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Heeft de pandemie waarde
vernietigd of nét gecreëerd?
Duurzame waarde creëren is het ultieme doel van elke ondernemer. Vele
ondernemingen hebben de voorbije twee jaar waarde gecreëerd door aan
te tonen hoe snel en sterk ze zich kunnen aanpassen, hun medewerkers en
klanten tevreden houden en verder groeien. Hierna een greep uit enkele
belangrijke niet-financiële waardestuwers.
D I G I TA L I S E R I N G
De pandemie heeft meer dan ooit
aangetoond dat een geïntegreerde
digitale strategie van cruciaal belang is.
Digitalisering gaat verder dan de verhoging
van de efficiëntie van operationele en
ondersteunende processen. Digitalisering
die ingebed is in het businessmodel, bood
mogelijkheden tijdens de pandemie om
op alternatieve manieren de business
draaiende te houden, of zelfs her uit te
vinden. Klantenervaring en -verwachtingen
zijn na de crisis fundamenteel gewijzigd
en kunnen niet meer zonder een ‘digital
experience’. Maar ook uw talentstrategie zal
digitaal moeten worden: van connecteren
met en recruteren van kandidaten, over een
digitaal toegankelijk personeelsbeheer tot
en met permanente evaluatie ondersteund
met digitale tools. Een digitale omgeving is
voor veel werknemers een evidentie en één
van de bouwstenen van een aantrekkelijke
‘employer branding’.
S T R AT E G I E A L S M I D D E L V O O R
W A A R D E C R E AT I E
Een door de organisatie gedragen
strategie geeft de onderneming focus
en dwingt het management tot gerichte
keuzes. Dit resulteert in waardecreatie
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door het gericht gebruik van middelen en
competenties. Voor de lange termijn creëert
dit een kader voor de verdere ontwikkeling
en groei: concurrentieel voordeel,
marktfocus, doelgroep, omkadering zijn
gekend. Een up-to-date strategie helpt
ook bij een mogelijke overdracht. De
kandidaat-koper kijkt immers niet alleen
naar de resultaten behaald in het verleden
(laatste drie à vijf jaar), maar zal tevens een
inschatting maken van de duurzaamheid
van de strategische keuzes die de
toekomstige performantie van het bedrijf zal
moeten schragen.
MA AK JEZELF MISBA AR
Bij nog te veel ondernemingen draait alles
rond de eigenaar/bedrijfsleider en zijn of
haar kunde: de ‘alleswetende’ zaakvoerder
die de touwtjes zelf in handen houdt en alle
contacten met de belangrijke ‘stakeholders’
zelf verzorgt. Het laten doorgroeien
of aantrekken van een competente
rechterhand en/of het in stelling brengen
van een middenkader zorgt voor het borgen
van de kennis en expertise in de organisatie
en levert extra ideeën en inzichten op.
Bovendien kunnen taken (her)verdeeld
worden waardoor voor de bedrijfsleider
ruimte vrijkomt om zich te concentreren

