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Van de redactie

Voor u ligt het aprilnummer van Update,
vaktechnisch bulletin voor accountants,
verzorgd door het AAC.
In deze Update wederom veel aandacht voor
ontwikkelingen op het gebied van financiële
verslaggeving. Deze ontwikkelingen hebben met
name betrekking op IFRS. De IASB werkt in de
hoogste versnelling om een aantal belangrijke
projecten (‘majors’) in 2011 gereed te krijgen.
Voorts speelt hierbij de wens van convergentie
tussen IFRS en US GAAP een rol. Ontwikkelingen op
het terrein van NL GAAP zijn daarentegen beperkt.
De oorzaken voor dit verschil in ontwikkelingen liggen
primair in 2005. In dat jaar werden beursgenoteerde
ondernemingen verplicht IFRS toe te passen in de
geconsolideerde jaarrekening. Het gevolg hiervan
was dat deze belangrijke doelgroep van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving wegviel. Tevens werd in het
kader van de invoering van IFRS de wet op diverse
punten aangepast. De wetgever besloot voorts
bepaalde wetsartikelen bewust niet aan te passen.
In die tijd kwam ook het issue van administratieve
lastenverlichting nadrukkelijker op de politieke agenda.
Bovenstaande leidde ertoe dat de Raad voor de
Jaarverslaggeving zijn beleid bij het opstellen van
richtlijnen aanpaste. Waar voor 2005 in belangrijke
mate ontwikkelingen binnen IFRS een-op-een werden
gevolgd, is dat na 2005 veel minder het geval. Vanaf
2005 zijn niet-beursgenoteerde ondernemingen de
belangrijkste doelgroep van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving. Deze ondernemingen kennen een
beperktere kring aan gebruikers van de jaarrekening
dan beursgenoteerde ondernemingen. Vaak is slechts
één of zijn enkele aandeelhouders aanwezig.
Deze hebben veelal de mogelijkheid om via andere
wegen informatie te verkrijgen over een onderneming.
Dit is een groot verschil met de doelgroep van IFRS.
De IASB richt zich bij het opstellen van IFRS juist op
een ruime kring aan gebruikers. Al deze gebruikers
moeten voldoende informatie hebben om beslissingen
te kunnen nemen. Beslissingen om bijvoorbeeld
aandelen te kopen of te verkopen.

Daarnaast heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving
in 2005 de relatie tussen zijn richtlijnen en de wet
beoordeeld. Voor 2005 schroomde de Raad niet om
richtlijnen op te stellen die strijdig waren met specifieke
wettelijke bepalingen of deze wettelijke bepalingen
inperkten. Voor goodwill bijvoorbeeld geeft de wet drie
mogelijke verwerkingswijzen. De Raad vond slechts een
van deze drie verwerkingswijzen aanvaardbaar, namelijk
activeren en afschrijven ten laste van het resultaat.
In 2005 werd besloten niet langer richtlijnen op te
stellen die in conflict zijn met wettelijke bepalingen.
Gevolg daarvan is dat de Raad geen IFRS-bepalingen
meer in zijn richtlijnen opneemt die strijdig zijn met de
wettelijke bepalingen.
De wens van administratieve lastenverlichting heeft
ook invloed op de beperkte ontwikkelingen binnen
NL GAAP. Bij het beoordelen of nieuwe standaarden
onder IFRS in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
zullen worden overgenomen, besteedt de Raad voor
de Jaarverslaggeving nadrukkelijk aandacht aan de
administratieve lasten ervan. In combinatie met de
toegevoegde waarde van de informatie voor gebruikers
van de jaarrekening.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de ontwikkelingen van
IFRS en NL GAAP nu sterk uiteenlopen. De verwachting
is dat deze trend zich zal voortzetten. Het aantal
verschillen tussen IFRS en NL GAAP zal dan ook de
komende jaren verder toenemen. Bij het beoordelen
van een eventuele overgang naar IFRS is dit een
ontwikkeling om rekening mee te houden. Dit betekent
dat wij u in de toekomst vaak zullen informeren over
wijzigingen van IFRS, en dus minder frequent over
wijzigingen van NL GAAP.
Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie
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Accounting

Voorstellen voor meer
‘principles-based’ benadering
hedge accounting
Een exposure draft (ED) over hedge accounting is
in december 2010 door de IASB gepubliceerd. De
IASB beoogt de toepassing van hedge accounting
te vereenvoudigen. In de ED is hiertoe een nieuw
model voor hedge accounting voorgesteld. De ED gaat
overigens niet in op macro hedging (hedging van een
‘open portfolio’). Dat laatste is primair van belang voor
financiële instellingen. Hiertoe zal de IASB afzonderlijk
voorstellen publiceren in 2011. In dit artikel wordt nader
ingegaan op de voorstellen voor het wijzigen van het
algemene model van hedge accounting. Hierbij zal ook
het verschil met de huidige regels onder IAS 39 worden
toegelicht.

Problemen onder IAS 39
Veel gebruikers en verschaffers van jaarrekeningen
vinden de huidige voorschriften van hedge accounting
onder IAS 39 complex. Dat geluid is ook te horen
onder accountants. Voorts is een kritiekpunt dat een
onderneming niet altijd in staat is om hedge accounting
aan te laten sluiten op het gevoerde risicomanagement.
Velen vinden de eisen in IAS 39 te sterk op regels
gebaseerd (‘rules-based’). Een duidelijk principe
achter de regels van hedge accounting ontbreekt.
Consequentie is dat jaarrekeningen niet in alle gevallen
goed de economische werkelijkheid van het gevoerde
risicomanagement weergeven. Een voorbeeld hiervan
is het verbod om hedge accounting toe te passen
op hedges van specifieke componenten van een
niet-financieel item. Stel dat een vliegtuigmaatschappij
het risico wenst af te dekken van veranderingen in
de prijs van brandstof voor straalmotoren. Hiertoe
sluit de maatschappij een termijncontract af op ruwe
olie. Ruwe olie vormt een belangrijke component van
brandstof voor straalmotoren. Desondanks staat IAS
39 niet toe dat deze specifieke component als afgedekt
item wordt aangewezen. In het algemeen is het
moeilijk om te voorspellen of te meten wat het effect
is van een wijziging van de prijs van een component

op de prijs van het niet-financiële item. Hierdoor staat
de IASB toepassing van hedge accounting op deze
hedgerelatie onder IAS 39 niet toe.
Hedge accounting meer laten aansluiten op
risicomanagement
De IASB wenst aan deze kritiek tegemoet te komen.
Hiertoe stelt de IASB een gehele herziening van de
vereisten inzake hedge accounting voor.
Deze herziening moet resulteren in een wijze van hedge
accounting die beter aansluit op het risicomanagement
van een onderneming. De door de IASB voorgestelde
herziening is een meer ‘principles-based’ benadering
met een duidelijk geformuleerde doelstelling.
Deze doelstelling is om in een jaarrekening het effect
van de activiteiten van risicomanagement weer te
geven. Het gaat hierbij om hedging van risico’s die het
resultaat kunnen beïnvloeden door middel van financiële
instrumenten. De geformuleerde doelstelling moet
leiden tot een beter begrip en een meer eenduidige
interpretatie van de eisen rond hedge accounting.
Hedge accounting is noodzakelijk
De meest drastische wijze om de complexiteit te
verminderen zou het afschaffen zijn van hedge
accounting. Dit is echter geen realistische optie. Bij
toepassing van de normale regels voor waardering
voor de afgedekte positie en het hedge-instrument
kan er een mismatch ontstaan in de toerekening aan
de winst-en-verliesrekening. Onder IAS 39 en ook
onder IFRS 9 is er sprake van een ‘mixed measurement
model’. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen
de waardering van de afgedekte positie en het
hedge-instrument (‘mismatch in de waardering’).
Een andere oorzaak betreft het verschil in het moment
van verwerken van de afgedekte positie en het
hedge-instrument (‘mismatch in de verwerking’).
Een voorbeeld hiervan is een verwachte inkoop in
USD. Deze verwachte transactie is nog niet in de
balans verwerkt, terwijl het valutatermijncontract ter
afdekking van het valutarisico wel in de balans wordt
verwerkt, en gewaardeerd wordt tegen reële waarde
met verwerking van de waardeveranderingen in het
resultaat. Zonder hedge accounting is het niet mogelijk
om deze mismatches op te lossen. Hedge accounting is
dus nodig om de economische realiteit van een hedge
in de jaarrekening zichtbaar te maken.
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Hedge-effectiviteit
Algemeen
De ED stelt voor dat de toepassing van hedge
accounting gebaseerd moet zijn op het gevoerde
risicomanagement. De ED kent niet de eis uit IAS 39
dat een hedgerelatie zeer effectief moet zijn om in
aanmerking te komen voor hedge accounting. Wel
dient voor toepassing van hedge accounting te worden
beoordeeld of de verwachte hedge-effectiviteit
voldoet. Deze beoordeling dient periodiek te worden
uitgevoerd, en is prospectief gericht. Vastgesteld moet
worden of aan de volgende twee eisen zal worden
voldaan:
• er bestaat geen verwachting dat de veranderingen
van de waarde van het hedge-instrument
systematisch hoger of lager zullen zijn dan de
veranderingen in het afgedekte item; en
• de verwachte compensatie tussen hedge-instrument
en afgedekte positie is niet toevallig (‘andere dan
toevallige compensatie’).

