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U leert alles over de financiële 
rapportering binnen een  
Amerikaans moeder- of  
dochterbedrijf.

U leert de verschillen in  
financial statements en  
balance sheets.

U leert hoe u een US GAAP 
expert wordt.
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Certificatietraining voor de ambitieuze 
financiële professional
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Waarom dit programma?

>
De docent

RAPPORTEREN NAAR AMERIKA VEREIST 

KENNIS VAN US GAAP

Werkt u in een Belgische dochter van een Amerikaanse 

moedermaatschappij? Is uw organisatie actief op 

de Amerikaanse markt? Heeft u te maken met de 

financiële verslaggeving van een Amerikaanse 

onderneming? Wilt u de impact en invoering van 

US GAAP op uw organisatie kennen en weten hoe u 

hiermee moet omgaan? Moet u de rapportage naar de 

US verzorgen? Dan is kennis van Amerikaanse FASB 

standaarden onontbeerlijk.

MEER DAN EEN OPSOMMING VAN 

VERSCHILLEN

Waar de meeste trainingen zich focussen op de 

verschillen tussen Local/Belgian GAAP en US GAAP, 

gaan we in deze training veel verder dan een 

vrijblijvende vergelijking te maken van standaarden. Zo 

krijgt u als deelnemer inzicht in alle aspecten van de 

Amerikaanse rapportage waarbij zowel de FASB-regels 

als de SEC-Forms en regels uit de doeken worden 

gedaan met betrekking tot het te rapporteren boekjaar. 

Maar bovenal leert u ermee werken … 

Want de Amerikaanse verslaggevingsstandaarden zijn 

‘rules based’. Daarom besteedt onze expert-trainer 

veel aandacht aan de inhoud van de geldende wet- en 

regelgeving ten aanzien van verslaggeving in de VS. 

Bovendien komen ook verslaggevingsvereisten van de 

Securities and Exchange Commission, de “SEC”,  

ofwel de Amerikaanse beurswaakhond aan de orde.

WORD EEN US GAAP EXPERT!

Na deze training bent u in staat de rapportage te 

verzorgen aan Amerikaanse ondernemingen met 

een zetel buiten de Verenigde Staten en bent u ook 

voorbereid om in de Verenigde Staten aan de slag te 

gaan met deze materie.

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 met het geven van trainingen, masterclasses en cursussen op het gebied van externe verslaggeving, US 

GAAP, 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 US GAAP – te vertalen tot een herkenbare én bruikbare essentie. Deze training heeft 

als doel om van u een US GAAP expert te maken.  
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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.

DIDACTIEK: ZELFSTUDIE, 
HOORCOLLEGE, WERK-
COLLEGE & TOETS

Voorafgaand aan elke trainingsdag 
van deze leergang dient de 
cursist kennis te nemen van de te 
behandelen vakliteratuur. Tijdens 
de training wordt de kennis van 
de zelfstudie nader uitgelegd en 
wordt er met de materie gewerkt 
in de vorm van casussen en 
jaarrapporten. Elke dag wordt 
afgerond met 20 meerkeuzevragen. 
Op het einde van de sessie krijgt u 
uw getuigschrift US GAAP Expert.  

Alhoewel kennis van de 
Engelse taal voor deze training 
onontbeerlijk is, wordt de training 
in het Nederlands gegeven waarbij 
het vakjargon uiteraard in het 
Engels is. 
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Overzicht programma

 VOORBEREIDING TOT DE TRAINING 

Bij uw inschrijving bezorgen wij u de te lezen documenten ter voorbereiding 

aan de training. Het prework is integraal gebaseerd op het baanbrekende na-

slagwerk van Joanne M. FLood (Wiley GAAP 2016 Interpretation and application 

of Generally Accepted Accounting Principles, J.M. Flood). Indien u het maximale 

uit de training wenst te halen, is het aangewezen dat u de vooropgestelde 

hoofdstukken leest en bestudeert voor aanvang van de training. Dit boek is 

inbegrepen in de inschrijvingsprijs van deze unieke masterclass. 

 TRAININGSDAGEN 

DAG 1:  FINANCIAL STATEMENTS: THE BASICS, ASSETS

Onderwerpen die behandeld worden: Generally accepted accounting principles, Presentation of financial 

statements, Balance sheet, Statement of shareholder equity, Comprehensive income, Income statement, 

Statement of cash flows, Notes to the financial statements, Accounting changes and errors, Changing 

prices, Earnings per share, Interim reporting, Limited liability entities, Risks and uncertainties, Segment 

reporting, Cash and cash equivalents, Receivables, Investments Debt and Equity Securities, Equity method 

and Joint Ventures and Other, Inventory, Other assets and deferred costs, Intangibles Goodwill and other, 

Property Plant and Equipment. 

 ◆ Praktijkvoorbeelden en cases. 

 ◆ Tips and tricks, handige tools en websites.  

 ◆ Eindtoets dag 1. 

DAG 2:  BALANCE SHEET: EQUITY, LIABILITIES AND CONTINGENCIES,   
PROFIT AND LOSS 

Onderwerpen die behandeld worden: Liabilities, Asset Retirement and Environmental Obligations, Exit 

or Disposal Cost obligations, Deferred revenue, Commitments, Contingencies, Guarantees, Debt, Distin-

guishing Liabilities from Equity, Equity, Revenue Recognition, Cost of Sales and Services, Compensation: 

general, non-retirement postemployment benefits, retirement benefits, stock compensation, Other expen-

ses, Research and Development, Income Taxes.  

 ◆ Praktijkvoorbeelden en cases. 

 ◆ Tips and tricks en handige tools en websites. 

 ◆ Eindtoets dag 2. 

DAG 3:  SPECIAL TOPICS US GAAP

Onderwerpen die behandeld worden: Business combinations, Collaborative Arrangements, Consolidati-

ons, Derivatives and Hedging, Fair Value Measurements, Financial Instruments, Foreign currency matters, 

Interest, Leases, Nonmonetary transactions, Related-Party disclosures, Reorganizations, Service Conces-

sion Arrangements, Subsequent events, Transfers and servicing, Specialized Industry GAAP.

 ◆ Praktijkvoorbeelden en cases. 

 ◆ Tips and tricks en handige tools en websites. 

 ◆ Eindtoets dag 3.

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? 



MASTERING US GAAP

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 3-daagse programma bedraagt 1.895 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 naslag-
werk 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:
>  € 1.895 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/1285/mastering-us-gaap/inschrijven

