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IFRS 15 – Optreden als
principaal of als agent?
Of een onderneming optreedt als principaal of als agent is relevant voor de
presentatie van opbrengsten. Als een onderneming optreedt als principaal is het
bruto verantwoorden van de opbrengsten op zijn plaats. In het geval van optreden
als agent is het netto verantwoorden van de opbrengsten voorgeschreven. Dat is in
lijn met de bepalingen onder IAS 18. Echter, de wijze waarop het onderscheid tussen
het optreden als principaal of als agent moet worden bepaald, wijzigt met het effectief
worden van IFRS 15. Bepalend is of de onderneming beschikkingsmacht heeft over
een goed of dienst voordat het goed of de dienst wordt overgedragen aan de klant.
Optreden als principaal of als agent
Een andere partij kan betrokken zijn bij
het leveren van goederen of diensten door
een onderneming aan een klant. In dat
geval moet de onderneming vaststellen
of de aard van de belofte is om zelf de
gespecificeerde goederen en diensten
te leveren of dat zij geregeld heeft dat de
gespecificeerde goederen of diensten
door een andere partij worden geleverd.
In het eerste geval treedt de onderneming
op als principaal. In het tweede geval
treedt de onderneming op als agent.
Deze beoordeling is onderdeel van het
identificeren van prestatieverplichtingen in
een contract (stap 2).
Een onderneming bepaalt of zij
optreedt als principaal of als agent voor
ieder gespecificeerd goed of iedere
gespecificeerde dienst waarvan de levering
met een klant is overeengekomen. Een
gespecificeerd goed of gespecificeerde
dienst is een afzonderlijk identificeerbaar
goed of identificeerbare dienst (dan wel
een onderscheidbare bundel van goederen
of diensten). Als een contract met een
klant verschillende goederen of diensten
bevat, kan een onderneming voor sommige
goederen of diensten een principaal zijn
en voor andere goederen of diensten
een agent.

Als een onderneming optreedt als
principaal bij het vervullen van een
prestatieverplichting, verantwoordt de
onderneming opbrengsten voor het
brutobedrag van de vergoeding waarop
de onderneming verwacht recht te
hebben in ruil voor de te leveren goederen
of diensten. Een onderneming die als
agent een prestatieverplichting vervult,
verantwoordt de opbrengsten ter hoogte
van de vergoeding of commissie waarop
de onderneming verwacht recht te hebben
in ruil voor het arrangeren van de door
een andere partij te leveren goederen
of diensten.
Een onderneming bepaalt de aard van een
toezegging door:
•• de gespecificeerde goederen of diensten
te bepalen die aan de klant zullen worden
geleverd; en
•• te bepalen of de onderneming de
beschikkingsmacht heeft over ieder goed
of iedere dienst voordat het goed of de
dienst wordt overgedragen aan de klant.

Beschikkingsmacht over een goed of
dienst voor levering aan klant
Een onderneming is onder IFRS 15 een
principaal als het beschikkingsmacht heeft
over een goed of dienst voordat het goed
of de dienst wordt overgedragen aan de
klant. Dit is een wijziging ten opzichte van
de bepalingen onder IAS 18. De relevantie
van beschikkingsmacht is het gevolg van
het feit dat IFRS 15 de overdracht van
beschikkingsmacht over goederen en
diensten centraal stelt voor het verwerken
van opbrengsten.
Een onderneming heeft niet
noodzakelijkerwijs beschikkingsmacht
over een goed als de onderneming
juridisch eigendom verkrijgt over een goed
voordat de juridische eigendom wordt
overgedragen aan de klant. Daarnaast
is het van belang dat een onderneming
die als principaal classificeert de
prestatieverplichtingen zelf kan verrichten
of een andere partij kan inschakelen om
de prestatieverplichtingen te vervullen in
opdracht van haarzelf.
