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U leert de echte impact van 
IAS/IFRS op uw management 
rapportages.

U leert de belangrijkste IFRS 
standaarden en hun impact 
op uw verslaggeving, bedrijfs-
voering en strategie.

U leert een quick scan te maken 
om zo de gevolgen van IAS/IFRS 
op uw eigen jaarrekening juist 
te leren inschatten.
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Leer aan de hand van een Belgische jaarrekening de impact van 
IFRS op de balans, de verlies- en winstrekening, de jaarrekening ...



>

Waarom dit programma?

>
De docent

Alle beursgenoteerde en daarmee gelijkgestelde 

ondernemingen in de EU moeten hun jaarrekening 

opstellen op basis van de IFRS-normen. Maar meer 

en meer niet-beursgenoteerde (KMO) bedrijven 

zetten de stap naar IFRS, al dan niet onder druk van 

zakenpartners of banken. Deze workshop neemt u 

mee doorheen de basisverschillen tussen de Belgische 

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) en 

IFRS (International Financial Reporting Standards). 

HOE VERLOOPT DEZE WORKSHOP 

De basis voor deze training is de analyse van een 

jaarrekening van een Belgische onderneming. Uit 

deze jaarrekening wordt de invloed van de IFRS op 

de balans en de winst- en verliesrekening uitvoerig 

behandeld. De invloed van de IFRS op de overige 

onderdelen van de jaarrekening wordt aangeduid. Uit 

de analyse wordt het verschil tussen de opstelling 

van de jaarrekening volgens de Belgische Gaap en de 

opstelling van de jaarrekening volgens de IFRS op post 

voor post niveau duidelijk. Er wordt ook uitgebreid 

stilgestaan bij de impact van IFRS voor de Belgische 

KMO of niet beursgenoteerde onderneming. 

SCHAT DE IMPACT VAN IFRS OP UW BEDRIJF IN 
DOOR MIDDEL VAN EEN QUICK SCAN 

Na afloop van de workshop heeft u voldoende inzicht 

om door middel van de modellen en een ‘quick scan’ 

de gevolgen van de IFRS op de eigen jaarrekening in 

te schatten. Op deze wijze kunt u het geleerde direct 

toepassen binnen uw onderneming. 

IFRS EN DE KMO 

U krijgt bovendien een beeld geschetst over de 

komende ontwikkelingen binnen de IFRS en de te 

verwachten invloed van het IFRS voor de KMO en de 

niet-beursgenoteerde onderneming. Ook hier krijgt u 

diverse tips.

Stefan Betting is Register Accountant en eigenaar oprichter van PROFEDA, een organisatie 

gericht op training en advies aan accountants- , advocaten- en notariskantoren. Stefan is 

kerndocent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de Nyenrode School 

of Accounting & Controlling en is auteur van tientallen publicaties.

Stefan heeft meer dan 20 jaar Benelux-ervaring in het geven van trainingen, masterclasses en cursussen op het 

gebied van externe verslaggeving, IFRS en complexe financiering. Hij heeft bij verschillende organisaties en in 

verschillende branches - van energie en telecom tot financiële dienstverlening - grootschalige projecten uitgevoerd 

en trainde intussen vele duizenden financiële professionals in België en Nederland. Stefan is in staat om de vrij 

complexe – en vaak theoretische benadering van IFRS – te vertalen tot een herkenbare én bruikbare essentie. Deze 

training is integraal geënt op de Belgische conversie van Belgian GAAP naar IFRS.
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

DOELSTELLINGEN VAN DEZE 
CURSUS

 > Wat betekent IFRS voor u als 
financieel manager? 

 > Hoe kunt u vandaag IFRS in het 
voordeel van uw onderneming 
toepassen?

 > Hoe implementeert u IFRS 
tegen minimale kosten? 

 > Welke (Excel)-modellen kunt u 
hierbij gebruiken? 

 > Wat is de impact ook voor niet-
beursgenoteerde bedrijven en 
KMO’s?



>

Overzicht programma

STRUCTUUR EN BALANS DEBETZIJDE
 ◆ Structuur, regelgeving en inhoud huidige IFRS in verhouding tot Belgische  

wet- en regelgeving.
 ◆ Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Belgian Gaap (Generally  

Accepted Accounting Principles) versus IFRS - Deel 1.
 ◆ Balans debetzijde:

 ❖ Immateriële vaste activa 
 ❖ Goodwill 
 ❖ Impairment 

 ❖ Materiële vaste activa 
 ❖ Componentenbenadering 

 ❖ Financiële vaste activa 
 ❖ Consolidatie 
 ❖ Bedrijfsovernames 

 
 ❖ Voorwaardering 
 ❖ Kostprijsberekening 

 ❖ Onderhanden werk en onderhanden projecten 
 ❖ Bepaling winstneming

BALANS CREDITZIJDE, RESULTATENREKENING EN FINANCIËLE  
INSTRUMENTEN

 ◆ Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Belgian Gaap (Generally  
Accepted Accounting Principles) versus IFRS - Deel 2.

 ◆ Balans creditzijde:
 ❖ Voorzieningen voor pensioenen
 ❖ IAS 19 in de praktijk 

 ❖ Overige voorzieningen en schulden 
 ❖ Contante waarde 

 ❖ Resultatenrekening 
 ❖ Afschrijvingsmethoden 
 ❖ EBITDA
 ❖ Opbrengstverantwoording
 ❖ LEASING (2019) 

 ◆ Financiële instrumenten:
 ❖ IFRS 9 en IFRS 7
 ❖ Waardering 
 ❖ Presentatie 
 ❖ Hedge accounting in de praktijk 

 ◆ IFRS-gereedschappen voor in de praktijk van de CFO en CEO. 
 

Iedere deelnemer krijgt een unieke USB met alle gebruikte digitale voorbeelden mee.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



IAS/IFRS IN DE PRAKTIJK

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken 
en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 1.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1227/IAS-IFRS/inschrijven

