
TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2017

Algemeen
Vooru ligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoorde jaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgrote rechtspersonen. Editie 2017 is van toepassing voor verslagjarendie aanvangenop
of na 1 januari 2018. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldt eveneens de ingangsdatum1 januari 2018, 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 ge-
drukte) 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 toegevoegdbij de alinea’s die ten opzichte van de jaar-
editie2016zijngewijzigd.DitbetreftookwijzigingenindedefinitieveRichtlijntenopzichte
vandemiddelseenRJ-Uitinguitgebrachteontwerp-Richtlijn. Indienhoofdstukkenofpara-
grafen 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
2017.

Wijzigingen in editie 2017
InditTengeleidewordendewijzigingentoegelichtdie indezeeditiezijndoorgevoerd.Deze
toelichting is gestructureerdnaar vier soortenwijzigingen. Alvorens in te gaanopdewijzi-
gingenvolgtnueersteenkorte toelichtingopdealgemeneachtergrondvandevier 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 2018.

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 2016-13 ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’
In oktober 2016 zijn in RJ-Uiting 2016-13 wijzigingen gepubliceerd in Richtlijn 650 Fond-
senwervendeorganisaties enRichtlijnC2Kleine fondsenwervendeorganisaties endeove-
rige wijzigingen in Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en Richtlijn C1 Kleine
organisaties-zonder-winststreven.Hiermeezijndeontvangencommentarenopdeeerdere
RJ-Uiting 2016-8 verwerkt. Dewijzigingen zijn van kracht voor boekjaren aangevangenop
of na 1 januari 2017.

RJ Uiting 2016-16 ‘Verduidelijking stelselwijziging foutherstel’
In december 2016 is in RJ-Uiting 2016-16 verduidelijkt dat in de situatie dat sprake is ge-
weest van het op prospectieve wijze herstellen van eenmateriële fout, in verslagjaren die
aanvingen vóór 1 januari 2016, de vergelijkende cijfers niet behoeven teworden herzien.

RJ Uiting 2016-17 ‘Ontwerp-richtlijn algemeen pensioenfonds’
In december 2016 is inRJUiting 2016-17 aan hoofdstuk 610 ‘Pensioenfondsen’ een tweetal
alinea’s, alinea 109 en 110, toegevoegd die betrekkingen hebben op de jaarverslaggeving
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vaneenalgemeenpensioenfonds (APF). Er is geen commentaarontvangenendeze alinea’s
zijn ongewijzigde definitief geworden.

RJ Uiting 2017-2 ‘Actuele kostprijs’
In juli 2016 is RJ-Uiting 2016-11 gepubliceerd met daarin een ontwerp-Richtlijn waarin
werdvoorgesteldnadereduidingtegevenoverhetbegripactuelekostprijsendetoepassing
hiervanindepraktijk.Naverwerkingvanontvangencommentaarzijndewijzigingen,zoals
opgenomen in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’, definitief gemaakt. Dit is in januari
2017 in RJ-Uiting 2017-2 bekendgemaakt.

RJ-Uiting 2017-3 en RJ-Uiting 2017-8 ‘Richtlijn pensioenvoorziening en
oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’
In oktober 2016 is RJ-Uiting 2016-15 gepubliceerdmet daarin een ontwerp-richtlijn pen-
sioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder (DGA).
Door de vertraging in het wetgevingsproces is deze later, via RJ-Uiting 2017-1, ingetrok-
ken. Vervolgens is in RJ-Uiting 2017-3 een aangepaste ontwerp-richtlijn gepubliceerd. Na
verwerking van het ontvangen commentaar is in RJ-Uiting 2017-8 de definitieve richtlijn
gepubliceerd. Deze wijziging is een gevolg van de op 1 april 2017 in werking getreden
‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’. In
RJ-Uiting 2017-8 zijn de gevolgen van de voornoemde wet opgenomen in de gewijzigde
alinea’s 318, 318a, 318b en 322 van hoofdstuk 271 ‘Personeelsbeloningen’, waaronder de
verwerking en waardering van de zogenoemde oudedagsverplichting. De wijzigingen
gelden voor rechtspersonen (ongeacht hun grootte) die een pensioenregeling voor direc-
teuren-grootaandeelhouder in eigen beheer houden en zijn ingegaan voor boekjaren die
eindigen na 31 maart 2017.

