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Zodra een onderneming gepresteerd heeft of een klant vooruitbetaald heeft, komt 
een contract met klanten in de balans tot uiting. In dit artikel wordt de presentatie in 
de balans van contracten met klanten nader besproken.

IFRS 15 – Balanspresentatie

Contractposities
Zodra een onderneming gepresteerd heeft 
of een klant vooruitbetaald heeft, moet het 
contract in de balans worden opgenomen 
als een contractactief of als een 
contractverplichting. Of sprake is van een 
actief of een verplichting, is afhankelijk van 
de relatie tussen de door de onderneming 
geleverde prestatie en de betaling door 
de klant. Uit het navolgende zal blijken dat 
een contractactief of contractverplichting 
feitelijk het saldo is van de door de 
onderneming geleverde prestaties minus 
de reeds gefactureerde bedragen. Een 
onvoorwaardelijk recht op ontvangst 
van een vergoeding van een klant moet 
afzonderlijk worden gepresenteerd als 
vordering.

Contractactief
Een onderneming presteert op het 
moment dat een prestatieverplichting 
wordt vervuld. Dat kan zijn op een 
moment in de tijd (zoals veelal bij 
goederenleveranties) of over een periode 
(zoals veelal bij dienstverlening). Als een 
onderneming presteert op een moment 
voordat de klant heeft betaald (en de 
onderneming op dat moment eveneens 
nog niet een onvoorwaardelijk recht op 
ontvangst van een vergoeding heeft), 
dan wordt het contract gepresenteerd 
als contractactief. Een contractactief 
is het recht op vergoeding in ruil voor 
de geleverde goederen of diensten 
(vervulde prestatieverplichtingen). Een 
contractactief representeert derhalve de 
opbrengstwaarde van geleverde goederen 
of diensten minus reeds door de klant 
verrichte betalingen.

Voorbeeld: Contractactief
Een onderneming heeft een contract 
afgesloten om het bedrijfspand van een 
klant te schilderen voor een aanneemsom 
van 1.000, te betalen 30 dagen na 
afronding van de werkzaamheden. 
Ultimo het boekjaar is 10% van de 
werkzaamheden verricht. De onderneming 
verantwoordt 100 aan opbrengsten en een 
contractactief van 100.

Contractverplichting
Een contractverplichting representeert 
de verplichting van een onderneming 
om goederen of diensten aan de klant te 
leveren, waarvoor reeds door de klant is 
betaald of waarvoor reeds een vordering 
bestaat. Een contractverplichting ontstaat 
derhalve als de klant betaalt of de 
onderneming een onvoorwaardelijk recht 
op een vergoeding verkrijgt voordat de 
onderneming een prestatieverplichting 
heeft vervuld. 

Voorbeeld: Contractverplichting
Een onderneming heeft een contract 
afgesloten om het bedrijfspand van een 
klant te schilderen voor een aanneemsom 
van 1.000, waarvan 30%  te betalen voor 
aanvang van de werkzaamheden en de 
resterende 70% 30 dagen na afronding van 
de werkzaamheden. Op grond daarvan is 
voor aanvang van de werkzaamheden door 
de klant 300 betaald. Ultimo het boekjaar 
is 10% van de werkzaamheden verricht. 
De onderneming verantwoordt 100 aan 
opbrengsten en een contractverplichting 
ter hoogte van 200 (= 300 – 100).
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Vordering
Een vordering is een onvoorwaardelijk 
recht op ontvangst van een vergoeding 
van de klant. Dat recht is onvoorwaardelijk 
als uitsluitend door het verstrijken van 
de tijd de vergoeding door de klant is 
verschuldigd. Het kan voorkomen dat voor 
een contract zowel een vordering als een 
contractverplichting bestaan.

Voorbeeld: Vordering en 
contractverplichting (ontleend aan 
IFRS 15.IE38)

Case A – Een opzegbaar contract

Een onderneming heeft op 1 januari 
van enig jaar een opzegbaar contract 
afgesloten om op 31 maart van dat jaar een 
product te leveren aan een klant voor een 
vergoeding van 1.000. Dat bedrag moet 
op 31 januari vooruitbetaald worden. De 
onderneming stuurt op 15 januari een 
factuur voor dit bedrag. De klant betaalt 
het bedrag op 1 maart en op 31 maart 
wordt het product geleverd. 