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Als een andere partij betrokken is bij het
leveren van goederen of diensten aan
een klant, treedt een onderneming op
als principaal als zij beschikkingsmacht
verkrijgt over:
•• een goed van de andere partij waarna de
onderneming het goed overdraagt aan
een andere partij;
•• een recht op een dienst uit te voeren
door de andere partij op grond waarvan
de onderneming de mogelijkheid heeft
die andere partij aan te sturen bij het
verrichten van de dienst aan de klant in
opdracht van de onderneming; of,
•• een goed of dienst van een andere partij
die door de onderneming vervolgens
wordt gebruikt bij het verschaffen
van een gespecificeerd goed of
gespecificeerde dienst aan de klant.
Als bijvoorbeeld de onderneming een
significante dienst verricht ten aanzien
van het integreren van goederen en
diensten die door een andere partij
worden geleverd aan de klant aan de
klant. In dat geval heeft de onderneming
beschikkingsmacht voordat het goed of
de dienst wordt geleverd aan de klant. De
reden hiervoor is dat de onderneming
eerst beschikkingsmacht verkrijgt over
de inputs van een gespecifieerd goed of
gespecifieerde dienst om vervolgens te
bepalen hoe deze worden gebruikt om
de gecombineerde output te creëren
zoals overeengekomen in het contract.
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Een onderneming treedt op als een agent
als de prestatie van de onderneming
het arrangeren is van de levering
van gespecificeerde goederen of
diensten door een andere partij. Een
onderneming die als agent optreedt,
heeft geen beschikkingsmacht over de
gespecificeerde goederen of diensten die
door een andere partij worden geleverd
voordat de goederen of diensten worden
overgedragen aan de klant.
Indicatoren voor beschikkingsmacht
Indicatoren dat een onderneming
beschikkingsmacht heeft over een
gespecificeerd goed of een gespecificeerde
dienst voordat het goed of de dienst
wordt overgedragen aan de klant zijn (niet
limitatief):
•• de onderneming is primair
verantwoordelijk voor het vervullen van
de toezegging om een gespecificeerd
goed of een gespecificeerde dienst te
leveren;
•• de onderneming heeft voorraadrisico
over een gespecificeerd goed of een
gespecificeerde dienst voordat deze
wordt overgedragen of nadat de
beschikkingsmacht is overgedragen
(bijvoorbeeld als gevolg van een recht op
retour); en
•• de onderneming heeft discretie
bij het vaststellen van de prijzen
voor een gespecifieerd goed of een
gespecificeerde dienst.

In IFRS 15 is niet langer het kredietrisico als
indicator opgenomen voor het optreden als
principaal. Dat is wel een indicator onder
IAS 18. Reden is dat het kredietrisico niets
zegt over de vraag of een onderneming
wel of geen beschikkingsmacht heeft over
een goed of dienst voordat het goed of
de dienst wordt overgedragen aan de
klant. Dit is in lijn met het basisbeginsel
onder IFRS 15: de overdracht van
beschikkingsmacht over een goed of dienst
aan een klant is leidend voor het verwerken
van opbrengsten.
De genoemde indicatoren kunnen meer of
minder relevant zijn voor het bepalen van
de beschikkingsmacht over een te leveren
goed of dienst. Dit is met name afhankelijk
van de aard van een gespecificeerd goed
of een gespecificeerde dienst en de
voorwaarden van het contract.
Overnemen van
prestatieverplichtingen
Een andere onderneming kan de
prestatieverplichting en contractuele
rechten uit hoofde van een contract
overnemen van de onderneming. In
dat geval is de onderneming niet langer
verplicht de prestatieverplichting te
vervullen door het leveren van een
gespecificeerd goed of een gespecificeerde
dienst (de onderneming is dus niet
langer principaal). De onderneming zal
geen opbrengst verantwoorden voor die
prestatieverplichting. In plaats daarvan
beoordeelt de onderneming of opbrengst
moet worden verantwoord voor het
vervullen van een prestatieverplichting
om een contract voor een andere partij
af te sluiten (of de onderneming als
agent optreedt).
