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Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro-en kleine rechtspersonen

In de jaareditie 2020 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine 
rechtspersonen (RJk-bundel) zijn diverse nieuwe richtlijnen opgenomen. De jaareditie 2020 is 
van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. Enkele nieuw opgenomen 
richtlijnen zijn al eerder van toepassing. Voor alle nieuwe richtlijnen geldt dat eerdere toepassing 
wordt aanbevolen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van toepassing. Wel geven zij 
vooruitlopend op de definitieve richtlijnen al in zekere mate steun en richting aan de praktijk van de 
verslaggeving.

In deze factsheet worden de belangrijkste wijzigingen in de RJk-bundel op hoofdlijnen besproken. 
Daarbij wordt niet ingegaan op de wijzigingen voor bijzondere bedrijfstakken (zoals organisaties-
zonder- winststreven en fondsenwervende organisaties).

BV A koopt 100% van de aandelen van BV 
B. De aankoopprijs bedraagt 13.100 en de 
bijkomende transactiekosten bedragen 200, 
in totaal dus 13.300. De activiteiten van BV B 
bestaan uit de exploitatie van een schip. BV 
B heeft 20 personeelsleden in dienst. Op de 
overnamedatum bestaat de balans van BV B uit:

Materiële vaste activa 
(schip)

8,000

Voorraad 500

Liquide middelen 1,000

Aan Eigen vermogen 9,500

Indien BV A de verkrijging van de aandelen 
BV B verwerkt als een overname, ziet de 
journaalpost voor de verwerking in de 
(enkelvoudige) jaarrekening van BV A er als volgt 
uit:

De reële waarde van het schip bedraagt op 
de overnamedatum 12.000. De reële waarde 
van de overige identificeerbare activa en 
verplichtingen is gelijk aan de boekwaarde. Het 
nominale belastingtarief is 25%.

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor micro-en kleine rechtspersonen
Wijzigingen in jaareditie 2020

Voorbeeld: Verwerken overname versus 
verwerking verkrijging activa en verplichtingen

Nieuwe richtlijnen van toepassing 
voor verslagjaren die aanvangen op 
of na 1 januari 2021

Verwerking van overnames
Een overname moet in de jaarrekening 
worden verwerkt volgens de ‘purchase 
accounting’ methode. Verduidelijkt 
is dat dit alleen van toepassing is als 
sprake is van de verkrijging van een 
geïntegreerd geheel van activiteiten, 
activa en/of verplichtingen dat in staat 
is tot het genereren van opbrengsten. 
Feitelijk dus alleen als sprake is van 
het overnemen van een ‘business’. 
Als geen sprake is van de overname 
van een ‘business’ verwerkt de 
verkrijgende partij de overgenomen 
identificeerbare activa en/of 
verplichtingen in overeenstemming met 
de verwerking van de verkrijging van 
individuele activa en verplichtingen. 
De verkrijgingsprijs wordt dan aan de 
overgenomen identificeerbare activa 
en/of verplichtingen toegerekend op 
basis van hun relatieve reële waarde op 
de overnamedatum. Er ontstaat dan 
geen goodwill. 

De Raad voor de Jaarverslaggeving 
heeft niet nader aangegeven wanneer 
sprake is van de verkrijging van een 
geïntegreerd geheel van activiteiten, 
activa en/of verplichtingen dat in staat 
is tot het genereren van opbrengsten. 
In veel gevallen is dat zonder meer 

duidelijk. In sommige gevallen is een 
hogere mate van oordeelsvorming 
nodig. 

Gebruiksrecht in een onroerende 
zaak 
Er was en is een mogelijkheid voor een 
lessee om een gebruiksrecht in een 
onroerende zaak dat als operationele 
lease classificeert (bijvoorbeeld grond 
in erfpacht) te verantwoorden als een 
vastgoedbelegging. Het was mogelijk 
deze alternatieve verwerkingswijze 
per gebruiksrecht toe te passen, 
maar deze optie is vervallen. Het is 
nog wel mogelijk dit als grondslag 
te kiezen voor alle gebruiksrechten 
in een onroerende zaak die bij 
een lessee als operationele lease 
classificeren. Het consistent toepassen 
van dezelfde verwerkingswijze voor 
gelijksoortige activa zorgt voor betere 
vergelijkbaarheid van jaarrekeningen.