Frequentie van het beoordelen van de hedgeeffectiviteit
Een onderneming moet bij aanvang van de
hedgerelatie vaststellen of voldaan wordt aan de eisen,
en vervolgens moet een onderneming dit op een
doorlopende basis blijven vaststellen. Dat betekent
dat een onderneming dit op zijn minst op iedere
rapporteringsdatum moet doen, en als een belangrijke
wijziging in de omstandigheden plaatsvindt die invloed
heeft op de effectiviteit van de hedgerelatie.
Prospectieve versus retrospectieve test
De ED vereist geen retrospectieve test om vast
te stellen of hedge accounting nog kan worden
toegepast. Zoals eerder uiteengezet is slechts een
prospectieve test vereist. Dat wijkt af van IAS 39 waarin
naast een prospectieve test ook een retrospectieve test
vereist is. Bij de retrospectieve test onder IAS 39 wordt
vastgesteld of de werkelijke effectiviteit van de hedge
binnen een bereik van 80-125% valt. Als de werkelijke
effectiviteit buiten deze grenzen valt, dient hedge
accounting te worden beëindigd onder IAS 39.

Voorbeeld
Een onderneming heeft een vastrentende lening. De
onderneming besluit het reëlewaarderisico af te dekken
verbonden aan de benchmarkrentevoet door middel van
renteswap (van vast naar variabel). De ‘vaste leg’ van de
swap komt overeen met de voorwaarden van het afgedekte
item. Op grond hiervan kan de onderneming verwachten dat
de hedge resulteert in ‘andere dan toevallige compensatie’.
Echter, na het aangaan van de hedge verslechtert de
kredietwaardigheid van de contractpartij van de swap sterk.
Hierdoor wordt de reële waarde van de swap sterk beïnvloed
door de afname van de kredietwaardigheid. Gevolg is dat

Hedge-ineffectiviteit in winst-en-verliesrekening
Daadwerkelijke hedge-ineffectiviteit dient direct in
de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt. Dit
is overeenkomstig de voorschriften van IAS 39. De
ED stelt voor dat hedge-ineffectiviteit moet worden
gemeten door gebruik te maken van een kwantitatieve
analyse, bijvoorbeeld door het toepassen van de ‘dollar
offset methode’. Hierbij wordt de verandering in de
reële waarde van het hedge-instrument vergeleken met
de verandering in de reële waarde van het afgedekte
item toerekenbaar aan het afgedekte risico.

de compensatie nog slechts bij toeval zal bestaan doordat
de invloed van de kredietwaardigheid van de contractpartij

Afgedekte items

van de swap geen invloed heeft op de reële waarde van
het afgedekte risico. Er wordt dan niet meer voldaan aan de
voorwaarde van ‘andere dan toevallige compensatie’. Hierdoor
zal hedge accounting moeten worden beëindigd.

Let op!
De ED bevat geen definitie van ‘andere dan toevallige
compensatie’. Ook kent de ED geen kwantitatieve
grenzen voor het vereiste niveau van compensatie of
correlatie. Een onderneming zal judgement moeten
gebruiken om vast te stellen of voor een hedgerelatie
hedge accounting kan worden toegepast.
Kwantitatieve versus kwalitatieve analyse
Om vast te stellen of aan bovenstaande eisen voldaan
wordt, kan een onderneming een kwantitatieve analyse
verrichten. Dit is echter geen specifieke eis in de ED.
In sommige gevallen kan ook een kwalitatieve analyse
voldoende zijn om vast te stellen dat een hedgerelatie
kwalificeert voor hedge accounting.

Uitbreiding van toegestane afgedekte items
De voorstellen in de ED maken hedge accounting in
meer situaties mogelijk dan onder IAS 39. Onderstaand
wordt ingegaan op de voorstellen om hedge
accounting voor meer afgedekte items toe te staan.
Afdekken van een derivaat met een derivaat
Voorgesteld wordt ook hedge accounting toe te staan
als derivaten deel uitmaken van de afgedekte positie.
Hierdoor kan een openstaande positie in combinatie
met een derivaat worden aangewezen als de afgedekte
positie. Deze positie kan vervolgens worden afgedekt
met een derivaat als hedge-instrument. De oorzaak van
dergelijke structuren kan verschillen. Gewoonlijk is de
oorzaak dat een onderneming verschillende risico’s op
verschillende tijdstippen afdekt.
Voorbeeld
Een onderneming heeft een verwachte inkooptransactie
van goederen in USD. De onderneming dekt het prijsrisico

Let op!
Judgement zal nodig zijn om vast te stellen of
een hedgerelatie voldoet aan de eisen van hedge
accounting, en voor het vaststellen van het type van
analyse dat hiervoor vereist is.

6

van deze goederen af door een termijncontract voor deze
goederen af te sluiten met een looptijd van twee jaar.
Hierdoor wordt de prijs van de inkoop over twee jaar
vastgezet op USD 100. Een jaar later wil de onderneming het
valutarisico afdekken. Op dat moment bestaat de afgedekte

positie uit een verwachte inkooptransactie en een derivaat
(het termijncontract). De ED staat toe dat voor deze afgedekte
positie hedge accounting wordt toegepast. Onder IAS 39 is dit
niet toegestaan.

Afdekken van risicocomponenten van
niet-financiële items
De ED maakt een einde aan het onderscheid tussen
het afdekken van risicocomponenten van financiële
items en niet-financiële items. Onder IAS 39 is hedge
accounting niet toegestaan voor risicocomponenten
van niet-financiële items, met uitzondering van
valutarisico’s. De ED staat het toepassen van hedge
accounting toe voor componenten van zowel
financiële als niet-financiële items. Voorwaarde is
dat de componenten afzonderlijk te identificeren en
betrouwbaar te waarderen zijn. Deze wijziging kan een
grote invloed hebben op ondernemingen die de in- of
verkoop van grondstofcomponenten van producten
afdekken, zoals rubber, suiker, cacao, koper en goud
door middel van termijncontracten.
Voorbeeld

van een dergelijk instrument wordt echter verwerkt in
het resultaat. Hierdoor is het wel mogelijk om hedge
accounting toe te passen op het afdekken van het
valutarisico gerelateerd aan het te ontvangen dividend.
Voorwaarde is wel dat aan de overige vereisten voor
toepassing van hedge accounting wordt voldaan.
Groepen van items en nettoposities
De ED bevat voorstellen voor de verwerking
van hedges van ‘gesloten’ (‘closed’) portfolios
waarvan de samenstelling niet wijzigt gedurende
de periode van de hedge. De ED staat toe dat voor
items die op collectieve wijze als groep worden
afgedekt, hedge accounting wordt toegepast.
Voorwaarde is wel dat de items individueel in
aanmerking komen voor hedge accounting. En dat
de groep van items als collectief wordt beheerd
voor risicomanagementdoeleinden. De relatieve
verandering van de reële waarde van een individueel
item uit de groep hoeft echter niet gelijk te zijn aan
de verandering van de gehele groep. Onder IAS 39 is
dat wel vereist. Wel moeten alle items van de groep
onderhevig zijn aan hetzelfde afgedekte risico.

Een onderneming huurt vastgoed. Deze huurovereenkomst
classificeert als een operating lease. Een operating lease
valt buiten het toepassingsgebied van IAS 39 en IFRS 9.
De huurtermijnen van de operating lease zijn contractueel
gelinkt aan inflatie. De inflatiecomponent is afzonderlijk
identificeerbaar en betrouwbaar te waarderen. De
onderneming heeft door middel van een derivaat dit
inflatierisico afgedekt. In dat geval kan de onderneming hedge
accounting toepassen, waarbij de inflatiecomponent het
afgedekte item betreft.

Let op!
Wanneer een risicocomponent contractueel is bepaald,
zal het eenvoudiger zijn om deze component te
identificeren en te waarderen. Dit in tegenstelling
tot een situatie waarin een risicocomponent niet
contractueel is vastgelegd.
Eigenvermogensinstrumenten aangewezen als
FVTOCI
Investeringen in eigenvermogensinstrumenten kunnen
onder IFRS 9 gewaardeerd worden tegen reële waarde
waarbij de waardewijzigingen in OCI worden verwerkt
(FVTOCI). In dat geval stelt de IASB voor dat deze
instrumenten niet in aanmerking komen voor hedge
accounting. Reden die de IASB geeft is dat onder IFRS
9 de in OCI geboekte waardewijzigingen nooit naar het
resultaat (P&L) worden overgeboekt (‘no recycling’).
Zelfs niet in het geval van een impairment. Hierdoor is
er bij deze instrumenten geen sprake van een effect op
het resultaat. Slechts het ontvangen dividend van deze
instrumenten wordt in het resultaat verwerkt.
Let op!
Een investering in een eigenvermogensinstrument
aangewezen als FVTOCI (op grond van IFRS 9) kan
niet worden aangewezen in een hedgerelatie voor
het afdekken van het prijsrisico of valutarisico voor
toepassing van hedge accounting. Ontvangen dividend