RJ-Uiting 2017-4 ‘Ontwerp-richtlijn 220 Voorraden en ontwerp-richtlijn B4 Voorraden’
Inapril2017isRJ-Uiting2017-4gepubliceerdalsgevolgvanhetbesluitomdehoofdstukken
220 ‘Voorraden’ (RJ-bundel) enB4 ‘Voorraden’ (RJk-bundel) te actualiseren.De inRJ-Uiting
2017-4 opgenomen verduidelijkingen en redactionele wijzigingen, waaronder een her-
nummeringvanalinea’s,zijnnabesprekingvanbinnengekomencommentaarongewijzigd
definitief geworden.

RJ-Uiting 2017-6 ‘Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten’
Inmei 2017 is RJ-Uiting 2017-6 gepubliceerdmet daarinwijzigingen in hoofdstuk 615 ‘Be-
leggingsentiteiten’ als gevolg van aanpassingen inwet- en regelgeving en verduidelijkin-
gen. Aangezien de gewijzigde wet- en regelgeving reeds van kracht was, werden de
wijzigingen in hoofdstuk 615met onmiddellijke ingang van toepassing.

RJ-Uiting 2017-7: ontwerp-Richtlijn 290 Financiële instrumenten ‘mogelijkheid om
bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten
kredietverliezen conform IFRS 9 Financiële instrumenten’
In juli2017 isRJ-Uiting2017-7gepubliceerd.Aanleidinghiervanwarendemogelijkegevol-
gen van IFRS 9, waarvan de belangrijkste aspecten zijn: 1) classificatie en waardering,
2)hedge-accountingen3) impairment.Naanalyse van IFRS9 is doordeRJbeslotendat uit-
sluitend ophet derde aspect – impairment – een aanpassing vandeRJ bundelwenselijk is.
Daarom is in RJ-Uiting 2017-7 als alternatieve mogelijkheid voorgesteld om bijzondere
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waardeverminderingen conform IFRS 9 (expected credit loss model) te verantwoorden op
basis van te verwachten kredietverliezen. Hierdoor zijn alinea’s 101, 1015 t/m 1017 van
hoofdstuk 290 ‘Financiële instrumenten’ aangepast.

B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen

Richtlijn 110 Doelstellingen en uitgangspunten en 135 Algemene grondslagen voor de
bepaling van het resultaat
In hoofdstuk 110 ‘Doelstellingen en uitgangspunten’ is alinea 129 definitief geworden. In
hoofdstuk135 ‘Algemene grondslagenvoordebepaling vanhet resultaat’ is alinea 203de-
finitief geworden.Dit betreffen stellige uitspraken inzake toelichtingsvereistenvanoorde-
len, schattingen en onzekerheden.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa
In hoofdstuk 214 ‘Financiële vaste activa’ is alinea 613adefinitief geworden. Dit betreft een
toelichtingsvereiste indien de rechtspersoon concludeert dat al dan niet sprake is van een
deelneming en/of invloed van betekenis, in afwijking van het wettelijk vermoeden dat bij
een belang van 20% of meer daarvan sprake is, evenals een toelichtingsvereiste indien de
rechtspersoon concludeert dat sprake is van invloed vanbetekenis in een deelneming, ter-
wijl hij overminder dan 20 procent van de stemrechten beschikt.

Richtlijn 217 Consolidatie
In hoofdstuk 217 ‘Consolidatie’ is paragraaf 6 Presentatie en toelichtingmet daarin de ali-
nea’s 601 en602definitief geworden, dit betreft toelichtingsvereistenvoor de redenenom
een belang in eenmaatschappij al dan niet te consolideren alsmede het vergroten van het
inzicht in de invloed van aandelen van derden op de jaarrekening.

Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
In hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar dewinst’ is alinea 305 definitief geworden.

Richtlijn 290 Financiële instrumenten
Inhoofdstuk290 ‘Financiële Instrumenten’ isalinea510definitiefgeworden,ditbetrefteen
verduidelijking dat de keuze voor dewaarderingsgrondslag van derivaten, waarvoor geen
hedge-accountingwordt toegepast, consistent dient te zijn. Tevens is alinea 813 definitief
gewordenendientengevolgeeveneensdedaaraangerelateerdewijzigingeninalinea’s801,
815, 816, 947 en in Bijlage 2.