op de kern van het ondernemerschap, met
name het creëren van groei en waarde.
Op die wijze wordt bijgedragen tot het
overnameklaar maken van het bedrijf.
DUUR Z A AMHEID
Duurzaamheid zal de volgende jaren
een prominente plaats innemen in het
bedrijfsleven. De ecologische voetafdruk van
het businessmodel is een waardedrijver die
fors aan belang zal winnen. Daarnaast is er
de sociale invulling van de duurzaamheid:
los van de voorwaarden waartegen
men werknemers tewerkstelt zijn zaken
zoals kwaliteit, gezondheid en veiligheid,
relaties met de omgeving, diversiteit
en inclusie van tel. Een duurzame
bedrijfsomgeving reflecteert zich tot slot
ook in verantwoording en rapportering
daaromtrent.
I N N O VAT I E
Ondernemingen die aandacht hebben voor
innovatie van hun producten- of dienstenaanbod staan concurrentieel sterker en zijn
daardoor waardevoller. Kleine, innovatieve
verbeteringen aanbrengen aan bestaande
producten of diensten kan al erg impactvol
zijn en zorgen voor groei. Ga dus niet noodzakelijk op zoek naar disruptieve, nieuwe
innovaties. Deze succesvol in de markt
plaatsen is immers maar weinigen gegeven
en vraagt doorgaans veel tijd en middelen.
De bedrijfseconomische realiteit na de
pandemie zal fundamenteel verschillend
zijn. Sterke en dus waardevolle
ondernemingen zullen commercieel
succes ondermeer kunnen aflezen aan hun
duurzaamheid, digitalisering en innovatief
vermogen.
Pieter Masschelein, pmasschelein@deloitte.com
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Vooruitblik op de afsluiting
van het boekjaar 2021
N U B L I J K T D AT D E M E E S T E O N D E R N E M I N G E N D E C O V I D - PA N D E M I E O P F I N A N C I E E L
V L A K G O E D H E B B E N D O O R S TA A N , I S D E K A N S R E Ë E L D AT E R B I J D E O P M A A K VA N
DE JA ARREKENING 2020 TE GROTE WA ARDEVERMINDERINGEN VOOR POTENTIËLE
V E R L I E Z E N Z I J N A A N G E L E G D.
In de mate dat dubieuze vorderingen
toch (gedeeltelijk) zijn geïnd, zullen de
aangelegde waardeverminderingen
nu moeten worden teruggenomen.
Idem voor waardeverminderingen op
voorraden en participaties in (dochter)
ondernemingen die sneller dan verwacht
opnieuw winstgevend blijken te zijn. Deze
correcties zullen uiteraard een positieve
impact hebben op het eigen vermogen en
het resultaat van het boekjaar 2021. Indien
de aangelegde waardeverminderingen
voldeden aan alle voorwaarden voor
fiscale aftrekbaarheid, zal de terugname
bovendien ook leiden tot een hoger
belastbaar resultaat.

dan kan een waardevermindering op de
voorraad ‘bestellingen in uitvoering’ nodig
zijn. In het slechtste geval, wanneer zou
blijken dat een bestelling met verlies zal
moeten afgewerkt worden, kan de aanleg
van een voorziening noodzakelijk zijn.

Maar misschien wordt u ondertussen
alweer geconfronteerd met nieuwe
uitdagingen, dit maal onder de vorm van
sterke prijsstijgingen van grondstoffen.
De vraag stelt zich daarbij wat de impact
hiervan is op uw balans en (fiscaal)
resultaat.

Als algemeen principe hierbij geldt de
waardering tegen aanschaffingswaarde.
De meeste ondernemingen hebben bij
het vastleggen van hun waarderingsregels
geopteerd om hiervoor de Fifo-methode
(First in, first out) toe te passen. Bent u
in het verleden echter tegen de stroom
ingevaren en heeft u gekozen voor de Lifomethode (Last in, first out), dan zal u in uw
voorraadwaardering nog de oudste (lagere)
prijzen kunnen hanteren. Omgekeerd zal
uw verwerkte/verkochte voorraad in de
resultatenrekening terecht komen aan de
meest recente (duurdere) aankoopprijzen.
Het spreekt voor zich dat de impact op uw
balans en resultatenrekening groot kan zijn,
afhankelijk van het voorraadvolume en de
prijsstijging.

Bestellingen in uitvoering
Wanneer er sprake is van goederen of
diensten die specifiek worden geleverd op
bestelling van uw klant (in toepassing van
het ‘sell then make’-principe, zoals bijv. het
geval is bij aannemingsovereenkomsten),
dan moet u er zich van vergewissen of u wel
een contractuele uitwijkmogelijkheid hebt
om de gestegen kostprijs van uw benodigde
materialen door te rekenen. Is dat niet geval

Fifo versus Lifo
Hebt u inmiddels geanticipeerd op een
mogelijke schaarste aan grondstoffen of
handelsgoederen door hoge voorraden
aan te leggen, aangekocht aan hogere
prijzen dan de historisch gangbare? In dat
geval moet geëvalueerd worden tegen
welke waarde deze voorraden in de balans
moeten worden opgenomen.