Groepen kunnen ook per saldo nettoposities zijn.
Bijvoorbeeld een combinatie van twee of meer ‘bruto
groepen’. Nettoposities kunnen volgens de ED worden
aangewezen als afgedekte items. Voorwaarde is
wel dat de brutobedragen worden aangewezen als
afgedekte items. Het is dus niet toegestaan om een
niet-specifiek abstract bedrag van een nettopositie
aan te wijzen als afgedekte positie. In plaats daarvan
moeten brutobedragen worden aangewezen
die tezamen de nettopositie vormen. Voor een
kasstroomhedge van een nettopositie moeten de
individuele kasstromen als onderdeel van de afgedekte
positie wel de winst-en-verliesrekening in dezelfde
periode (en alleen in die periode) beïnvloeden.
Voorbeelden van nettoposities die in aanmerking
komen voor hedge accounting:
• een groep van inkoopcontracten en
verkoopcontracten die tezamen worden afgedekt
voor valutarisico;
• een groep van vastrentende verstrekte en
ontvangen leningen waarvoor gezamenlijk het
renterisico wordt afgedekt door een of meer
renteswaps (van vast naar variabel). Het renterisico
betreft het risico dat door wijzigingen in de rente de
reële waarde van de leningen wijzigt;
• een groep van variabelrentende verstrekte en
ontvangen leningen waarvoor gezamenlijk het
renterisico wordt afgedekt door een of meer
renteswaps (van variabel naar vast). Voorwaarde
is dat rente in het resultaat op hetzelfde moment
wordt verwerkt; en
• een groep van verwachte ontvangsten in vreemde
valuta (als gevolg van verkooptransacties) en
verwachte uitgaven in die vreemde valuta die het
resultaat in dezelfde periode beïnvloeden waarvoor
gezamenlijk het valutarisico wordt afgedekt door
middel van een valutatermijncontract.
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Een onderneming kan dus een nettopositie afdekken
waarbij verschillende posten worden geraakt in
de winst-en-verliesrekening. De ED bepaalt dat
wijzigingen in de waarde van hedge-instrumenten die
verwerkt worden in de winst-en-verliesrekening in een
afzonderlijke post moeten worden opgenomen ten
opzichte van de items die afgedekt worden.
Voorbeeld
Een onderneming heeft een groep van bindende
verkoopovereenkomsten ter hoogte van USD 100 binnen
negen maanden, en daarnaast een groep van bindende
inkoopovereenkomsten voor een bedrag van USD 120. De
onderneming kan niet het abstracte bedrag ter hoogte
van de nettopositie (USD 20 aan uitgaven) aanwijzen als
afgedekte positie. In plaats daarvan moet de onderneming
een brutobedrag van de verkopen en een brutobedrag van
de inkopen aanwijzen die tezamen de afgedekte nettopositie
vormen.

Let op!
De voorstellen voor ‘gesloten’ portfolio’s kunnen
worden beschouwd als een stap in de richting van
een nieuw model voor ‘open’ portfolios. ‘Open’
portfolio’s zijn groepen van afgedekte items waarvan
de samenstelling continu wijzigt, en waarbij dus ook
aanpassingen plaatsvinden van de hedge-instrumenten
om de hedgerelatie in lijn met het risicomanagement
voort te zetten. Financiële instellingen managen het
renterisico in het algemeen op een nettobasis op
het niveau van portfolio’s (macro hedging). Voor het
toepassen van hedge accounting voor ‘open’ posities
zal de IASB echter een afzonderlijke ED publiceren in
2011.
‘Layer component’ van een nominaal bedrag
Onder IAS 39 is het alleen toegestaan om een bepaald
gedeelte (‘layer component’) van een nominale
hoeveelheid aan te wijzen als afgedekt item voor een
verwachte transactie, bijvoorbeeld de eerste 100 vaten
van de totaal verwachte inkoop van ruwe olie in een
specifieke maand. Een dergelijke aanpak adresseert de
onzekerheid verbonden aan het afgedekte item inzake
de omvang en timing van de inkoop. De ED stelt voor
dat dit niet alleen wordt toegestaan voor verwachte
transacties, maar ook voor bestaande transacties.
Een voorbeeld van een bestaande transactie betreft
een bindende overeenkomst die een optie bevat
om het contract voortijdig te beëindigen (‘early
termination option’). Een dergelijk contract kent de
onzekerheid dat het contract voor het einde van de
looptijd wordt beëindigd. Daarnaast kan een bindende
overeenkomst ook vroegtijdig worden beëindigd als
gevolg van het niet nakomen van de voorwaarden
(‘non-performance’). Dergelijke onzekerheid
beïnvloedt namelijk niet de hedgerelatie voor het deel
van de verwachte transactie dat plaatsvindt. Dit is
onafhankelijk van de precieze samenstelling van het
deel van de transactie dat plaatsvindt.
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Hedge-instrumenten
Uitbreiding van toegestane hedge-instrumenten
De ED breidt de soorten van financiële instrumenten
uit die in aanmerking komen als hedge-instrument.
Alle financiële instrumenten die worden gewaardeerd
tegen reële waarde waarbij de waardewijzigingen
in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt
(FVTPL), kunnen als hedge-instrumenten worden
aangewezen. Een uitzondering op deze algemene
regel zijn netto geschreven opties. Dit resulteert in de
volgende financiële instrumenten die kunnen worden
aangewezen als hedge-instrumenten:
• financiële instrumenten die verplicht moeten
worden geclassificeerd als FVTPL (waaronder
derivaten);
• financiële instrumenten die worden aangewezen als
FVTPL door toepassing van reëlewaarde-optie; en
• financiële instrumenten gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs die worden aangewezen
voor een hedge van valutarisico.
Onder IAS 39 kunnen monetaire posten in vreemde
valuta (niet-derivaten) slechts als hedge-instrument
worden aangewezen voor het afdekken van
valutarisico. De ED stelt voor dat alle niet-derivaten
die geclassificeerd zijn als FVTPL kunnen worden
aangewezen als hedge-instrument voor ieder risico.
Let op!
Onder IFRS 9 worden in contracten besloten derivaten
(embedded derivaten) in financiële activa niet
afzonderlijk verwerkt. Het gevolg is dat dergelijke
embedded derivaten volgens de voorstellen in de ED
niet in aanmerking komen als hedge-instrument. Het
is wel mogelijk dat het financiële actief waarbij het
embedded derivaat aanwezig is, in zijn geheel voor
hedge accounting in aanmerking komt. Voorwaarde is
wel dat het instrument is geclassificeerd als FVTPL en
het geen netto geschreven optie betreft.
Tijdswaarde van opties
De ED wijzigt niet de bepalingen of en wanneer een
financiële optie in aanmerking komt voor hedge
accounting. Zo kan een optie worden aangewezen
als hedge-instrument van een ‘one-sided’ risico. Een
onderneming kan bijvoorbeeld door middel van een
rentecap het risico afdekken dat de rente op een
variabelrentende lening boven de 5% komt.
Wel stelt de ED een wijziging voor hoe om te gaan
met de tijdswaarde van een optie als alleen de
intrinsieke waarde van de optie wordt aangewezen
als onderdeel van een hedgerelatie. Onder IAS 39 kan
een onderneming ervoor kiezen de tijdswaarde van
een optie uit te sluiten van hedge accounting. In dat
geval worden de wijzigingen in de reële waarde van de
tijdswaarde in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Als
gevolg daarvan kan er een grote mate van volatiliteit
ontstaan in de winst-en-verliesrekening.

Tabel 1: Het verloop van de reële waarde van de tijdswaarde van de optie (reële waarde optie exclusief intrinsieke waarde van optie)

Reële waarde tijdswaarde

Moment van aanschaf

Ultimo kwartaal 1

Ultimo kwartaal 2

Ultimo kwartaal 3

Ultimo kwartaal 4

Ultimo kwartaal 5

10

7

11

8

6

0

10

7

11

8

6

0

0

3

(1)

2

4

10

De onderneming verwerkt de tijdswaarde van deze optie als volgt:
Balans
						
Financieel actief
(tijdswaarde optie)
Reserve OCI

Totaalresultaat
						
OCI		

3

(4)

De ED bevat voorstellen om dit probleem te adresseren
waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om de
tijdswaarde uit te sluiten van de hedgerelatie. Hiertoe
wordt een verwerking voorgesteld die vergelijkbaar
is aan kasstroomhedge-accounting. De voorgestelde
verwerking bestaat uit twee stappen. De eerste
stap is om alle wijzigingen in de reële waarde van
de tijdswaarde van de optie in OCI te verwerken.
Dit vindt plaats gedurende de gehele termijn van
de hedgerelatie. Deze wijzigingen leiden dan niet
tot fluctuatie in de winst-en-verliesrekening. De
tweede stap is dan vereist om de bedragen uit het
eigen vermogen naar de winst-en-verliesrekening
te reclassificeren (‘recycling’). De basis voor deze
reclassificatie is afhankelijk van de aard van het
afgedekte item:
• gerelateerd aan een transactie (bijvoorbeeld het
afdekken van een verwachte inkoop over drie
maanden); of
• gerelateerd aan een periode (bijvoorbeeld het
afdekken van veranderingen in de prijs van voorraad
goederen gedurende drie maanden).
Voor een aan een transactie gerelateerd afgedekt item
wordt het bedrag van de cumulatieve verandering in
de reële waarde gereclassificeerd naar de winst-enverliesrekening op hetzelfde moment als het afgedekte
item de winst-en-verliesrekening beïnvloedt. Als het
afgedekte item tot een niet-financiële post op de balans
leidt, wordt het bedrag in OCI gereclassificeerd naar de
balans en als onderdeel van de waardering verwerkt
van deze niet-financiële post. Deze reclassificatie
beïnvloedt niet OCI, maar betreft een rechtstreekse
boeking uit het eigen vermogen (dus geen recycling
van OCI naar W&V).