De contractuele bepaling om het bedrag op 31 januari vooruit te betalen resulteert niet in 
een vordering. Omdat het contract opzegbaar is, ontstaat geen onvoorwaardelijk recht op 
ontvangst van het bedrag. Bij de ontvangst van de liquide middelen op 1 maart (voordat de 
onderneming een prestatieverplichting heeft vervuld) boekt de onderneming:

Liquide middelen 1.000

Aan Contractverplichting 1.000

De onderneming levert het product en vervult de prestatieverplichting op 31 maart. Op 
dat moment boekt de onderneming:

Contractverplichting 1.000

Aan Omzet 1.000

Case B – Een niet opzegbaar contract

Als case B met dien verstande dat het contract niet opzegbaar is.

Het bedrag van de vergoeding is verschuldigd op 31 januari. Het sturen van de factuur op 
15 januari resulteert niet in een vordering. Reden is dat het versturen van de factuur niet 
resulteert in een onvoorwaardelijk recht op ontvangst van de vergoeding van de klant. 
Op 31 januari verwerkt de onderneming een vordering, omdat op die datum wel een 
onvoorwaardelijk recht op ontvangst van de vergoeding van de klant ontstaat:

Vordering 1.000

Aan Contractverplichting 1.000

Bij ontvangst van de liquide middelen op 1 maart boekt de onderneming:

Liquide middelen 1.000

Aan Vordering 1.000

De onderneming levert het product en vervult de prestatieverplichting op 31 maart en 
verwerkt hiervan:

Contractverplichting 1.000

Aan Omzet 1.000
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Voor het opnemen van een vordering maakt het niet uit of dat bedrag later mogelijk (deels) 
terugbetaald moet worden, bijvoorbeeld als de werkzaamheden niet naar behoren worden 
uitgevoerd of als gevolg van een variabele vergoeding, zoals volumekortingen.

Voorbeeld: Vordering en contractverplichting (ontleend aan IFRS 15.IE40)
Een onderneming sluit een contract af met een klant voor de levering van producten 
voor een prijs van 150 per stuk. Als de klant meer dan een miljoen producten in een 
kalenderjaar afneemt, verkrijgt de klant een volumekorting die inhoudt dat de prijs met 
terugwerkende kracht wordt verlaagd naar 125 per stuk. De stuksprijs van 150 moet 
worden betaald bij levering. Derhalve heeft de onderneming een onvoorwaardelijk recht 
op ontvangst van een vergoeding (een vordering) van 150 per stuk, totdat de prijs met 
terugwerkende kracht wordt aangepast (na afname van een miljoen stuks). Bij het afsluiten 
van het contract verwacht de onderneming dat de klant waarschijnlijk de drempel van een 
miljoen stuks zal behalen. Als gevolg heeft de onderneming de transactieprijs bepaald 
op 125 per stuk. Bij het leveren van de eerste 100 stuks verwerkt de onderneming de 
volgende journaalpost:

Vordering 15.000 (= 100 x 150)

Aan Omzet 12.500 (= 100 x 125)

Aan Contractverplichting / 
terugbetalingsverplichting

2.500 (= 100 x 25)

De terugbetalingsverplichting representeert de volumekorting die de onderneming 
verwacht te moeten terugbetalen.

Voorbeeld: Vordering en contractverplichting
Een onderneming heeft een contract afgesloten om het bedrijfspand van een klant 
te schilderen voor een aanneemsom van 1.000, waarvan 30% te betalen tien dagen 
na aanvang van de werkzaamheden en de resterende 70% 30 dagen na afronding 
van de werkzaamheden. Op grond daarvan is na aanvang van de werkzaamheden 
300 gefactureerd met een betaaltermijn van tien dagen. Door het aanvangen van de 
werkzaamheden is het contract niet meer opzegbaar. Op balansdatum is de betaaltermijn 
verstreken, maar heeft de klant nog niet betaald. Verder is ultimo het boekjaar 10% van de 
werkzaamheden verricht. De onderneming verantwoordt 100 opbrengsten, een vordering 
van 300 en een contractverplichting ter hoogte van 200 (= 300 – 100).

Net zoals het kan voorkomen dat voor een contract zowel een vordering als een 
contractverplichting bestaan, kan het ook voorkomen dat voor een contract zowel een 
vordering als een contractactief bestaan.

Voorbeeld: Vordering en contractactief
Een onderneming heeft een contract afgesloten om het bedrijfspand van een klant te 
schilderen voor een aanneemsom van 1.000, waarvan 30% te betalen tien dagen na 
aanvang van de werkzaamheden en de resterende 70% 30 dagen na afronding van 
de werkzaamheden. Op grond daarvan is na aanvang van de werkzaamheden 300 
gefactureerd met een betaaltermijn van tien dagen. Op balansdatum is de betaaltermijn 
verstreken, maar heeft de klant nog niet betaald. Verder is ultimo het boekjaar 40% van de 
werkzaamheden verricht. De onderneming verantwoordt 400 opbrengsten, een vordering 
van 300 en een contractactief van 100 (= 400 – 300).
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In het volgende voorbeeld kan het zijn dat in de praktijk diversiteit ontstaat ten aanzien 
van het moment waarop ondernemingen hun vorderingen verwerken. Vraag daarbij is 
op welk moment vorderingen worden verwerkt uit hoofde van contracten om gedurende 
meerdere verslagperioden prestatieverplichtingen over een periode te vervullen.