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Effectieve datum
IFRS 15 geldt voor boekjaren die beginnen
op of na 1 januari 2018. Vervroegde
toepassing is toegestaan.
Voorbeeld: Optreden als agent
(ontleend aan IFRS 15)
Een onderneming exploiteert een website
waarmee klanten producten kunnen kopen
bij een reeks leveranciers. De leveranciers
leveren de producten rechtstreeks aan
de klanten. In de contracten tussen
de onderneming en de leveranciers is
overeengekomen dat de onderneming
recht heeft op een commissie die gelijk is
aan 10 procent van de verkoopprijs van een
product dat wordt gekocht via de website.
De prijzen op de website worden door
de leverancier vastgesteld. De website
van de onderneming vergemakkelijkt de
betaling van de klant aan de leverancier. De
onderneming vereist betaling van klanten
voordat bestellingen worden verwerkt.
De onderneming heeft geen verdere
verplichtingen tegenover de klant dan het
doorgeven van de bestellingen aan de
leveranciers.
De onderneming bepaalt of haar
prestatieverplichting bestaat uit het
leveren van de producten zelf (en zij dus als
principaal optreedt), of uit het arrangeren
van deze levering (en zij dus als agent
optreedt). Om dit vast te stellen, beoordeelt
de onderneming of zij beschikkingsmacht
heeft over de producten voordat ze aan de
klanten worden overgedragen.

De onderneming concludeert dat zij
geen beschikkingsmacht heeft over
de producten voordat ze worden
overgedragen aan de klanten die de
producten bestellen via de website. De
onderneming heeft op geen enkel moment
de mogelijkheid om het gebruik van de
producten te bepalen. Zij kan de producten
bijvoorbeeld niet naar andere partijen
dan de klant sturen, of voorkomen dat
de leverancier die producten overdraagt
aan de klant. De onderneming heeft
daarom geen beschikkingsmacht over de
producten die worden geleverd aan de
klanten die via de website bestellen.
De onderneming beoordeelt tevens
de indicatoren genoemd in IFRS 15.
De onderneming concludeert dat
deze indicatoren bewijs leveren dat
zij geen beschikkingsmacht heeft
over de producten voordat ze worden
overgedragen aan de klanten, omdat:
a. de leverancier primair verantwoordelijk
is voor het nakomen van de toezegging
om de producten aan de klant te
leveren. De onderneming is niet
verplicht om de producten te leveren
als de leverancier nalaat de producten
over te dragen aan de klant. Ook is de
onderneming niet verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de producten;
b. de onderneming geen voorraadrisico
heeft op enig moment vóór of na de
overdracht van de producten aan de
klant. De onderneming verbindt zich er
niet toe de producten bij de leverancier
af te halen voordat de producten
door de klant worden gekocht en
aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor beschadigde of geretourneerde
producten; en
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c. de onderneming geen bevoegdheid
heeft de prijzen van de producten
op de website te bepalen. De
verkoopprijzen worden bepaald door
de leveranciers.
Als gevolg concludeert de onderneming
dat zij als agent optreedt en dat het haar
prestatieverplichting is om te zorgen dat
de leveranciers de bestelde producten
leveren. Zodra de onderneming haar
toezegging nakomt om de bestellingen aan
de leveranciers door te geven, neemt de
onderneming opbrengsten op ter hoogte
van de commissie.
Voorbeeld: Optreden als principaal
(ontleend aan IFRS 15)
Een onderneming sluit een contract
af met een klant voor het verlenen
van onderhoudsdiensten in een
kantoorgebouw. De onderneming en de
klant komen de omvang van de diensten
overeen en onderhandelen over de prijs.
De onderneming is ervoor verantwoordelijk
dat de diensten worden uitgevoerd in
overeenstemming met de bepalingen
en voorwaarden in het contract. De
onderneming factureert de klant
maandelijks voor de overeengekomen prijs
met een betalingstermijn van 10 dagen.