3

2

6

Deze reclassificatie is in feite het amortiseren van
de originele tijdswaarde over de periode van de
hedgerelatie. Deze reclassificatie heeft wel invloed op
OCI (dus recycling van OCI naar W&V).
Voorbeeld (ontleend aan voorbeeld op website IASB)
Een onderneming koopt een optie om het prijsrisico af te
dekken op een verwachte inkoop van een grondstof aan het
einde van kwartaal 5. Dit betreft de afdekking van een aan
een transactie gerelateerd afgedekt item. Het afgedekte item
leidt tot een niet-financiële post (voorraad grondstof) op de
balans. De tijdswaarde van de optie bedraagt bij aankoop 10.
De optie heeft een looptijd van vijf kwartalen. Het verloop van
de reële waarde van de tijdswaarde van de optie (reële waarde
optie exclusief intrinsieke waarde van optie) is weergegeven
in tabel 1.

De wijzigingen in de intrinsieke waarde van de optie
worden verwerkt conform de bepalingen van hedge
accounting. Op het einde van kwartaal 5 vindt de
inkoop van de grondstof plaats waarop de optie
betrekking had. Op dat moment wordt het bedrag uit
de reserve gereclassificeerd naar de kostprijs van de
voorraad grondstof. Deze boeking beïnvloedt niet OCI.
De boeking hiervan luidt als volgt:
Voorraad grondstof (B)
10
Aan Reserve OCI (B)		

10

Voorbeeld (ontleend aan voorbeeld op website IASB)
Een onderneming koopt een optie om het prijsrisico van
geactiveerde voorraad grondstof gedurende een periode van
vijf kwartalen af te dekken. Dit betreft de afdekking van een
aan een periode gerelateerd afgedekt item. De tijdswaarde
van de optie bedraagt bij aankoop 10. De optie heeft een
looptijd van vijf kwartalen. Het verloop van de reële waarde

Voor een aan een periode gerelateerd afgedekt item
is de wijze van recycling anders. Het bedrag van
de originele tijdswaarde bij aanschaf van de optie
wordt van het eigen vermogen naar de winst-enverliesrekening gereclassificeerd over de periode van de
hedgerelatie.

van de tijdswaarde van de optie (reële waarde optie exclusief
intrinsieke waarde van optie) is weergegeven in tabel 2.

De wijzigingen in de intrinsieke waarde van de optie
worden verwerkt conform de bepalingen van hedge
accounting.

Update. nummer 1, april 2011

9

Tabel 2: Het verloop van de reële waarde van de tijdswaarde van de optie (reële waarde optie exclusief intrinsieke waarde van optie)
Moment van aanschaf

Ultimo kwartaal 1

Ultimo kwartaal 2

Ultimo kwartaal 3

Ultimo kwartaal 4

Ultimo kwartaal 5

10

7

11

8

6

0

Reële waarde tijdswaarde

De onderneming verwerkt de tijdswaarde van deze optie als volgt:
Balans
						
Financieel actief

10

7

11

8

6

0

Overige reserves

0

2

4

6

8

10

Reserve OCI

0

1

(5)

(4)

(4)

0

(tijdswaarde optie)

Totaalresultaat
						
Amortisatie (W&V)		

2

2

2

2

2

OCI		

1

(6)

1

0

4

Totaal		

3

4

3

2

6

Ter verduidelijking van de periodieke boekingen zijn
onderstaand voor kwartaal 1 en voor kwartaal 2 de
journaalposten weergegeven.
Journaalposten voor kwartaal 1:
OCI
3
Aan Financieel actief (tijdswaarde optie) (B) 		

3

Amortisatie (W&V)
2
Aan OCI		

2

Journaalposten voor kwartaal 2:
Financieel actief (tijdswaarde optie) (B)
4
Aan OCI 		

4

Amortisatie (W&V)
2
Aan OCI		

2

Verandering in de verwachte hedge-effectiviteit
De verwachte hedge-effectiviteit kan wijzigen in de
loop van de tijd. In dat geval moet een onderneming
proberen de verhouding tussen het afgedekte item
en het hedge-instrument zodanig te herstellen opdat
de hedge-ineffectiviteit wordt geminimaliseerd. De
aanpassing in de verhouding tussen het afgedekte
item en het hedge-instrument wordt door de IASB
‘rebalancing’ van de hedgerelatie genoemd. Dit kan
betekenen dat in de hedgerelatie de omvang van
het afgedekte item of de omvang van het hedgeinstrument moet worden aangepast. De verhouding
tussen het hedge-instrument en het afgedekte
item mag namelijk niet leiden tot bewust gekozen
ineffectiviteit.

10

Let op!
Dit betekent niet dat een onderneming een hedgeinstrument moet kiezen dat ineffectiviteit minimaliseert.
Een onderneming mag een hedge-instrument
kiezen waarvan zij verwacht dat dit zal leiden tot
een acceptabele compensatie. Zelfs indien er andere
instrumenten beschikbaar zijn die leiden tot een hogere
mate van compensatie. Maar zij moet de toewijzing
van het hedge-instrument wel op een dusdanig
manier doen dat voor deze hedgerelatie de verwachte
ineffectiviteit wordt geminimaliseerd.
De ED stelt dat ‘rebalancing’ niet het einde betekent
van de oude hedgerelatie en de start van een
nieuwe hedgerelatie (‘stop en start’). Het deel
van de hedgerelatie dat overblijft na ‘rebalancing’
verwerkt een onderneming als het continueren van de
hedgerelatie. Het deel dat niet langer onderdeel is van
de hedgerelatie verwerkt een onderneming als een
beëindigde hedge.

Voorbeeld
Stel dat een onderneming een zeer waarschijnlijke transactie
verwacht waarbij 100 eenheden van een goed worden
ingekocht. De onderneming dekt het prijsrisico in door
middel van een kasstroomhedge. De onderneming voldoet
bij aanvang van de hedgerelatie aan de eisen van hedge
accounting en past kasstroomhedge-accounting toe.
Gedurende de hedgerelatie wijzigt de verwachting over de
verwachte inkoop. Voor slechts 90 eenheden is het nog
zeer waarschijnlijk dat de inkooptransactie zal plaatsvinden.
Hierdoor is de onderneming verplicht om voor 10 eenheden
hedge accounting te beëindigen. Voor de overige 90
eenheden dient hedge accounting te worden gecontinueerd.
‘Rebalancing’ is dus niet aan de orde.

Vrijwillig beëindigen van bestaande
hedgerelaties niet toegestaan
Stel dat er geen sprake is van wijzigingen in de
hedgerelatie en de doelstelling van risk management
blijft ongewijzigd. In dat geval kan een onderneming
niet besluiten tot het stoppen van hedge accounting.
Dit is een wijziging ten opzichte van IAS 39. Onder
IAS 39 kan een onderneming wel besluiten niet langer
hedge accounting (prospectief) toe te passen.
‘Own use exception’
Onder de huidige IFRS-bepalingen kan het verwerken
van commoditycontracten voor eigen gebruik leiden tot
een mismatch. Dergelijke contracten vallen niet onder
het toepassingsgebied van IAS 39. Hierdoor kunnen
dergelijke contracten niet tegen reële waarde worden
gewaardeerd. Probleem is dat veel ondernemingen
die regelmatig commoditycontracten afsluiten hun
risicopositie op basis van reële waarde managen. De
IASB is nagegaan of voor dergelijke contracten hedge
accounting moet worden toegestaan.

Het antwoord is negatief, omdat toepassing van
hedge accounting moeilijk is door de dynamische
wijze waarop dergelijke posities worden gemanaged.
De IASB stelt wel een andere oplossing voor. Deze
oplossing houdt in dat dergelijke commoditycontracten
wel als derivaten (onder IAS 39 en IFRS 9) mogen
worden verwerkt, en kunnen worden gewaardeerd
tegen reële waarde, waarbij de waardeveranderingen
in het resultaat worden verwerkt. Voorwaarde
is wel dat dit in lijn is met het risicomanagement
van de onderneming (management van deze
commoditycontracten ‘op basis van reële waarde’). Dit
voorstel voorkomt een accounting mismatch zonder dat
hedge accounting nodig is.
Reëlewaardehedge-accounting
De ED stelt een wijziging voor in de presentatie van
reëlewaardehedges. De wijziging in de reële waarde
als gevolg van een wijziging in het afgedekte risico
presenteert een onderneming op een afzonderlijke
regel in de balans, en dus niet als onderdeel van het
afgedekte item zoals onder IAS 39. Ineffectiviteit
verwerkt een onderneming direct ten laste van
de winst-en-verliesrekening. Hierdoor wordt de
waardering van het afgedekte item zelf niet gewijzigd.
De wijzigingen in de reële waarde van zowel het
hedge-instrument als het afgedekte risico worden
verwerkt in ‘other comprehensive income’ (OCI).
Dit wijkt af van IAS 39. Onder IAS 39 verwerkt
een onderneming alle wijzigingen in de winst-enverliesrekening.
Voorbeeld
Het reëlewaarderisico van een vastrentende lening die
uitgeven is tegen nominale waarde ter hoogte van 100.000
dekt een onderneming af door middel van een renteswap. De
hedgerelatie is aangewezen vanaf het moment van uitgifte

Tabel 3: Jaarrekening
Balans
Renteswap (op een afzonderlijke regel)

van de lening. Dat moment komt overeen met het begin van
D

C

5.000		

het boekjaar. Alle rente wordt afgewikkeld op het einde van
het boekjaar. De winst op de swap aan het einde van het jaar
is 5.000. Deze winst compenseert de vermindering van de
reële waarde van de lening ter hoogte van 6.000. Hierdoor

Vastrentende lening (op een afzonderlijke regel)		

100.000

Aanpassing van reële waarde vastrentende lening (op een afzonderlijke regel)		

6.000

bedraagt de hedge-ineffectiviteit 1.000. Onder de voorstellen
in de ED worden in de jaarrekening over dit boekjaar de

Kasstroomhedge-accounting

Winst-en-verliesrekening (W&V)		
Rentelasten
Hedge-ineffectiviteit (gereclassificeerd vanuit OCI)

X*
1.000		

Other comprehensive income (OCI)		
Wijziging van de reële waarde van het afgedekte item (lening)

volgende posten opgenomen (zie tabel 3).

