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Richtlijnen voor de jaarverslaggeving pdf en pdf de 2016

Bij deze editie valt echter op dat de (vele) wijzigingen zijn te rangschikken in twee hoofdgroepen: wijzigingen in bijzondere bedrijfstakken en wijzigingen in verband met de wetswijziging van Titel 9 BW2. Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20 - Inloggen Naar winkelwagen Verder winkelen Boeken Juridisch
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2016 - Luxe editie Bekijk de volledige Managementboek Top 100 Rubrieken Relevantie voor de praktijk 2. Dividend- en rente-uitgaven dienen als kasstromen uit financieringsactiviteiten of (als alternatief) als kasstromen uit operationele activiteiten te worden weergegeven. De RJ heeft hier enige haast mee, omdat
deze wetswijziging al geldt voor boekjaar 2016. Met de wetswijzing zijn relatief veel artikelen gewijzigd en deze werken door in meerdere hoofdstukken van de RJ. Wijzigingen in de RJ gelden doorgaans pas voor het boekjaar dat aanvangt na het verschijnen van de betreffende editie. Daarbij wordt onder andere getracht een eenduidige keuze in
waarderingsgrondslagen voor derivaten af te dwingen. De overige wijzigingen zijn voornamelijk kleine verduidelijkingen in diverse hoofdstukken. Actuele kostprijs Een onderdeel van de wetswijziging was het vervallen van het begrip vervangingswaarde. Dit jaar volgen echter relatief veel van de aanpassingen uit wetswijzigingen die al voor boekjaar
2016 effect hebben. Update RJ - Verslagjaar 2021.pdf Update RJ - Verslagjaar 2020 Onlangs is de Editie 2016 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving verschenen. Hoewel de commentaarperiode voor deze ontwerprichtlijn inmiddels is verstreken, kon nog geen definitieve richtlijn worden opgenomen in Editie 2016. Mede hierom is de naam van
deze bundel nu uitgebreid en heet voortaan ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen’. Microrechtspersonen Een andere ‘nagekomen’ aanvulling naar aanleiding van de wetswijziging is dat in de RJ-bundel voor kleine ondernemingen een richtlijn is opgenomen over microrechtspersonen. Betaalde rente die als
onderdeel van de vervaardigingsprijs wordt geactiveerd, wordt echter als investeringskasstroom weergegeven. Deze wijzigingen komen dus in aanvulling bij een aantal aanpassingen in de RJ-Editie 2015 die eveneens gelden vanaf boekjaar 2015. Er leek een geheel vrije keuze te bestaan om zowel betaalde als ontvangen rente en dividend als
operationele, investerings- of financieringskasstroom te presenteren. In het hoofdstuk Microrechtspersonen worden de wettelijke jaarrekeningverplichtingen voor deze nieuwe groottecategorie samengevat. Dit geldt voor RJ 610 Pensioenfondsen, RJ 615 Beleggingsentiteiten, RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven, RJ 645 Toegelaten instellingen
volkshuisvesting, RJ 650 Fondsenwervende instellingen, RJ 655 Zorginstellingen en RJ 660 Onderwijsinstellingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 16 september 2021 – In bijgevoegde publicatie hebben wij de
belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor verslagjaar 2021 op een rij gezet. Daarom heeft deze guidance nog de status van ontwerprichtlijn, maar de RJ verwacht op korte termijn via een RJ-Uiting de definitieve richtlijn te publiceren. In de editie 2015 waren deze wijzigingen al grotendeels verwerkt, maar door de
