de vermelding van ‘of voor portefeuilles van derivaten’
kunnen suggereren dat die keuze ook voor verschillende portefeuilles van derivaten kan
worden gemaakt waarvoor geen hedge-accounting wordt toegepast. De RJ is van mening
datdekeuzevoordewaarderingsgrondslagvandiederivatenconsistentdient tezijnmetde
bepalingenvanalinea510 vanhoofdstuk290en stelt voor omdit in alinea510 te verduide-
lijken.

Hetontvangencommentaarbetrof tevensdevraag inhoeverredekeuzemogelijkheid in
alinea813 vanhoofdstuk290omsamengestelde financiële instrumentenniet afzonderlijk
te classificeren, strijdig ismet de bepalingenvan alinea 827 van hoofdstuk 290 omtrent de
afscheidingvaneenineencontractbeslotenderivaat.DeRJ isheteensmethetcommentaar
omdeze tweealinea’s in overeenstemmingmet elkaar te brengenen stelt voor omdekeu-
zemogelijkheid in alinea 813weg te nemen. Dientengevolgewordt tevens voorgesteld om
de alinea’s 801, 815, 816 en 947 en Bijlage 2 van hoofdstuk 290 alsmede alinea 305 van
hoofdstuk 272 tewijzigen.

De RJ heeft tevens commentaar inzake twee andere onderwerpen met betrekking tot
financiële instrumenten ontvangen. Een daarvan betrof de situatie dat de reële waarde
van een financieel instrument eerst niet en laterwel betrouwbaar kanwordenvastgesteld.
Alinea531vanhoofdstuk290bepaaltdatdeeenmaligeherwaarderingvanhetactiefofver-
plichting van kostprijs naar reëlewaarde direct in het eigenvermogenwordt verwerkt. De
vraagwasofhetnietbeter isomdeverwerkingvandeeenmaligeherwaarderingtebaseren
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op de vervolgverwerking, bijvoorbeeld door verwerking van de eenmalige herwaardering
indewinst-en-verliesrekeningalswaarderingplaatsvindt tegenreëlewaardemetwaarde-
veranderingen in dewinst-en-verliesrekening. DeRJmeent dat ook voor financiële instru-
mentenmet verwerking van dewaardeveranderingen in dewinst-en-verliesrekening, de
verwerkingvandeeenmalige herwaardering inhet eigenvermogendegeëigendeverwer-
king is. De redenhiervoor is dat de basis voor (een latere) verwerking via dewinst-en-ver-
liesrekeningontbreektwanneereersteenkostprijsmodelwordtverkozenvanwegehetniet
betrouwbaarkunnenschattenvandereëlewaarde.DeRJ isvanmeningdathetnietwense-
lijk is dat het cumulatieve effect van het alsnog voldoende betrouwbaar kunnen bepalen
van de reële waarde van een financieel instrument terwijl dat eerst niet mogelijk was, re-
sulteert in een eenmalig resultaat in dewinst-en-verliesrekening.

Eentweedeonderwerpbetrofeenonduidelijkheidhoeomtegaanmetdevervolgwaar-
deringvaneenderivaat ineensituatiedathetderivaateen initiëlenegatieve (reële)waarde
heeft en de vervolgwaardering kostprijs is. De RJ heeft hierbij opgemerkt dat een dergelijk
derivaat uit de subcategorie ‘Overig derivaat –met een andere onderliggende waarde dan
beursgenoteerde aandelen’ op basis van de alinea’s 504 en 541 als waarderingsgrondslag
kent: (1) kostprijs of lagere reële waarde of (2) reële waarde. Bovenstaand commentaar
met betrekking tot deze subcategorie betreft de eerstgenoemde waarderingsgrondslag:
kostprijs of lagere reële waarde. Er bestaat een grote diversiteit in verschijningsvormen
van derivaten en in de doelen die ten grondslag liggen aan het aanhouden van derivaten.
DeRJ isvanmeningdatde rechtspersoonopbasis vandespecifiekekenmerkenvanhetde-
rivaatenhetdoelvanhetderivaateenverwerkingswijzedient tebepalendiedaarhetbeste
op aansluit, met inachtneming van alinea 513 van hoofdstuk 290. Op basis hiervan heeft
de RJ besloten dat de Richtlijnen geen aanpassing behoeven.

Richtlijn 360 Het kasstroomoverzicht
Naar aanleiding van ontvangen commentaar is de tekst in alinea’s 209, 213 en 221 aange-
past.Opbasishiervanzijnwijzigingenaangebracht totwelke soortactiviteitendeontvang-
stenuithoofdevaninterestendeontvangstenenuitgavenuithoofdevandividendbehoren.
Interest en dividendontvangstendienen als kasstromenuit operationele activiteiten of als
kasstromenuit investeringsactiviteitentewordenweergegeven.Dividenduitgavendienen
als kasstromen uit financieringsactiviteiten of, als alternatief, als kasstromen uit operatio-
nele activiteiten tewordenweergegeven. Deze alinea’s zijnvan toepassingop verslagjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2018, waarbij eerdere toepassing wordt aanbevolen.

Commentaar
DeRaadvoordeJaarverslaggeving(RJ)nodigtuit tothet inzendenvanreactiesencommen-
taren op de ontwerp-Richtlijnen. Deze reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk
1december2016–bij voorkeurpere-mailvia rj@rjnet.nl– tegemoet.Vooroverige reacties
en commentaren geldt geen uiterste inzendtermijn.

Reactiesencommentarenzulleninaanmerkingwordengenomenbijhetvaststellenres-
pectievelijk wijzigen van definitieve Richtlijnen. Zeworden door de RJ als openbare infor-
matie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door de respondent is
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aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als ver-
trouwelijk.

Contactgegevens secretariaat:
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HPAmsterdam
telefoon: +31(0)20-3010391
e-mail: rj@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl
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