Dacht u er aan om snel even uw
waarderingsregels te wijzigen, weet dan dat
het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
als algemeen principe voorschrijft dat
deze van het ene boekjaar op het andere
identiek moeten blijven en stelselmatig
moeten worden toegepast. Het is evenwel
toegelaten om ze te wijzigen, onder meer bij
belangrijke veranderingen in de activiteiten
van de vennootschap, in de structuur van
het vermogen of in de economische dan wel
technologische omstandigheden waardoor
de vroeger vastgelegde principes niet langer
resulteren in een jaarrekening die een
getrouw beeld geeft.
Indien effectief besloten wordt om de waarderingsregels aan te passen, dan moet deze
keuze in de toelichting bij de jaarrekening
verantwoord worden. Bovendien moet ook
de geraamde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en het resultaat
van de vennootschap vermeld worden.
Lagere marktwaarde?
De kans bestaat dat er goederen zijn
aangekocht op een moment dat de prijs
het hoogst was, terwijl nadien de rust
op de markt is teruggekeerd waardoor
opnieuw een dalende trend is ingezet.
In dat geval laat het boekhoudrecht toe
om de op balansdatum nog in voorraad
zijnde goederen te waarderen tegen de
lagere ‘marktwaarde’ in plaats van tegen de
aanschaffingswaarde; hierdoor wordt het
geleden verlies meteen ten laste van het
boekjaar 2021 gelegd.
Conclusie
Even stilstaan bij de waardering van
uw voorraden is bij de opmaak van de
volgende jaarrekening belangrijker dan
ooit. De correcte toepassing van de
waarderingsregels kan immers een grote
impact hebben op uw (fiscaal) resultaat van
het boekjaar 2021.
Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com
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Digitale transformatie van
financiële processen

MEL ANIE DE CRITS
M D E C R I T S @ D E L O I T T E .CO M

Liever vandaag dan morgen!

Procesoptimalisaties binnen de
finance afdeling beogen steevast
volgende doelstellingen:

TECHNOLOGIEËN
Om dit te realiseren zien we op heden
diverse mature technologieën die hierbij
behulpzaam zijn, zoals:

• (Kost)eﬃciëntie: hoe kunnen we
hetzelfde volume aan werk sneller
uitvoeren?
• Kwaliteit: hoe kunnen we
menselijke fouten verkleinen en dus
de datakwaliteit verhogen?
• Schaalbaarheid – Talent –
Resources: hoe kunnen we
onze medewerkers meaningfull
werk geven, met meer focus op
output dan op input en daarbij de
mogelijkheid creëren om inputtaken
te outsourcen?

Door het papieren tijdperk achter u te
laten en uw administratieve en financiële
processen te digitaliseren, kan de tijd die
gespendeerd wordt aan het verzamelen en
het verwerken van data tot een minimum
worden beperkt. Op deze manier kan
er gefocust worden op zaken die er toe
doen, namelijk het snel ter beschikking
hebben van kwalitatieve en up to date
informatie, op basis waarvan de juiste
beleidsbeslissingen kunnen genomen
worden.

eerste fase te bekijken hoe uw huidige
processen georganiseerd zijn. Hierbij is het
belangrijk om nog niet na te denken over
de toekomst.
Pas als deze oefening achter de rug is kan
er in een tweede fase bepaald worden wat
het droomproces is waar u naar toe wilt.

Cloud en process robotics om een solide
finance motor te bouwen, die kwalitatieve
data garandeert.

Visualisatietools die ons in staat stellen om
hierop een performante rapportering te
bouwen, op maat van uw onderneming.
Deze tools zijn ondertussen betaalbaar en
vlot toepasbaar voor kmo’s. Maar opgelet:
in de huidige ‘wereld van ecosystemen’
heeft elk probleem vele oplossingen, … dus
ook veel verkeerde.
A N A LY S E
Om ervoor te zorgen dat u de juiste
keuzes maakt, is het cruciaal om in een

K E U Z E VA N D E J U I S T E T O O L S
Na deze ‘as is / to be’-analyse is het van
uitermate groot belang om uit de massa
beschikbare tools deze te selecteren die
in aanmerking komen voor de bouw van
uw ideale proces. Uiteraard heeft elke
software voor- en nadelen.
Als onafhankelijke adviseur kunnen we
op basis van onze expertise samen met
u op zoek gaan naar de beste fit voor uw
organisatie. Nadat de selectie gemaakt
is, kunnen we u bovendien samen met
de softwareleverancier begeleiden bij de
implementatie en parametrisatie.
DOEL OF MIDDEL?
Zorg voor de nodige change of mind in uw
organisatie en voorzie voldoende training
voor uw medewerkers. Maar verlies vooral
niet uit het oog dat digitalisering geen doel
op zich is, maar een middel om uw finance
afdeling future-proof te maken!