veelheid en complexiteit van sommige bepalingen bleek een aantal punten nog niet juist te zijn verwerkt. De twee bestanddelen moeten dan ieder afzonderlijk worden verwerkt. Vaak volgen de wijzigingen uit aangepaste wettelijke regelingen. Ook kunnen wij u helpen bij andere verslaggevingsvraagstukken op het gebied van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, inclusief Titel 9 (Dutch GAAP) of IFRS. Kamp RA Volg CMWeb op LinkedIn! De wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kunnen invloed hebben op uw verslaggeving over 2021. De keuze om het gehele instrument conform de overheersende kenmerken als eigen of vreemd vermogen te verwerken, vervalt dan. Wij
kunnen ook trainingen voor u verzorgen op het gebied van Dutch GAAP en IFRS.Meer weten?Wilt u meer informatie over deze publicatie of heeft u een andere vraag op het gebied van Dutch GAAP of IFRS? Mazars kan u ondersteunen bij het verwerken van de wijzigingen in uw jaarrekening. 15 Auteur: dr. In lijn met de corresponderende standaard
onder IFRS wordt nu echter gesteld dat rente- en dividendontvangsten als kasstromen uit operationele activiteiten of als kasstromen uit investeringsactiviteiten dienen te worden weergegeven. Financiële instrumenten In RJ 290 Financiële instrumenten zijn voor enkele alinea’s wijzigingen voorgesteld. Kasstroomoverzicht In RJ 360 Het
kasstroomoverzicht bleek de alinea over de rubricering van rente en dividend wat onduidelijk geformuleerd. Editie 2016 bevat daarom nog enkele ‘nagekomen’ aanpassingen. Pas in de afgelopen zomer heeft de RJ nadere ‘guidance’ over dit onderwerp gepubliceerd als ontwerprichtlijn. De toelichting op de jaarrekening inzake de
verslaggevingsstandaard 2.1 De toelichting in de jaarrekening 2.2 De verschillende verslaggevingsstandaarden 2.3 Betekenis verwijzing naar de RJ-richtlijnen 3.1 Het object van onderzoek 4.1 Vermelding van de verslaggevingstandaard 4.2 De mate van verwijzing naar de RJ-richtlijnen 4.3 Verwijzing naar de bron van de RJ-richtlijn 4.4 De
betrokkenheid van de accountant 4.4.1 Verschillen tussen Big 4- en Non-Big 4-accountantsorganisaties 4.4.2 Verschillen tussen Big 4-accountantsorganisaties 4.4.3 Verschillen tussen ‘OOB’-vergunninghouders 30 november 2016 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-14: ‘Wettelijke en overige toelichtingsbepalingen in de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen’ uitgebracht. Nagekomen aanpassingen Daarnaast heeft de wetswijziging van Titel 9 BW2 en de bijbehorende koninklijke besluiten geleid tot enige aanpassingen in diverse hoofdstukken van de RJ. Ook bij financiële instrumenten die zowel kenmerken van eigen vermogen als van vreemd
vermogen hebben (zoals een converteerbare lening) wordt voorgesteld nog maar één verwerkingswijze toe te staan. Dit artikel is verschenen in F&A Actueel 2016, afl. De grondslagkeuze voor derivaten waarvoor geen ‘hedge accounting’ wordt toegepast moet per subcategorie gelijk zijn en niet per portefeuille binnen een subcategorie. De RJ heeft
ervoor gekozen om de bundel ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen’ anders vorm te gaan geven. In plaats daarvan geldt voortaan het nieuwe begrip actuele kostprijs. Net als in eerdere jaren zijn er diverse aanpassingen aangebracht of voorgesteld. Maar liefst zeven van de elf hoofdstukken van de ‘600-rubriek’
van bijzondere bedrijfstakken zijn gewijzigd. B. De wijzigingen betreffen onder meer de volgende onderwerpen: toepassingsgebied van RJ 216 inzake fusies en overnames, hedge accounting en de zogenoemde ‘basis adjustments’, presentatie overnames en afstotingen in het kasstroomoverzicht, baten uit nalatenschappen en uitbreiding
toelichtingsvereisten middelgrote rechtspersonen. Neem dan contact op met Dingeman Manschot per e-mail of per telefoon (+31 (0)88 277 10 70) of met Inge van Sloun per e-mail of per telefoon (+31 (0)88 277 17 63). De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Zij helpen u graag verder.
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