Richtlijn 360 Het kasstroomoverzicht
Inhoofdstuk360 ‘Kasstroomoverzicht’zijnalinea’s209,213en221definitiefgeworden.Dit
betreft een verduidelijking dat interest en dividend ontvangsten als kasstromen uit opera-
tioneleactiviteitenofalskasstromenuit investeringsactiviteitenwordenweergegeven, ter-
wijl dividend uitgaven als kasstromen uit financieringsactiviteiten of, als alternatief, als
kasstromen uit operationele activiteitenwordenweergegeven.
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C. Overige aanpassingen

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
Naar aanleiding van ontvangen commentaar is in alinea 408 van hoofdstuk 212 ‘Materiële
vasteactiva’verduidelijktdathetnietaanzienlijkwijzigenvandeactuelekostprijszietopde
actuele inkoopprijs of de actuele vervaardigingsprijs en dat deze beoordeling ook kan
plaatsvinden op componentenniveau.

Richtlijn 240 Eigen vermogen
Op basis van ontvangen commentaar is alinea 224b van hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’
verduidelijkt. In deze alineawordt gerefereerd aan reëlewaarde-afdekkingen in het kader
van het al dan niet vormenvan eenherwaarderingsreserve voorwaardevermeerderingen.
Hierbijwasdevraagofdeze referenties zodanig geïnterpreteerddienen tewordendat ver-
eist is dat reële waardehedge-accounting wordt toegepast. De RJ is vanmening dat als de
waarderingvansamenhangendepositiesindejaarrekeningvaneenrechtspersoonzodanig
isdatergeensprakeisvaneenzogenoemdeaccountingmismatch,ergeenherwaarderings-
reservevoorwaardevermeerderingenvanhethedge-instrumentbenodigd is.Dat ishetge-
val bij toepassing van de algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
waarbij de waardeveranderingen van beide posities tegen elkaar wegvallen in het (to-
taal)resultaat. Dit betekent dat in het kader van het niet vormen van een herwaarderings-
reserve voor waardevermeerderingen, het niet in alle gevallen is vereist dat hedge-
accounting wordt toegepast.

Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT is een aantal wijzigingen
doorgevoerd inparagraaf 7 vanhoofdstuk 271 ‘Personeelsbeloningen’. De toelichtingsver-
eistenvandeWNTzijnverwijderduit hoofdstuk271daardezenietmeeractueel zijn. Voor
de toelichtingsvereistenvandeWNTwordtverwezennaardebetreffendewet- enregelge-
ving. In de hoofdstukken 271, 630, 640, 655 en 660 is de termWet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector vervangen door de termWet normering
topinkomens.

Richtlijn 400 Bestuursverslag
In 2016 is het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en in 2017 is het Besluit bekendma-
king niet-financiële informatie in het Staatsblad gepubliceerd. Deze besluiten zijnvan toe-
passing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. Naar aanleiding van deze
besluiten zijn aanpassingen gemaakt in alinea’s 101, 102, 138, 201 en 202. Tevens zijn, in
nieuwe alinea 208, bepalingen op grond van het Besluit bekendmaking niet-financiële in-
formatie opgenomen. Tevens is op 8 december 2016 de herziene Nederlandse Corporate
Governance Code gepubliceerd. In het aangepaste hoofdstuk 400 zijn de bepalingen uit
deze Code die betrekking hebben op het bestuursverslag opgenomen in nieuwe alinea
207. Voor het toepassingsgebied en de reikwijdte van deze Nederlandse Corporate Gover-
nance Code wordt verwezen naar alinea 206. Tenslotte zijn in enkele paragrafen van dit
hoofdstuk redactionele wijzigingen doorgevoerd.
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Richtlijn 405 Verslag raad van commissarissen
Het hoofdstuk 405 ‘Verslag raad van commissarissen’ is toegevoegd. Hoewel een dergelijk
verslag wettelijk niet verplicht is, maakt het verslag van de raad van commissarissen vol-
gensdeNederlandseCorporateGovernanceCodedeeluit vande jaarstukken.Voorhet toe-
passingsgebied en de reikwijdte van de Nederlandse Corporate Governance Code wordt
verwezennaar alinea 104. Volgens deCode legt de raad van commissarissen in zijnverslag
verantwoordingafoverhetuitgeoefende toezicht inhetafgelopenboekjaar. Inalinea105 is
opgesomdwelke onderwerpen het verslag van de raad van commissarissen, op grond van
de best practice bepalingen van de Code, in ieder geval behandelt.