Voorbeeld: Vordering bij prestatieverplichtingen die over een periode  
worden vervuld
Een onderneming sluit op 1 december jaar 1 twee identieke niet-opzegbare contracten 
af, een met klant X en een met klant Y. Beide contracten bevatten een enkele 
prestatieverplichting, bestaande uit gedurende de periode 1 december jaar 1 tot en 
met 30 november jaar 2 verrichten van dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De 
transactieprijs van elk contract bedraagt 2.400 en moet ineens worden betaald. De in het 
contract vastgelegde vervaldatum van de betaling door klant X is 31 december jaar 1, maar 
is pas verricht op 15 januari jaar 2. De in het contract vastgelegde vervaldatum van de 
betaling door klant Y is 15 januari jaar 2. 

De verwerking van contract X is als volgt, omdat op 31 december een onvoorwaardelijk 
recht op ontvangst van de vergoeding van de klant bestaat:

Vordering 2.400

Aan Omzet 200 (= 2.400 x 1/12)

Aan Contractverplichting 2.200 (= 2.400 – 200)

Ten aanzien van contract Y zijn verschillende zienswijzen mogelijk voor welk bedrag een 
vordering in de balans per 31 december jaar 1 moet worden opgenomen, omdat per 
balansdatum nog niet een bedrag verschuldigd was.

Zienswijze 1: In deze zienswijze wordt voor het contract met Y pas de gehele 
vordering opgenomen op de vervaldatum 15 januari jaar 2. Tot aan de vervaldatum 
bouwt de onderneming het bedrag van haar vordering op Y op naar mate ze haar 
prestatieverplichting vervult. De onderneming verwerkt het volgende in de jaarrekening:

Vordering 200

Aan Omzet 200 (= 2.400 x 1/12)

Zienswijze 2: De onderneming moet een vordering opnemen zodra na het afsluiten van 
het contract begonnen is met het vervullen van de prestatieverplichting. In deze zienswijze 
is er op balansdatum sprake van een onvoorwaardelijk recht, omdat uitsluitend door het 
verstrijken van de tijd de vergoeding door de klant verschuldigd zal zijn. De onderneming 
verwerkt in deze zienswijze het volgende in de jaarrekening over jaar 1:

Vordering 2.400

Aan Omzet 200 (= 2.400 x 1/12)

Aan Contractverplichting 2.200 (= 2.400 – 200)

Dit verschil in zienswijzen kan er toe leiden dat in bepaalde situaties de ene onderneming 
wel een vordering zal verwerken en de andere niet. De IASB en FASB hebben echter niet 
beoogd dat de nieuwe regels voor opbrengstverantwoording zouden leiden tot een ander 
moment waarop vorderingen worden verantwoord. Daarom kan het aanvaardbaar zijn dat 
een onderneming op dit punt haar bestaande gedragslijn voortzet.

Omschrijving ‘contractactiva’ en 
‘contractverplichtingen’
Het is niet verplicht om in de balans 
de omschrijvingen ‘contractactiva’ of 
‘contractverplichtingen’ te gebruiken. 
Andere benamingen zijn toegestaan. Zo 
zullen voor contractactiva bijvoorbeeld 
benamingen gebruikt kunnen worden als 
‘te factureren bedragen’ of ‘onderhanden 
projecten’. Contractverplichtingen kunnen 
bijvoorbeeld worden omschreven als 
‘vooruitontvangen van afnemers’ of 
‘onderhanden projecten’. 

Unit of account voor presentatie
De ‘unit of account’ voor de presentatie van 
contractactiva en contractverplichtingen 
is het (gehele) contract, niet de 
afzonderlijke prestatieverplichtingen. 
Dat houdt in dat per contract een netto 
bedrag gepresenteerd moet worden in 
de balans: voor een contract kunnen 
niet een contractactief en tegelijkertijd 
een contractverplichting worden 
gepresenteerd. Dit geldt ook als meerdere 
contracten zijn gecombineerd en als een 
contract worden verwerkt. Vorderingen 
worden wel afzonderlijk gepresenteerd.

Effectieve datum
IFRS 15 geldt voor boekjaren die aanvangen 
op of na 1 januari 2018. Vervroegde 
toepassing is toegestaan.
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