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CBN licht praktische implicaties en procedure 

voor afwijking inzake functionele valuta toe 
 

dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde 

 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde recent haar Advies 

2011/12 goed waarin ze de afwijking betreffende functionele valuta verder toelicht. 

De Commissie gaat in op de praktische implicaties en de procedure. 

 

Afwijking functionele valuta 

 

In uitzonderlijke gevallen is het aangewezen om de jaarrekening niet in euro uit te drukken, 

maar in de zogenaamde “functionele valuta”. De functionele valuta is de valuta in de 

voornaamste economische omgeving waarin de entiteit actief is en wordt bepaald op basis 

van feitelijke elementen zoals onder andere de vaststelling van de valuta die hoofdzakelijk 

bepalend is voor de verkoopprijs van goederen en diensten.1 Wanneer de boekhouding in de 

functionele valuta wordt gevoerd, is het namelijk mogelijk dat het opstellen van een 

jaarrekening in euro via wisselkoersverschillen of omrekeningsverschillen een vertekend beeld 

van de economische werkelijkheid zou geven. Om de jaarrekening in een andere munt te 

mogen uitdrukken moet “de procedure voor het aanvragen van een afwijking” worden 

gevolgd.2  

 

Eerdere adviezen  

 

Het is niet de eerste keer dat de Commissie de problematiek over de functionele valuta 

behandelt. In haar advies 117/3 heeft de Commissie de voorwaarden van aanvragen tot 

afwijking gekaderd. Dit advies werd aangevuld met advies 2009/10 voor wat de bepaling van 

de functionele valuta bij financieringsvennootschappen betreft. Advies 2010/4 geeft 

toelichting hoe de omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar 

aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta moeten verwerkt 

worden.  

 

                                                           
1 Er zijn meerdere elementen die bepalend zijn, zie hiervoor Advies 117/3. 
2 De procedure voor het aanvragen van een afwijking  is vastgelegd in artikel 14 van de Wet van 17 juli 1975 en in 
artikel 125, § 1 W.Venn. 
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Huidig advies 2011/12 

 

Aan de Commissie werd bijkomend de vraag gesteld hoe de omrekening van de overige 

actief- en passiefelementen van de balans (naast het kapitaal) en de elementen van de 

resultatenrekening verloopt wanneer aan een vennootschap, waarvan het maatschappelijk 

kapitaal reeds eerder was omgezet, pas in de loop van het boekjaar de toelating wordt 

verleend om haar boekhouding in een andere munt te voeren.  

 

De Commissie stelt dat in dergelijk geval de gevolgen van de wijziging van de functionele 

valuta prospectief moeten worden verwerkt. Dit betekent dat ondernemingen die in de loop 

van het boekjaar een afwijking krijgen, alle reeds bestaande posten van de balans en 

resultatenrekening om moeten rekenen naar de nieuwe functionele valuta. Ze dient hiervoor 

de wisselkoers op de datum waarop de wijziging van functionele valuta heeft plaatsgevonden 

te gebruiken. 

 

De Commissie staat toe dat de omzetting gebeurt op datum van de openingsbalans en tegen 

de koers die op dat moment van kracht is (slotkoers), op voorwaarde dat op die datum 

voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de afwijking en mits inachtneming 

van het principe van onveranderlijkheid. 

  

Voor de verrichtingen die in het lopende boekjaar, maar vóór het verkrijgen van de afwijking, 

reeds plaatsvonden in de nieuwe functionele valuta, dient geen omzetting meer gedaan te 

worden. Zij worden opgenomen in de rekeningen aan de oorspronkelijke waarde, aangezien 

de boekhouding vanaf de eerste dag van het boekjaar, waarvoor de afwijking werd verkregen, 

wordt gevoerd in de nieuwe functionele valuta. De overige verrichtingen die tijdens het 

boekjaar werden uitgevoerd in euro worden geconverteerd tegen de wisselkoers op datum 

van de transactie. 

 

Aanvragen door vennootschappen die nog geen jaarrekening neerlegden 

 

Voor afwijkingsaanvragen die worden ingediend door vennootschappen die nog geen 

jaarrekening hebben neergelegd, zal de Commissie aan de Minister adviseren om, indien is 

voldaan aan de voorwaarden, de afwijking slechts toe te kennen voor één boekjaar. Idem 

voor vennootschappen die reeds in oprichting een aanvraag indienen, dewelke volgens het 

advies van de Commissie moet vergezeld zijn van een kopie van het ontwerp van 

oprichtingsakte. 
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Verlenging van de afwijking 

 

Volgens de bepalingen van Advies 117/3 wordt een afwijking voor drie opeenvolgende 

boekjaren toegekend. Wanneer de vennootschap voor latere boekjaren een verlenging van de 

haar verleende afwijking wenst te bekomen, moet opnieuw een aanvraag worden ingediend  

in de loop van het boekjaar waarvoor de afwijking aangevraagd te worden. De Commissie 

stelt dat de vennootschap bij haar aanvraag de gegevens dient te verstrekken die toelaten te 

beoordelen of de voorwaarden die ten grondslag liggen aan de voorheen verleende afwijking, 

nog steeds vervuld zijn. Bovendien benadrukt de Commissie nog dat het bestuursorgaan van 

de vennootschap elk jaar in de toelichting bij de jaarrekening expliciet dient te bevestigen dat 

de redenen waarom de afwijking werd verleend, onverkort van toepassing zijn op de 

betrokken jaarrekening. Doet ze dit niet, dan stelt de Commissie dat de Minister de 

verlenging mag weigeren. Dat doet ze ook voor de gevallen waarin de aanvraag tot verlenging 

van de afwijking laattijdig ingediend worden. Aanvragen na afsluitingsdatum van het 

betrokken boekjaar kunnen dus geweigerd worden.  

 