Richtlijn 500 Landeninformatie – rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-
county-reporting’)
Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Staatsblad 2015, nr. 349) is onder meer een
nieuw artikel 2:392a BW ingevoerd. Tevens is op 10 november 2015 het aan deze nieuwe
bepaling gekoppelde Besluit rapportage van betalingen aan overheden gepubliceerd
(Staatsblad 2015, nr. 439). Het besluit bevat voorschriften voor het opstellen en openbaar
makenvan een (geconsolideerd) verslag over betalingen aanoverhedenvoor grote rechts-
personen, organisaties vanopenbaar belang (OOB) enuitgevende instellingen (als bedoeld
inartikel 5:25eWft), die actief zijn indewinningsindustrie of indehoutkapvanoerbossen.
Dit verslag van betalingen aan overheden is een afzonderlijk verslag - los van de jaarreke-
ning,hetbestuursverslagenoverigegegevens-meteeneigendeponeringstermijn.Hetver-
slag betalingenaanoverhedenbehoeft op grond vanhet besluit niet tewordenvastgesteld
door de algemene vergadering en niet teworden gecontroleerd door een externe accoun-
tant. Het toepassingsgebied en enkele elementen van dit nieuwe verslag betalingen aan
overhedenzijn inditnieuwehoofdstuk500opgenomen.Voordeoverigebepalingenwordt
verwezen naar het betreffende besluit opgenomen in hoofdstuk 910.13 ‘Modellen en be-
sluiten’. De betreffende wettelijke bepalingen zijn al van kracht waardoor het hoofdstuk
met onmiddellijke ingang van toepassing is.

Richtlijn 600 Banken
Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving en gedateerde passages zijn in
hoofdstuk600 ‘Banken’eenaantalwijzigendoorgevoerd.Dewijzigingenzijnhoofdzakelijk
redactioneelvanaard.Daarnaastbetreffendewijzigingenhetvervallenvandealinea’s103,
110,226,227en303alsmedehetvervallenvaneenaantalpassages indealinea’s111,237en
256,medeomdatdezebepalingengrotendeels inanderehoofdstukkenzijnopgenomen. In
alinea 263 is een aanbeveling toegevoegd dat banken ten aanzien van het aanwezige ver-
mogeninformatiegebruikendieaansluitopderapportagesaandetoezichthouders.Voorts
is in alinea 304 een aanvullende bepaling opgenomen over de toelichting van negatieve
rente (ontvangst danwel betaling). Er is een stellige uitspraak opgenomen die aangeeft
dat zowel negatieve rentebaten als negatieve rentelasten afzonderlijk dienen te worden
toegelicht. De alinea’s 311a en 311b zijn toegevoegd om aan te sluiten bij de bepalingen
van het Besluit modellen jaarrekening.

Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen
Hoofdstuk 660 is geactualiseerd en in lijn gebrachtmet dewijzigingen in de Regeling jaar-
verslaggeving onderwijs (Rjo) van december 2016. Deze wijzigingenwaren al van kracht
voorboekjarenvanaf1januari2016.Alinea502iskomentevervallen,aangeziendezebepa-
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ling achterhaald is. De reguliere consolidatiebepalingen van hoofdstuk 217 ‘Consolidatie’
blijvenvan toepassing.Daarnaast isbijlageFkomen tevervallenenvervangendooreenop-
somming van vereisteWNT informatie zoals opgenomen in de Rjo in bijlage 0.

Redactionele aanpassingen
Er zijn diverse redactionele aanpassingen doorgevoerd.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
Inalinea445vanhoofdstuk212 ‘Materiëlevasteactiva’ isdemogelijkheidvervallenomkos-
tenvangrootonderhoudindewinst-en-verliesrekeningteverwerken,omdatdeRJvanme-
ning is dat andere methoden tot een beter inzicht in het resultaat en vermogen van een
boekjaar leiden. Kosten van groot onderhoud hebben betrekking op meerdere boekjaren
en niet op een enkel boekjaar. De mogelijkheden voor verwerking in de boekwaarde van
het actief of via een onderhoudsvoorziening blijven bestaan. In alinea 805 van hoofdstuk
212 is een bepaling opgenomenwaarbij is aangegeven dat afhankelijk vanwelke nieuwe
methode wordt gekozen, de stelselwijziging als gevolg van deze wijziging retrospectief
danwel prospectief wordt verwerkt.