6.000		

Wijziging van de reële waarde van het hedge-instrument (renteswap)		

5.000

Hedge-ineffectiviteit (gereclassificeerd naar W&V)		

1.000

‘Lower of test’
Voor het bepalen van de hedge-ineffectiviteit behoudt
de ED de ‘lower of test’ uit IAS 39. Dat houdt in dat de
omvang van de kasstroomhedgereserve het laagste is
van:
• het cumulatieve resultaat van het hedge-instrument
vanaf de aanvang van de hedgerelatie; en
• de cumulatieve verandering van de reële waarde
van het afgedekte item vanaf de aanvang van de
hedgerelatie.

* De rentelasten bevatten de vaste rente verschuldigd op de lening en een bedrag gelijk aan de
nettorente verschuldigd op de renteswap.
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Tabel 4: Belangrijke wijzigingen in ED t.o.v. IAS 39
ED

IAS 39

Geen vereiste dat een hedgerelatie naar verwachting zeer effectief moet zijn om in

Voor toepassing van hedge accounting moet een hedgerelatie naar verwachting

aanmerking te komen voor hedge accounting.

zeer effectief zijn (prospectieve test).

Het beoordelen van de hedge-effectiviteit is prospectief en wordt gedreven door

Naast een prospectieve test ook een retrospectieve test vereist. De werkelijke

de risicomanagementstrategie onder de voorwaarde dat geen systematische

effectiviteit van de hedge moet binnen een bereik van 80-125% vallen.

onder- of overafdekking plaatsvindt en er niet sprake is van ‘andere dan toevallige
compensatie’.
Het aanpassen van de verhouding tussen het hedge-instrument en het afgedekte

Het concept van ‘rebalancing’ bestaat niet. Hierdoor is de kans groter dat hedge

item (‘rebalancing’) is vereist als dat nodig is om te blijven voldoen aan de

accounting tussentijds moet worden beëindigd.

doelstelling van risicomanagement.
Niet toegestaan om vrijwillig te stoppen met het toepassen van hedge

Toegestaan om vrijwillig te stoppen met het toepassen van hedge accounting.

accounting voor een hedgerelatie die nog steeds in lijn is met de doelstelling

Daarnaast verplicht stoppen met hedge accounting als niet langer wordt voldaan

van risicomanagement. Wel verplichting tot stoppen van hedge accounting

aan eisen.

als hedgerelatie niet langer kwalificeert (inclusief situatie dat doelstelling van
risicomanagement wijzigt).
Het toepassen van hedge accounting is toegestaan voor componenten van zowel

Hedge accounting is niet toegestaan voor componenten van niet-financiële items,

financiële als niet-financiële items. Voorwaarde is dat componenten afzonderlijk te

met uitzondering van valutarisico’s. Wel toegestaan om voor alle risico’s tezamen

identificeren en te waarderen zijn.

hedge accounting toe te passen.

Combinaties van derivaten en niet-derivaten komen in aanmerking als afgedekte

Derivaten kunnen geen onderdeel zijn van de afgedekte positie.

positie.
Hedge-instrumenten kunnen niet-derivaten zijn.

Monetaire posten in vreemde valuta (niet-derivaten) kunnen slechts als hedgeinstrument worden aangewezen voor het afdekken van valutarisico.

Toegestaan om een bepaald gedeelte (‘layer component’) van een nominale

Alleen toegestaan voor verwachte transacties.

hoeveelheid aan te wijzen als afgedekt item voor zowel verwachte als bestaande
transacties.
Commoditycontracten die voor eigen gebruik worden afgesloten kunnen als

Niet toegestaan om commoditycontracten voor eigen gebruik als derivaten in de

derivaten (onder IAS 39 en IFRS 9) worden verwerkt. Voorwaarde is wel dat dit in

balans te verwerken.

lijn is met het risicomanagement van de onderneming (op basis van reële waarde).
Voor reëlewaardehedges zullen de waardewijzigingen van het afgedekte

De waardewijzigingen van het afgedekte risico worden verwerkt als onderdeel

risico op een afzonderlijke regel in de balans worden gepresenteerd. Dit

van de waardering van het afgedekte item. Hierdoor is sprake van waardering

betekent dat de waardering van het afgedekte item niet wordt aangepast. De

van het afgedekte item tegen geamortiseerde kostprijs plus een additionele

reëlewaardewijzigingen van zowel het hedge-instrument als het afgedekte risico

waardecorrectie (gemengde waardering).

worden verwerkt in other comprehensive income (OCI). Eventuele ineffectiviteit
wordt vervolgens ten laste van de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Hedge accounting voor hedges van groepen van afgedekte items (inclusief

Meer restricties voor toepassing van hedge accounting voor hedges van groepen

nettoposities) onder voorwaarden toegestaan.

van afgedekte items (inclusief nettoposities).

Het toepassen ‘basis adjustments’ bij de verwerking van een niet-financieel actief

Een keuze bestaat om wel of niet een ‘basis adjustment’ te verwerken. Alternatief

of niet-financiële verplichting is verplicht voor kasstroomhedges van verwachte

is om de in OCI verwerkte waardewijziging in het eigen vermogen te laten en te

toekomstige transacties. Dit houdt in dat de in OCI verwerkte waardewijziging van

recyclen op het moment dat de afgedekte positie het resultaat beïnvloedt.

het hedge-instrument wordt verwerkt als onderdeel van het opgenomen actief of
verplichting.
Nieuwe toelichtingsvereisten ter verbetering van het inzicht in:
• de relatie tussen de strategie van risicomanagement en de werkelijke activiteiten;
• hoe de afdekkingsactiviteiten invloed hebben op de omvang, timing en
onzekerheid van toekomstige kasstromen; en
• het effect van hedge accounting op de jaarrekening.
Deze toelichting dient te worden opgenomen in een afzonderlijk noot of in een
afzonderlijke sectie van de toelichting.

12

Toelichting op deze wijze is niet vereist.

‘Basis adjustment’
De ED verplicht een onderneming het toepassen van
een ‘basis adjustment’ bij de verwerking van een
niet-financieel actief of niet-financiële verplichting
voor kasstroomhedges van verwachte toekomstige
transacties. Dit houdt in dat de in OCI verwerkte
waardewijziging van het hedge-instrument wordt
verwerkt als onderdeel van het opgenomen actief of
verplichting. Onder IAS 39 heeft een onderneming ook
de mogelijkheid geen ‘basis adjustment’ te verwerken.
In dat geval wordt onder IAS 39 de in OCI verwerkte
waardewijziging in het eigen vermogen gelaten tot
het moment dat de afgedekte positie de winst-enverliesrekening beïnvloedt. Op dat moment vindt
recycling plaats vanuit het eigen vermogen naar de
winst-en-verliesrekening.
Toelichtingsvereisten
De door de IASB voorgestelde toelichtingsvereisten
beogen informatie te verstrekken over:
• de strategie van risicomanagement van een
onderneming;
• de effecten van activiteiten van risicomanagement
op de omvang, timing en onzekerheid van
toekomstige kasstromen; en
• het effect dat hedge accounting heeft op de
primaire financiële overzichten (de balans, de
winst-en-verliesrekening, het overzicht van ‘other
comprehensive income’ en het kasstroomoverzicht).