3

NL_ACTUA_10_November-2021_v4.indd 3

15/11/2021 17:07

Actualiteiten | Nieuwsbrief van Deloitte Accountancy | Nummer 10 | November 2021

PRIVATE GOVERNANCE

Welke rechten heeft u als
vruchtgebruiker op aandelen?
Ve l e o n d e r n e m e r s d e n ke n e r i n d e l o o p
v a n h u n c a r r i è re a a n o m a a n d e l e n a a n d e
vo l ge n d e ge n e r at i e ove r te d r age n , m a a r
we n s e n h i e r b i j te vo o r z i e n i n e e n vo r m
v a n co nt r o l e - e n /of i n ko m s te n b e h o u d .
Een courante techniek bestaat er in om de blote eigendom van
de aandelen te schenken en zichzelf het vruchtgebruik voor te
behouden, maar de opdeling kan ook tot stand komen ingevolge
een overlijden.
Het nieuwe goederenrecht, dat op 1 september 2021 in werking
trad, verduidelijkt de rechten van de vruchtgebruiker op aandelen
en bevestigt dat de vruchtgebruiker alle aan de effecten
verbonden rechten uitoefent. Van dit principe kan wel worden
afgeweken in de statuten van de vennootschap, een testament,
schenkingsakte of middels een andere overeenkomst.
Wat betreft de inkomsten van de aandelen maakt de wetgever een
onderscheid tussen vruchten en opbrengsten.
Het nieuwe goederenrecht bevestigt het principe dat
vruchten (bijvoorbeeld gewone dividenden) toebehoren aan
de vruchtgebruiker. Opbrengsten komen eveneens toe aan
de vruchtgebruiker, maar hij moet deze bij het einde van het
vruchtgebruik teruggeven aan de blote eigenaar (restitutieplicht).

Het criterium van onderscheid is de intering op het kapitaal. Een
opbrengst doet de intrinsieke waarde van de aandelen namelijk
dalen, terwijl dit bij een gewoon dividend niet het geval is.
Om fiscale redenen kan het soms interessant zijn om de winst niet
onmiddellijk uit te keren, maar te reserveren, bijvoorbeeld door de
aanleg van liquidatiereserves. Dit beïnvloedt de intrinsieke waarde
van de aandelen waardoor men de latere uitkering hiervan tijdens
de duurtijd van het vruchtgebruik als een opbrengst zou kunnen
beschouwen. Dit zou nadeliger zijn voor de vruchtgebruiker.
Het is wellicht verdedigbaar om een onderscheid te maken tussen
reserves die zijn opgebouwd vóór en tijdens het vruchtgebruik.
Een uitkering van reserves die zijn opgebouwd vóór het
vruchtgebruik kan dan beschouwd worden als een opbrengst,
die wel geïnd kan worden door de vruchtgebruiker maar onder
de restitutieverplichting bij het einde van het vruchtgebruik
valt. De reserves die worden opgebouwd tijdens de duur van
het vruchtgebruik worden in deze redenering beschouwd als
vruchten, die aan de vruchtgebruiker toekomen.
Over deze functionele interpretatie bestaat evenwel nog geen
eensgezindheid, waardoor het belangrijk is om hier voorafgaand
bij stil te staan in de schenkingsakte, testament of de statuten van
uw vennootschap.
Ilja Bohner, iljbohner@deloitte.com
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Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is
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de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan
deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid
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vragen bij een of meerdere artikels, bel dan 09 393 75 85
of contacteer uw contactpersoon binnen Deloitte.

Verantwoordelijke uitgever
Henk Hemelaere
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