Verplichtingen/schulden
Als na balansdatum maar voor het 
opmaken van de jaarrekening een 
(deel van een) langlopende schuld 
vervroegd is afgelost, is het voortaan 
toegestaan (maar niet langer verplicht) 
dat deel van de schuld als kortlopend 
te verantwoorden. Dit is nu consistent 
met de richtlijnen voor middelgrote en 
grote rechtspersonen.
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Nieuwe richtlijnen van toepassing 
voor verslagjaren die aanvangen op 
of na 1 januari 2019

Overgangsbepaling bij 
overgang van voorziening groot 
onderhoud naar verwerking 
groot onderhoud in boekwaarde 
(componentenbenadering)
In oktober 2019 is RJ-Uiting 
2019-14 ‘Materiële vaste activa’ 
(overgangsbepalingen ‘kosten van 
groot onderhoud’)’ gepubliceerd 
met een overgangsbepaling voor 
een stelselwijziging waarbij wordt 
overgegaan van (a) het verwerken 
van de kosten van groot onderhoud 
via een onderhoudsvoorziening 
naar (b) het verwerken van de 
kosten van groot onderhoud in de 
boekwaarde van het actief. Deze 
overgangsbepaling is van toepassing 
bij een dergelijke stelselwijziging in 
jaarrekeningen over 2019, maar ook 
bij een dergelijke stelselwijziging in 
latere jaren. De overgangsbepaling 
houdt in de overgang naar de 
componentenbenadering niet 
alleen retrospectief mag worden 
verwerkt (zoals normaliter voor 
stelselwijzigingen), maar ook gekozen 
mag worden om de overgang te 
verwerken (1) op retrospectieve wijze 
vanaf het voorgaande boekjaar of (2) op 
retrospectieve wijze vanaf het huidige 
boekjaar (i.e. het boekjaar waarin wordt 
overgegaan tot de stelselwijziging).

Toegevoegde optie voor bepalen 
herwaarderingsreserve voor 
vastgoedbeleggingen tegen actuele 
waarde
Er is een alternatieve mogelijkheid 
toegevoegd voor het bepalen van 
de herwaarderingsreserve voor 
op actuele waarde gewaardeerde 
vastgoedbeleggingen. Er kan nu 
gekozen worden om daarbij rekening te 
houden met cumulatieve afschrijvingen 
en waardeverminderingen, of om dat 
niet te doen. Dit is nu consistent met de 
richtlijnen voor middelgrote en grote 
rechtspersonen..

Ontwerprichtlijnen

Opbrengstverantwoording
De Raad voor de Jaarverslaggeving is 
reeds in 2017 gestart met een project 
dat als doel heeft te bepalen op welke 
wijze de bepalingen van IFRS 15 kunnen 

worden opgenomen in de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving. De Raad 
voor de Jaarverslaggeving heeft daartoe 
in november 2019 ontwerprichtlijnen 
uitgebracht (in RJ-Uiting 2019-15), welke 
nu ook in de RJk-bundel (jaareditie 
2020) zijn opgenomen. De verwachting 
is dat deze ontwerprichtlijnen voor 
jaareinde 2020 definitief gemaakt 
zullen worden. Deze te verschijnen 
definitieve richtlijnen zullen van 
kracht worden voor verslagjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2022. 
Naar verwachting zal de impact hiervan 
voor kleine rechtspersonen beperkter 
zijn dan voor middelgrote en grote 
rechtspersonen. De impact hiervan 
op microrechtspersonen zal naar 
verwachting nihil tot zeer beperkt zijn.
De volgende wijzigingen worden 
voorgesteld:

 • Afzonderlijk te identificeren 
componenten 

In het hoofdstuk ‘Winst-en-
verliesrekening’ wordt voorgesteld 
om op te nemen dat in bepaalde 
gevallen het noodzakelijk is om het 
hoofdstuk toe te passen op afzonderlijk 
te identificeren componenten van 
een overeenkomst, of een groep 
van overeenkomsten, teneinde 
de economische realiteit van een 
overeenkomst of een groep van 
overeenkomsten weer te geven. Dit 
is conform een reeds bestaande 
vergelijkbare bepaling in de richtlijn 
voor ‘Onderhanden projecten’.

 • Variabele vergoedingen
Op dit moment zijn er geen specifieke 
bepalingen voor het verwerken van 
variabele vergoedingen. Voorbeelden 
daarvan zijn prestatiebonussen, 
boetebedingen, volumekortingen, 
terugbetalingen vanwege bijvoorbeeld 
retouren, prijsconcessies of andere 
soortgelijke elementen. Voorgesteld 
wordt dat de omvang van variabele 
vergoedingen wordt bepaald door een 
beste schatting te maken rekening 
houdende met een redelijke mate van 
voorzichtigheid. Hiermee wordt beoogd 
te voorkomen dat opbrengsten worden 
verantwoord die later weer moeten 
worden teruggenomen. 

 • Presentatie van onderhanden 
projecten in de winst-en-
verliesrekening

Voorgesteld wordt om niet langer 
toe te staan dat projectopbrengsten 

Goodwill 800

Financiële vaste 
activa (deelneming 
BV B)

12,500

Aan Bank (schuld 
uit hoofde van 
overname)

13,300

Aankoopprijs (inclusief 
transactiekosten)

13,300

Reële waarde schip 12,000

Af: belastinglatentie 25% 
* (8.000 – 12.000)

(1,000)

Reële waarde voorraad 500

Reële waarde liquide 
middelen

1,000

Nettover- 
mogenswaarde  
deelneming

12,500

Goodwill 800

De boekwaarde van de deelneming tegen 
nettovermogenswaarde en de goodwill zijn als 
volgt bepaald:

