1.

HOOFDSTUK II. — Wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994
betreffende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen

Art. 3. In staat nr. 17 « Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen » van afdeling III van hoofdstuk I van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening
van de verzekeringsondernemingen, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :
Aanpassing van bijlage 17 van de Jaarrekeningen

De wijziging heeft betrekking op deel 2: Rubriek G en H

Annexe 17 et 24_NL_V01 (3).docx

2.
Aanpassing :
1° de naam van de post « G. Overige (nader te bepalen) » (code 8.17.06) wordt vervangen door de
naam « H. Overige (nader te bepalen) » (code8.17.07);
2° er wordt een nieuwe post G (code 8.17.06) ingevoegd, luidende :
« G. Aard en zakelijk doel van de regelingen die niet in de balans zijn opgenomen, financiële
gevolgen ervan, mits de risico’s of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige
betekenis zijn en voor zover de bekendmaking van deze risico’s of voordelen noodzakelijk is voor
de beoordeling van de financiële positie van de onderneming. »

Voorbeeld CSV:
8.17.06;Ligne 1;
8.17.06;Ligne 2;
8.17.07;;60.0
8.17.071;Test 1;10.0
8.17.071;Test 2;20.0
8.17.071;Test 3;30.0
Voorbeeld XML :
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3.
Art. 4. In de bijlage bij hetzelfde besluit, hoofdstuk I, afdeling III, wordt een staat nr. 24
ingevoegd, met als opschrift « Nr. 24. Transacties door de onderneming aangegaan met
verbonden partijen, onder andere voorwaarden dan de marktvoorwaarden », luidende :
« Nr. 24. Transacties door de onderneming aangegaan met verbonden partijen, onder andere
voorwaarden dan de marktvoorwaarden
De onderneming vermeldt de transacties die zij met verbonden partijen is aangegaan, met opgave
van het bedrag van deze transacties, de aard van de relatie met de verbonden partij, alsook alle
andere informatie over de transacties die nodig is om een beter inzicht te krijgen in de financiële
positie van de onderneming indien het om transacties van enige betekenis gaat die niet werden
verricht onder de normale marktvoorwaarden.
De voormelde informatiegegevens kunnen overeenkomstig hun aard worden samengevoegd,
behalve wanneer gescheiden informatie nodig is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de
transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de onderneming.
De voormelde informatie hoeft niet te worden verstrekt voor de transacties die zijn aangegaan
tussen twee of meer leden van een groep, mits de dochterondernemingen die partij zijn bij de
transactie, geheel eigendom zijn van een dergelijk lid.
Onder ’verbonden partij’ wordt hetzelfde verstaan als in de internationale standaarden voor
jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002. »
Nieuwe bijlage 24 in de jaarrekening
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4.
Bijlage 24 :

Voorbeeld CSV:
8.24.1;Ligne 1;10.0
8.24.1;Ligne 2;20.0
8.24.1;Ligne 3;30.0
Voorbeeld XML :
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