Programmatoelichting
Opbrengst en kosten verantwoording in de jaarrekening
Dingeman Manschot gaat in op een aantal belangrijke issues bij de verantwoording van opbrengsten en
gerelateerde kosten. Hierbij zal zowel aandacht worden besteed aan de verwerking onder IFRS 15 als onder NL
GAAP. Ten aanzien van NL GAAP is het relevant dat de Raad voor de Jaarverslaggeving werkt aan het
verbeteren van de huidige richtlijnen op dit gebied. Dingeman informeert u over de laatste stand van zaken.

Mandatory Disclosure
prof. dr. Jan van de Streek informeert u over Agressieve belastingconstructies van multinationals liggen de
afgelopen jaren onder vuur. Een breed palet aan maatregelen uit de koker van de OESO en de EU moet hieraan
paal en perk stellen. De nieuwe meldplicht van potentieel agressieve belastingontwijkingsconstructies is één
van die maatregelen. Wie moet wat melden en wanneer?

Integrated Reporting
Dick de Waard informeert u over de actuele ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van Integrated
Reporting. Hij staat stil bij het brede scala aan informatie en het belang van maatschappelijke en
milieutechnische ontwikkelingen op het risico profiel van ondernemingen. Paul Koster (VEB) kijkt daarbij
nadrukkelijk met u naar het perspectief van de gebruiker.

Actualiteiten RJ en RjK
Henk Langendijk praat u bij over de meest recente uitingen van de RJ/RjK, zoals ondermeer huur/leasing,
voorzieningen en belastingen in de jaarrekening.

Taxatierapporten en de waardering van vastgoed
prof. dr. Tom Berkhout informeert u over Vastgoedtaxaties spelen een belangrijke rol in de jaarverslaggeving
en bij fraudebestrijding. Welke nationale en internationale normen gelden voor vastgoedtaxaties? Welke
waardebegrippen zijn toegelaten? Hoe ziet een ordentelijk taxatieproces (opdrachtgever- en nemerschap)
eruit? Waar moet een accountant op letten?

Tijdsprogramma
Tijd
9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.20
11.20 – 12.20
12.20 – 13.20
13.20 – 14.50
14.50 – 15.20
15.20 – 15.50
15.50 – 16.20
16.20 – 17.30

Wat
Ontvangst koffie/thee
Opening en welkom door dagvoorzitter
Opbrengst en kosten verantwoording in de jaarrekening
Mandatory Disclosure
Lunch
Integrated Reporting
Actualiteiten RJ en RjK deel 1
Pauze koffie/thee
Actualiteiten RJ en RjK deel 1
Taxatierapporten en de waardering van vastgoed

17.30 …

Netwerkborrel