Overgangsbepalingen en voorgestelde effectieve
datum
De IASB stelt voor dat deze nieuwe bepalingen voor
het eerst moeten worden toegepast in boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2013. Deze nieuwe
bepalingen worden onderdeel van IFRS 9. IFRS 9 is de
nieuwe standaard voor de verwerking en waardering
van financiële instrumenten. IFRS 9 zal IAS 39 in zijn
geheel vervangen. Een onderneming die de nieuwe
voorschriften over hedge accounting vervroegd wenst
toe te passen, moet ook de overige bepalingen van
IFRS 9 toepassen. Overigens dient voor toepassing
van ondernemingen binnen Europa eerst ook nog
goedkeuring van IFRS 9 plaats te vinden door de
Europese Unie. Voorts is in de ED opgenomen dat een
onderneming de nieuwe bepalingen inzake hedge
accounting prospectief moet toepassen. Om hedge
accounting vanaf de datum van adoptie te kunnen
toepassen, moet op die datum aan alle eisen van
hedge accounting zoals opgenomen in IFRS 9 worden
voldaan.
Drs. Dingeman Manschot RA

Tabel 5: Ongewijzigd overgenomen uit IAS 39
Toepassing van hedge accounting is facultatief en dus niet verplicht.
De verwerkingswijze van kasstroomhedge-accounting.
De eis om een hedgerelatie formeel aan te wijzen en te documenteren.
De eis om hedge-ineffectiviteit in de winst-en-verliesrekening te verwerken.
De voorwaarde dat alleen instrumenten afgesloten met een partij buiten de rapporterende eenheid als hedge-instrumenten kunnen
worden aangewezen.
Het aanwijzen van een proportioneel deel van een nominale hoeveelheid als afgedekt item.
Hedge van een netto-investering in een buitenlandse eenheid.
Het verbod risicocomponenten te identificeren waarvan de kasstromen hoger zouden kunnen zijn dan de kasstromen van het afgedekte
item in zijn geheel.
Als kasstroomhedge-accounting wordt beëindigd, blijven de bedragen opgenomen in OCI als verwacht wordt dat de afgedekte
kasstromen nog steeds zullen plaatsvinden. Recycling naar de winst-en-verliesrekening vindt plaats op het moment wanneer het
afgedekte item de winst-en-verliesrekening beïnvloedt.
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JAARREKENINGRECHT

‘Smokkelwaar’ voorstel
invoeringswet Flex-BV
In eerdere uitgaven van Update 1 werd aandacht besteed
aan het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering
van het BV-recht. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal
aanpassingen van het jaarrekeningrecht aan het nieuwe
flexibele BV-recht en enkele aanpassingen van het
jaarrekeningrecht die helemaal losstaan van het flexibele
BV-recht (zogenoemde ‘smokkelwaar’). In deze bijdrage
zullen wij deze smokkelwaar op hoofdlijnen behandelen.
De referenties naar de wijzigingsvoorstellen bij de
wetsartikelen zijn hierbij opgenomen.
Vermelding accountantskosten ex art. 2:382a BW
Op grond van art. 2:382a BW dienen grote
rechtspersonen sedert 27 juni 2008 in de
toelichting bij de jaarrekening de honoraria van de
accountantsorganisatie in de jaarrekening te vermelden.
De honoraria dienen gesplitst te worden in de volgende
vier categorieën:
• controle van de jaarrekening;
• andere controleopdrachten;
• fiscale adviesdiensten;
• andere niet-controlediensten.
In de praktijk roept de wettekst de nodige problemen
en onduidelijkheden op. Deze zijn door zowel de Raad
voor de jaarverslaggeving als het NIVRA verwoord.
Drie van deze onduidelijkheden worden met het
invoeringswetsvoorstel weggenomen.
Vrijstelling vermelding honoraria rechtspersonen
die worden meegeconsolideerd
Vermelding van honoraria mag, onder voorwaarden,
achterwege blijven in jaarrekeningen van
rechtspersonen die worden geconsolideerd.
Deze vrijstelling geldt voor rechtspersonen waarvan
de financiële gegevens zijn geconsolideerd in een
geconsolideerde jaarrekening waarop de EU-IFRS
verordening of de zevende EG richtlijn van toepassing
is (art. 2:382a lid 3 BW).

1
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Deloitte Update 2010, nr. 1, p. 41 – 43 en nr. 3, p. 71 – 74.

De huidige tekst van de vrijstelling impliceert een
keuzemogelijkheid om de honoraria in de toelichting
van die geconsolideerde jaarrekening wel of niet te
vermelden.
In wijzigingsvoorstel art. 2:382a lid 3 BW wordt
geregeld dat voornoemde vrijstelling geldt “mits de
in lid 1 bedoelde honoraria in de toelichting van die
geconsolideerde jaarrekening worden vermeld”.
Onbedoelde vrijstelling voor rechtspersonen die
IFRS-EU toepassen
Volgens de letterlijke interpretatie van de huidige
wetteksten hoeft een rechtspersoon die in de
enkelvoudige jaarrekening IFRS-EU toepast, niet
de accountantskosten te vermelden. De wetgever
was vergeten art. 2:362 lid 9 BW aan te passen om
daarin art. 2:382a BW te noemen. Gevolg is dat
rechtspersonen die in de enkelvoudige jaarrekening
vrijwillig IFRS-EU toepassen, thans niet gehouden zijn
art. 2:382a BW te volgen. Wij gaan er overigens van
uit dat desbetreffende rechtspersonen desondanks
vrijwillig de accountantskosten zullen vermelden.
In wijzigingsvoorstel art. 2:362 lid 9 wordt nu geregeld
dat vermelding van accountantshonoraria (alsmede het
gemiddeld aantal werknemers) ook verplicht is voor
een rechtspersoon die vrijwillig IFRS-EU toepast in de
enkelvoudige jaarrekening.
Onbedoelde vrijstelling voor kleine rechtspersonen
De vrijstelling van het vermelden van accountantshonoraria voor kleine rechtspersonen in art. 2:396 lid 5
BW is bij de wijziging van Titel 9 Boek 2 BW (Stb. 2008,
550) onbedoeld komen te vervallen. De vrijstelling was
wel uitdrukkelijk opgenomen bij de implementatie
van art. 2:382a BW. Overigens is wel een vrijstelling
opgenomen voor middelgrote rechtspersonen in art.
2:397 lid 4 BW.
In wijzigingsvoorstel art. 2:396 lid 5 BW wordt de
onbedoelde vrijstelling voor kleine rechtspersonen
geëlimineerd.

Opsomming wettelijke reserves
Aangezien het minimumkapitaal en het verbod op
steunfinanciering uit het BV-recht zullen verdwijnen,
zullen de daaraan gerelateerde wettelijke reserves
eveneens komen te vervallen. Deze zullen worden
geschrapt uit de opsomming wettelijke reserves
in art. 2:373 lid 4. Abusievelijk werd met het
wetsvoorstel Flex-BV ook de wettelijke reserve
omrekeningsverschillen (valutakoersverschillen)
verwijderd uit voornoemde opsomming, doch deze
wordt in het wijzigingsvoorstel 2:373 lid 4 BW weer
hersteld.
Verbonden partijen
Bij het kennisnemen van een jaarrekening is het van
belang te weten of de onderneming geheel zelfstandig
is, dan wel dat deze in relatie staat tot bepaalde
verbonden partijen. In dat laatste geval moet in
bepaalde gevallen in de jaarrekening melding worden
gemaakt van verbonden partijen en van transacties met
verbonden partijen (art. 2:381 lid 3 BW). Middelgrote
besloten vennootschappen en kleine rechtspersonen
zijn vrijgesteld van toepassing van deze bepaling. Tot
op heden is het begrip ‘verbonden partij’ niet expliciet
gedefinieerd in de wet.
In wijzigingsvoorstel art. 2:381 lid 3 BW wordt
aansluiting gemaakt met de definitie als bedoeld
in de door de IASB vastgestelde en door de EC
goedgekeurde standaarden. Deze definitie is
opgenomen in IAS 24.9.
Drs. Peter Thomson RA CPA
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10 vragen over IFRS Practice
Statement ‘Management
Commentary’
De IASB heeft richtlijnen opgesteld voor de inhoud van
het bestuursverslag. Deze richtlijnen zijn opgenomen in
IFRS Practice Statement ‘Management Commentary’.
In dit artikel is bestuursverslag gehanteerd als vertaling
van ‘management commentary’. De IASB beoogt met
de publicatie van het Practice Statement de kwaliteit
van bestuursverslagen te bevorderen. Het betreft
bestuursverslagen opgesteld naast een IFRS-jaarrekening.
De IASB streeft er voorts naar de vergelijkbaarheid
te bevorderen tussen ondernemingen. Voor veel
ondernemingen is het bestuursverslag een belangrijk
element van hun communicatie met investeerders, ter
aanvulling op de jaarrekening. Het Practice Statement
is niet een IFRS-standaard. Het zorgt voor een nietbindend kader voor de inhoud van het bestuursverslag
dat opgesteld wordt naast een IFRS-jaarrekening. In dit
artikel wordt aan de hand van 10 vragen nader ingegaan
op deze richtlijnen.
1.		Op welke ondernemingen is het Practice
Statement van toepassing?
Het Practice Statement is gericht op ondernemingen
die IFRS in hun jaarrekening toepassen en daarbij
een bestuursverslag opstellen. De IASB heeft
deze richtlijnen ontwikkeld met beursgenoteerde
ondernemingen in het achterhoofd. Desondanks
kunnen ook niet-beursgenoteerde ondernemingen
deze richtlijnen gebruiken om de kwaliteit van hun
bestuursverslag te verhogen.
2.		Zijn deze richtlijnen bindend?
Nee. Het Practice Statement heeft het karakter
van richtlijnen die niet-bindend zijn. Ten eerste kan
een onderneming op vrijwillige basis het Practice
Statement toepassen. Ten tweede is het mogelijk
dat een lokale wetgever of beursorganisatie de
toepassing ervan voorschrijft. Als een van deze twee
situaties van toepassing is, licht een onderneming