De onderneming huurt externe
dienstverleners in om de
onderhoudsdiensten aan haar klanten te
leveren. Wanneer de onderneming een
contract met een klant verkrijgt, sluit de
onderneming vervolgens een contract
met één van die externe dienstverleners
af. Daarin geeft de onderneming
de dienstverlener de opdracht om
onderhoudsdiensten voor de klant uit te
voeren. De betalingsvoorwaarden in de
contracten met de dienstverleners zijn over
het algemeen in overeenstemming met de
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betalingsvoorwaarden in de contracten
van de onderneming met klanten. De
onderneming is echter verplicht om de
dienstverlener te betalen, zelfs als de
klant niet betaalt voor de uitgevoerde
onderhoudsdiensten.
Om te bepalen of de onderneming
optreedt als principaal of als agent,
identificeert de onderneming de te leveren
diensten aan de klant en beoordeelt zij
of zij beschikkingsmacht heeft over die
diensten voordat ze aan de klant worden
geleverd. De onderneming constateert
dat de diensten die aan de klant moeten
worden verleend, de onderhoudsdiensten
zijn waarvoor de klant een contract met
de onderneming heeft afgesloten. Er zijn
geen andere goederen of diensten aan de
klant toegezegd. Hoewel de onderneming
na het aangaan van het contract met de
klant een recht op onderhoud verkrijgt
van de externe dienstverlener, wordt dat
recht niet overgedragen aan de klant.
De onderneming behoudt namelijk
het vermogen om het gebruik ervan
te bepalen en vrijwel alle resterende
voordelen van dat recht te verkrijgen. De
onderneming kan bijvoorbeeld beslissen
voor welke klant de externe dienstverlener
onderhoudsdiensten verricht. Voorts
heeft de klant niet het recht om de
dienstverlener aan te sturen bij het
uitvoeren van de onderhoudsdiensten.
De onderneming concludeert dat
zij beschikkingsmacht heeft over de
onderhoudsdiensten voordat ze aan de
klant worden verstrekt. De voorwaarden
van het contract van de onderneming
met de externe dienstverlener geven
de onderneming de mogelijkheid
om de externe dienstverlener de
onderhoudsdiensten namens de
onderneming te laten leveren. Bovendien

concludeert de onderneming dat de
volgende indicatoren erop duiden dat de
onderneming beschikkingsmacht heeft
over de onderhoudsdiensten voordat deze
aan de klant worden geleverd, omdat:
a. de onderneming primair
verantwoordelijk is voor het
nakomen van de toezegging om
onderhoudsdiensten te verlenen.
Hoewel de onderneming een externe
dienstverlener heeft ingehuurd om
de toegezegde diensten aan de klant
uit te voeren, is de onderneming zelf
verantwoordelijk voor het waarborgen
dat de onderhoudsdiensten worden
uitgevoerd zoals overeengekomen
met de klant (de onderneming is
verantwoordelijk voor het nakomen
van de toezegging in het contract,
ongeacht of de onderneming de
onderhoudsdiensten zelf uitvoert of
een externe dienstverlener inhuurt om
de diensten uit te voeren); en
b. de onderneming de bevoegdheid
heeft om de prijs voor de
onderhoudsdiensten vast te stellen.
De onderneming constateert dat zij zich
niet verbindt om onderhoudsdiensten
van de externe dienstverlener te
verkrijgen voordat zij een contract met
een klant heeft afgesloten. Aldus heeft
de onderneming het voorraadrisico met
betrekking tot de onderhoudsdiensten
beperkt. Niettemin concludeert de
onderneming dat zij beschikkingsmacht
heeft over de onderhoudsdiensten voordat
deze aan de klant worden verstrekt. De
onderneming treedt dus op als principaal
bij de transactie en verwerkt de vergoeding
die de klant betaalt in ruil voor de
onderhoudsdiensten als opbrengsten.
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