Indien BV A de verkrijging van de aandelen 
BV B verwerkt als de verkrijging van activa, 
ziet de journaalpost voor de verwerking in de 
(enkelvoudige) jaarrekening van BV A er als volgt 
uit:

Financiële vaste activa 
(deelneming BV B)

13,300

Aan Bank (schuld uit 
hoofde van overname)

13,300

De specificatie van boekwaarde van de 
deelneming tegen nettovermogenswaarde is in 
dit geval als volgt:

Reële waarde liquide middelen (op 
grond van RJ 290)

1,000

Toerekening resterende 
verkrijgingsprijs aan materiële vaste 
activa o.b.v. relatieve reële waarde 
((13.300 – 1.000) * (12.000/(12.000 + 
500)))

11,808

Toerekening resterende 
verkrijgingsprijs aan voorraad o.b.v. 
relatieve reële waarde ((13.300 – 
1.000) * (500/(12.000 + 500)))

492

Nettovermogenswaarde deelneming 
= totaal aankoopprijs (inclusief 
transactiekosten)

13,300
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Contactinformatie:

Voor vragen, opmerkingen of suggesties: 
Corné Kimenai (ckimenai@deloitte.nl)

in de winst-en-verliesrekening als aparte 
post ‘wijziging in onderhanden projecten’ 
worden gepresenteerd, zolang een 
project nog niet is voltooid. Deze moeten 
worden gepresenteerd als netto-omzet. 
De verwachting van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving is dat door dit voorstel 
een beter inzicht wordt gegeven in de 
projectopbrengsten en de vergelijkbaarheid 
van jaarrekeningen wordt verbeterd.

 • Presentatie van onderhanden projecten 
in de balans

Voorgesteld wordt om bij de presentatie 
van onderhanden projecten in de balans 
alleen nog maar toe te staan te staan dat 
wanneer het saldo van een onderhanden 
project een debetstand vertoont het 
netto-bedrag verwerkt wordt als een 
actief, en dat wanneer het saldo van een 
onderhanden project een creditstand 
vertoont het netto-bedrag verwerkt wordt 
als een verplichting. Het wordt niet langer 
aanvaardbaar geacht om het saldo van 
alle onderhanden projecten als één totaal 
in de balans te presenteren. Reden is dat 
deze presentatiewijze feitelijk onvoldoende 
inzicht geeft in de balansposities en ook 
niet in lijn is met de algemene bepalingen 
ten aanzien van het salderen van 
balansposten.

Handreikingen

Handreiking fiscale 
waarderingsgrondslagen
De in de RJk-bundel opgenomen 
‘Handreiking bij de toepassing van fiscale 
waarderingsgrondslagen’ is op een 
enkel punt aangepast. Daarnaast zijn er 
enkele verduidelijkingen doorgevoerd. 
De verduidelijkingen hebben met name 
betrekking op het explicieter maken van het 
uitgangspunt van de Handreiking, namelijk 
dat de verwerking in de jaarrekening 
op fiscale waarderingsgrondslagen 
zoveel mogelijk aansluit met de aangifte 
vennootschapsbelasting.

De aanpassing heeft betrekking op de 
kostenegalisatiereserve. Het was en is zo 
dat indien voor groot onderhoud een fiscale 
kostenegalisatiereserve wordt gevormd dit 
een post is die onderdeel uitmaakt van het 
eigen vermogen.

Voorheen vond de opbouw van de 
kostenegalisatierekening plaats binnen 
het eigen vermogen ten laste van de 
overige reserves. Indien vervolgens in enig 
jaar groot onderhoud werd uitgevoerd, 
werden de desbetreffende uitgaven ten 
laste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht en binnen het eigen vermogen de 

kostenegalisatiereserve voor dat deel van 
het groot onderhoud overgeboekt van de 
kostenegalisatiereserve naar de overige 
reserves.

In de gewijzigde Handreiking is gesteld dat 
de opbouw van de kostenegalisatiereserve 
plaatsvindt ten laste van de winst-
en-verliesrekening (bijvoorbeeld 
onder de overige bedrijfskosten). 
Indien vervolgens in enig jaar groot 
onderhoud wordt uitgevoerd, worden 
nu desbetreffende uitgaven direct ten 
laste van de kostenegalisatiereserve 
gebracht. Als de kosten uitgaan boven 
het saldo van de kostenegalisatiereserve, 
worden deze (meer)kosten verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening. Als de 
kostenegalisatiereserve hoger is dan de 
gemaakte kosten voor welk doel de reserve 
is gevormd valt, wanneer het doel waarvoor 
deze reserve is gevormd is komen te 
vervallen, het restant van de reserve vrij ten 
gunste van de winst-en-verliesrekening.

Aangezien de Handreiking niet de status 
heeft van een richtlijn zijn de wijzigingen 
bij verschijnen per direct van kracht 
geworden. Dat wil zeggen dat deze kunnen 
worden toegepast op alle nog op te maken 
jaarrekeningen.
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