16

toe in welke mate de richtlijnen zijn gevolgd (volgens
het ‘comply or explain’ beginsel). Als het Practice
Statement wordt toegepast, neemt een onderneming
in het bestuursverslag een verklaring op in welke
mate is voldaan aan het Practice Statement. Een
mededeling dat het Practice Statement in zijn geheel
is gevolgd, kan alleen worden opgenomen als aan alle
bepalingen is voldaan. Het niet (volledig) voldoen aan
de richtlijnen in het Practice Statement heeft geen
invloed op de bewering van het management dat de
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
IFRS. En dus ook niet op de controleverklaring bij de
jaarrekening.
3.		Bepalen deze richtlijnen dat een onderneming
een bestuursverslag moet opstellen?
Nee. Het Practice Statement schrijft niet voor dat een
onderneming verplicht is om een bestuursverslag op
te stellen en te publiceren. En het Practice Statement
schrijft ook niet voor hoe frequent een bestuursverslag
moet worden opgesteld. Dat wordt bepaald door
wet- en regelgeving die van toepassing is op een
onderneming.
4.		Wat zijn de eisen aan vorm en inhoud?
De vorm en inhoud van een bestuursverslag
moet duidelijk en overzichtelijk zijn. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de aard van de
activiteiten, de strategieën en de wet- en regelgeving
die van belang is voor de onderneming. Het moet zich
richten op de meest belangrijke informatie. Voorkomen
moet worden dat slechts generieke (‘boilerplate’)
informatie die geen betrekking heeft op de specifieke
praktijk of omstandigheden van de onderneming wordt
verstrekt. Ook moet worden voorkomen dat informatie
uit de jaarrekening wordt gedupliceerd.
5.		Hoe wordt relatie met jaarrekening
weergegeven?
Een onderneming zal veelal een bestuursverslag
opstellen in aanvulling op haar jaarrekening. In
dat geval bepaalt het Practice Statement dat het
bestuursverslag in combinatie met de jaarrekening
wordt gepubliceerd. Of dat de jaarrekening benoemd
wordt waarop het bestuursverslag betrekking
heeft. Het bestuursverslag moet duidelijk worden
geïdentificeerd en onderscheiden van andere
informatie.

6.		Wie zijn de gebruikers van het
bestuursverslag?
Bij het opstellen van het bestuursverslag dient het
management rekening te houden met de primaire
gebruikers van jaarrekeningen. De primaire gebruikers
zijn de bestaande en potentiële investeerders, financiers
en andere schuldeisers. Hun informatiebehoeften zijn
leidend bij het opstellen van het bestuursverslag. Het
management dient dus te bepalen welke informatie
nodig is voor gebruikers om de jaarrekening in de juiste
context te plaatsen.
7.		Aan welke eisen moet de informatie voldoen?
Informatie in het bestuursverslag moet relevant zijn
voor het nemen van beslissingen. Hiertoe dient deze
informatie niet alleen in te gaan op hetgeen heeft
plaatsgevonden. Ook moet worden toegelicht waarom
het is gebeurd en de mogelijke toekomstige effecten.
Informatie wordt verstrekt over de middelen van de
onderneming, de aanspraken daarop, en transacties,
gebeurtenissen en andere omstandigheden die
van invloed kunnen hebben op deze middelen en
aanspraken. Het bestuursverslag moet:
• vanuit het perspectief van het management
(‘through the eyes of management’) de prestaties
van de onderneming bespreken en analyseren,
de positie en ontwikkeling - openbaarmaking van
informatie die belangrijk is voor het management bij
het sturen van de onderneming;
• gegevens in de jaarrekening aanvullen en
complementeren - het verstrekken van aanvullende
uitleg van de gepresenteerde bedragen in de
jaarrekening;
• een oriëntatie op de toekomst geven - vanuit het
perspectief van het management het uiteenzetten
van de ingeslagen strategie van de onderneming.
Management moet toekomstgerichte informatie
opnemen als het management zich bewust is van
factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële
positie of prestaties van de onderneming, en moet
de mate uiteenzetten waarin toekomstgerichte
mededelingen gedaan in voorgaande perioden zijn
bevestigd; en

Bij het opstellen van het
bestuursverslag dient het
management rekening te houden
met de primaire gebruikers van
jaarrekeningen. De primaire
gebruikers zijn de bestaande
en potentiële investeerders,
financiers en andere schuldeisers.

• voldoen aan de kwalitatieve kenmerken opgenomen
in het Conceptual Framework for Financial Reporting
(relevantie, betrouwbaarheid, begrijpelijkheid en
vergelijkbaarheid).
Het bestuursverslag moet informatie bevatten
die relevant is voor de onderneming en gericht is
gebruikers in staat te stellen inzicht te krijgen in, onder
andere:
• risico’s voor de onderneming, de strategieën voor
het beheersen van risico’s en de effectiviteit van
deze strategieën;
• hoe middelen die niet gepresenteerd zijn in
de jaarrekening van invloed kunnen zijn op de
activiteiten van de onderneming; en
• hoe niet-financiële factoren de informatie in de
jaarrekening hebben beïnvloed.
8.		Wat zijn de vereiste onderdelen van een
bestuursverslag?
Hoewel de specifieke informatie in het bestuursverslag
afhangt van de specifieke feiten en omstandigheden
van de onderneming, moet het verslag ook informatie
bevatten die essentieel is voor een goed begrip van:
• de aard van de activiteiten, die meestal
bestaat uit een beschouwing op macroniveau
(bijvoorbeeld industrie, sociaaleconomische en
juridische omgeving), alsmede een beschouwing
op microniveau (bijvoorbeeld businessmodel,
productportfolio enz.);
• het beheer van de doelstellingen en strategieën
voor het voldoen aan deze doelstellingen, met
inbegrip van prioriteiten voor actie en het inspelen
op kansen en bedreigingen als gevolg van
marktontwikkelingen;
• de belangrijkste financiële en niet-financiële
middelen van de onderneming (bijvoorbeeld
personeel); haar voornaamste strategische,
commerciële, operationele en financiële risico’s en
onzekerheden, en die relaties met belanghebbenden
die waarschijnlijk een impact hebben op de
prestaties van de onderneming en waarde
(zoals een bespreking van de opbouw van haar
cliëntenbestand);
• de resultaten van de activiteiten, de mate waarin
deze resultaten een aanwijzing kunnen zijn voor
toekomstige prestaties, en een analyse van de
vooruitzichten van de onderneming (met inbegrip
van streefcijfers voor financiële en niet-financiële
maatregelen en, indien gekwantificeerd, de risico’s
en veronderstellingen die worden gebruikt); en
• de kritische prestatiemaatstaven en -indicatoren
die worden gebruikt door het management om
de onderneming te sturen en haar prestaties ten
opzichte van gestelde doelen te beoordelen.
9.		Wat is betekenis voor Nederlandse
ondernemingen?
Ondernemingen kunnen het Practice Statement
toepassen in bestuursverslagen die vanaf 8
december 2010 worden gepresenteerd. Omdat
het geen IFRS-standaard betreft, is goedkeuring
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door de Europese Unie niet nodig voor toepassing.
Een Nederlandse rechtspersoon hoeft het Practice
Statement niet toe te passen. Reden voor dat standpunt
is dat toepassing ervan door wet- en regelgeving niet
is voorgeschreven. Op een Nederlandse rechtspersoon
zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de
inhoud van het bestuursverslag (art. 2:391 BW) inclusief
de gepubliceerde besluiten op grond van art. 2:391 lid
5 BW. Voorts is RJ 400 ‘Jaarverslag’ van toepassing.
Als een Nederlandse rechtspersoon niet kiest voor
vrijwillige toepassing van het Practice Statement hoeft
hij dat niet in het bestuursverslag toe te lichten. Een
Nederlandse rechtspersoon kan ervoor kiezen het
Practice Statement toe te passen. In dat geval vermeldt
de rechtspersoon de toepassing ervan conform de eis
opgenomen in alinea 7 van het Practice Statement.

Met name de onderdelen ‘Doelstellingen en
strategieën’ en ‘Resultaten en vooruitzichten’ zijn
hiervan voorbeelden. Het voldoen aan alle bepalingen
van het Practice Statement kan dan ook leiden tot
publicatie van meer informatie in het bestuursverslag
dan tot op heden het geval is.
Vanzelfsprekend zal dat afhangen van hetgeen een
onderneming nu reeds op vrijwillige basis opneemt
in het bestuursverslag. Ook als een onderneming
besluit het Practice Statement niet toe te passen, kan
kennisname van de inhoud ervan relevant zijn. Het kan
namelijk van dienst zijn bij het geven van invulling aan
de meer algemeen geformuleerde eisen opgenomen in
art. 2:391 BW.
Drs. Dingeman Manschot RA

10. Verschilt het Practice Statement met de
Nederlandse eisen als het gaat om de inhoud
van het bestuursverslag?
Het Practice Statement stelt meer eisen aan de
inhoud van het bestuursverslag. In vergelijking met
art. 2:391 BW in combinatie met RJ 400 zijn de op te
nemen onderdelen van het bestuursverslag niet alleen
uitgebreider maar ook specifieker omschreven.

Tabel: De vereiste onderdelen van een bestuursverslag
Aard van de business

De kennis van de business waarin een onderneming actief is en de externe omgeving waarin zij
opereert.

Doelstellingen en strategieën

Voor het vaststellen van de strategieën van de onderneming en de mate van waarschijnlijkheid
dat deze strategieën succesvol zullen zijn in het behalen van de doelstellingen van het
management.