Richtlijn 254 Schulden
Alinea 306 van hoofdstuk 254 ‘Schulden’ is in lijn gebracht met de overige alinea’s van
hoofdstuk 254 om een schuld als langlopend danwel kortlopend te rubriceren. Ommeer
inzicht te bieden in de ontwikkeling van de balanspositie met betrekking tot langlopende
schulden, zijn ineennieuwealinea408avanhoofdstuk254bepalingentoegevoegddieeen
rechtspersoon verplichten eenmutatie-overzicht van de langlopende schulden in de toe-
lichting op te nemen. In hoofdstuk 254 is nadrukkelijker de aandacht gevestigd op het be-
lang van het verstrekken van toelichting ten aanzien van voorwaarden en bepalingen
inzake schulden. Zo kunnen de voorwaarden en bepalingen rondom schulden zijn vastge-
legd in bankconvenanten. In alinea 408 van hoofdstuk 254 is verduidelijkt dat het bij be-
paalde gebeurtenissen noodzakelijk is om de voorwaarden en bepalingen die in
bankconvenanten zijn overeengekomen, toe te lichten. Als gevolg van de nieuwe alinea
408a zijn tevens eenbijlage toegevoegdenaanpassingengemaakt in alinea104vanhoofd-
stuk 254 ‘Schulden’, alinea 908 vanhoofdstuk 290 ‘Financiële instrumenten’ en alinea 209
van hoofdstuk 292 ‘Leasing’.

Richtlijn 270 De winst-en-verliesrekening
Naar aanleiding van ontvangen commentaar zijn alinea’s 404 en 405a van hoofdstuk 270
aangepast. Het commentaar heeft betrekking op alinea 404waarin de toelichting van bij-
zondereposten isopgenomen. Inartikel 2:377 lid 8BWisals gevolgvandeUitvoeringswet
richtlijn jaarrekeningbepaald dat in de toelichtingmoetwordenvermeldhet bedragende
aard vanpostenvanbaten en lastendie van uitzonderlijke omvang zijn of die in uitzonder-
lijkematevoorkomen.Hetcommentaargeeftaandatbijzonderepostenopgrondvanalinea
404niet éénop éénovereen lijken te komenmetde in artikel 2:377 lid 8BWbedoeldepos-
ten. In deMemorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarreke-
ning is evenwel opgenomen dat het vermelden van posten van baten en lasten die van
uitzonderlijkeomvangzijnof die inuitzonderlijkematevoorkomenaansluit bij depraktijk,
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waarin specifiekwordtverwezennaarRJ270.404.Hieruit leidtdeRJafdatdewetgeverniet
heeft beoogdeenextra categorie posten toe tevoegen.Daarom is indedefinitie vanbijzon-
dere postende relatiemet artikel 2:377 lid 8 BWgelegd en is in de tekst van alinea 404 een
verwijzing naar het betreffendewetsartikel opgenomen.

Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
Naaraanleidingvanontvangencommentaarisalinea506vanhoofdstuk272aangepast.Het
commentaarheeft betrekkingopalinea405waarin isopgenomendatbijwaardering tegen
contantewaardedemutaties inbelastinglatentiesalsgevolgvanrentetoevoegingdienente
worden verantwoord als belastinglast of belastingbate. Volgens alinea 506 van hoofdstuk
272dienenacute en latentebelastingenrechtstreeks inheteigenvermogen tewordenver-
werkt indien zij betrekking hebben op posten die in het eigen vermogen zijn verwerkt. In
het commentaarwerd aangegevendat debepaling in alinea 405datmutaties in belasting-
latenties als gevolg van rentetoevoeging dienen te worden verantwoord in de winst-en-
verliesrekening als belastinglast of belastingbate strijdig lijkt met de bepaling in alinea
506dat latenties direct in het eigenvermogenwordenverwerkt indien zij betrekking heb-
benoppostendie inhet eigenvermogenwordenverwerkt. Dezeonduidelijkheid ismetde
aanpassing van alinea 506 opgelost door de toevoeging dat indien de vorming van de be-
lastinglatenties rechtstreeks in het eigenvermogen zijn verwerkt, de rentewijziging even-
eens in het eigen vermogen dient te worden verwerkt.

Richtlijn 655 Zorginstellingen
Inhoofdstuk655 ‘Zorginstellingen’ is inalinea304verduidelijktonderwelkevoorwaarden
saldering vanvorderingenen schuldendient plaats te vinden. In alinea 514 zijn enkele sec-
torspecifieke risico’s en onzekerheden opgenomenwaaraan de zorginstelling, voor zover
van toepassing, aandacht moet besteden in het bestuursverslag.

Commentaar
DeRaadvoordeJaarverslaggeving(RJ)nodigtuit tothet inzendenvanreactiesencommen-
taren op de ontwerp-Richtlijnen. Deze reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk
1december2017–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
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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