Middelen, risico’s en relaties

Een basis voor het bepalen van:
•

de beschikbare middelen alsmede verplichtingen van de onderneming;

•

het vermogen van de onderneming om op lange termijn netto-instroom van middelen te

			
•
			
Resultaten en vooruitzichten

genereren; en
de risico’s waaraan de activiteiten van de onderneming worden blootgesteld, zowel op
korte termijn als op lange termijn.

Voor het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de resultaten in lijn zijn met de
verwachtingen en, impliciet, hoe goed het management van de onderneming de markt heeft
begrepen, de strategie heeft uitgevoerd en de middelen van de onderneming, risico’s en
relaties van de onderneming heeft gemanaged.

Prestatiemaatstaven en -indicatoren

Het vermogen van het management om zich op de kritische prestatiemaatstaven en
•

18

indicatoren te concentreren die het management gebruikt om de prestaties van de

			

onderneming te beoordelen en om de realisatie van de doelstellingen en strategieën te

			

managen.

Tabel: Kernpunten
Het Practice Statement is niet een IFRS-standaard, maar zorgt voor een niet-bindend kader voor de inhoud van een bestuursverslag op te
stellen naast een IFRS-jaarrekening.
Hoewel het Practice Statement primair is ontwikkeld voor beursgenoteerde ondernemingen, kan het ook worden toegepast door andere
ondernemingen die naast een IFRS-jaarrekening een bestuursverslag opstellen.
Het Practice Statement bevat de beginselen, kwalitatieve kenmerken en elementen die nodig zijn om aan gebruikers van de jaarrekening
relevante additionele informatie te verstrekken voor het nemen van beslissingen.
Een bestuursverslag belicht vanuit het standpunt van het management de prestaties van de onderneming, positie en ontwikkelingen op
een manier die de informatie in de jaarrekening aanvult en complementeert.
Het Practice Statement kan prospectief worden toegepast vanaf 8 december 2010.
Nederlandse rechtspersonen zijn in ieder geval gehouden aan de eisen die art. 2:391 BW stelt aan de inhoud van het bestuursverslag.
Een Nederlandse rechtspersoon kan er vervolgens voor kiezen om de uitgebreidere bepalingen van het Practice Statement vrijwillig
toe te passen. In dat geval vermeldt de rechtspersoon de toepassing ervan conform de eis opgenomen in alinea 7 van het Practice
Statement.

Tabel: Vergelijking terminologie
IFRS Practice Statement

Titel 9 Boek 2 BW

Management commentary

Bestuursverslag (in art. 2:391 BW aangeduid als ‘jaarverslag’; in de
praktijk ook wel aangeduid als ‘directieverslag’)

Een verhalend verslag dat betrekking heeft op financiële

In het jaarverslag doet het bestuur schriftelijk verslag

overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS.

omtrent de gang van zaken bij de rechtspersoon en het door

Het verslag geeft uitleg over de bedragen die in de jaarrekening

de rechtspersoon gevoerde beleid (alinea 101 van RJ 400

zijn opgenomen, met name over de financiële positie, de financiële

‘Jaarverslag’).

prestaties en de kasstromen van de entiteit. Het geeft ook een

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand

beschouwing van de vooruitzichten van een entiteit en andere

op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het

informatie die niet is opgenomen in de jaarrekening.

boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de

Het verslag dient ook als basis voor het verkrijgen van inzicht in

groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn

de doelstellingen en de strategieën van het management voor het

jaarrekening zijn opgenomen (art. 2:391 lid 1 BW).

bereiken van deze doelstellingen.
(IFRS Practice Statement Management Commentary, Appendix,
Defined terms)
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De verwerking van rechten
op dividend onder NL GAAP
respectievelijk IFRS
Bij waardering van deelnemingen op basis van
verkrijgingsprijs rijst regelmatig de vraag of rechten
op dividenden bij de deelnemende vennootschap wel
of niet als resultaat verantwoord dienen te worden. De
regelgeving in NL GAAP beperkt zich tot algemene
criteria. Een onderneming dient haar eigen methode te
gebruiken voor de beoordeling of wel of geen sprake
is van resultaat. In deze bijdrage bespreken wij de
verwerking van dividendrechten (bij waardering van de
deelneming tegen verkrijgingsprijs) onder NL GAAP.
Voorts zullen wij de verwerking behandelen onder IFRS
en onderzoeken of de IFRS-bepalingen rond dit thema
strijdig zijn met NL GAAP. Ten slotte volgen enkele
illustratieve voorbeelden.
Verwerkingscriteria dividendontvangsten
De algemene regel voor het verwerken van rechten op
dividend (vanaf nu aangeduid als dividendontvangsten)
luidt als volgt: “Dividenden dienen te worden verwerkt
indien de rechtspersoon daarop recht heeft verkregen”
(RJ 270.125).
De verwerking van dividendontvangsten bij
financiële vaste activa gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (art. 2:389 BW), is
relatief eenvoudig. Ontvangen dividenden worden
door de deelnemende onderneming niet in de
resultatenrekening verantwoord, maar in mindering
gebracht op de boekwaarde van de deelneming in de
balans.
De complexiteit rond de verwerking van
dividendontvangsten ontstaat bij de waardering van
deelnemingen tegen verkrijgingsprijs. Te denken valt
aan deelnemingen zonder invloed van betekenis die
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of actuele
waarde (art. 2:384 lid 1 juncto RJ 214.304/320),
aandelenbeleggingen gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of tussenhoudstermaatschappijen
1
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die gebruikmaken van de vrijstelling uit art. 389
lid 9 BW juncto RJ 214.325 en hun belangen
waarderen tegen verkrijgingsprijs. Ook onder IFRS
speelt deze complexiteit, omdat kapitaalbelangen
(dochtermaatschappijen, joint ventures en
deelnemingen) in de enkelvoudige jaarrekening
(opgesteld op basis van IFRS) op kostprijs of op
basis van IAS 39 (reële waarde) dienen te worden
gewaardeerd (IAS 27.38). Omdat de regels onder NL
GAAP en IFRS niet aan elkaar gelijk zijn, zullen deze
hierna afzonderlijk worden behandeld.
Verwerking onder NL GAAP (indien
financieel vast actief gewaardeerd is tegen
verkrijgingsprijs)
Bij waardering van een deelneming op basis van
verkrijgingsprijs wordt, afgezien van bijzondere
waardeverminderingen, als resultaat deelneming
slechts het dividend verantwoord dat door de
deelneming is gedeclareerd. Echter, ontvangen
dividend dat bij aankoop van een deelneming is
‘meegekocht’ moet bij uitkering in mindering worden
gebracht op de verkrijgingsprijs van de deelneming en
niet als resultaat worden verantwoord (vgl. RJ 270.127
juncto RJ 214.504).
Er is sprake van ‘meegekocht dividend’ indien een
onderneming een deelneming, die ten tijde van
de overname reeds over winstreserves beschikte,
koopt. Worden deze winstreserves vrij snel 1 na de
overname als dividend uitgekeerd aan de overnemende
onderneming, dan is dit meegekocht dividend. RJ
270.127 omschrijft meegekocht dividend als “(dividend)
afkomstig van het vermogen en/of resultaat dat
al gevormd was respectievelijk behaald was vóór
de verkrijging van de belegging”. Een meegekocht
dividend is in economische zin geen voordeel uit
hoofde van de deelneming, maar in feite een (partiële)
teruggaaf van de investering in de deelneming.
Indien toerekening van ontvangen dividenden aan de
periode vóór en de periode ná de verkrijging slechts op
arbitraire wijze kan plaatsvinden, worden de dividenden
verwerkt als resultaat, tenzij duidelijk is dat zij in feite
een terugbetaling vormen van de verkrijgingsprijs
van de deelneming (RJ 270.127). Door het verloop
van de tijd na de overname of verkrijging verliest het

Hiervoor bestaat geen kwantitatieve norm. Ook kwalitatieve aspecten kunnen een rol spelen. Hier komen wij later op terug.

bezwaar tegen het als resultaat verantwoorden van
meegekocht dividend veelal geleidelijk aan betekenis.
Niettemin kan zich ook na verloop van enige jaren
nog de situatie voordoen dat er sprake is van een
zogenoemd superdividend dat geen relatie heeft met
de winstgevendheid of normale activiteiten van de
deelneming sinds de datum van verwerving.
Een onderneming dient haar eigen methode te
gebruiken voor de beoordeling of sprake is van
resultaat of een terugbetaling van de verkrijgingsprijs
(meegekocht dividend) in overeenstemming met RJ 270
en RJ 214.
Verwerking op basis van IFRS (indien
kapitaalbelang gewaardeerd is tegen
verkrijgingsprijs)
Deze paragraaf behandelt de situatie dat het
kapitaalbelang (een dochtermaatschappij, joint venture
of deelneming) gewaardeerd is tegen verkrijgingsprijs.
IAS 27.38A schrijft voor ieder dividend ten gunste van
het resultaat te verwerken, wanneer het recht daarop is
verkregen. De boekwaarde van de deelneming dient op
eventuele bijzondere waardevermindering (impairment)
te worden getoetst op grond van IAS 36.12h, indien er
bewijs beschikbaar is dat:
1. de boekwaarde van het belang in de
enkelvoudige jaarrekening hoger is dan de
nettovermogenswaarde van het belang in de
geconsolideerde jaarrekening; of
2. het dividend hoger is dan het totaalresultaat
(comprehensive income) van het belang in de
periode waarin dividend wordt vastgesteld.
Een impairment test op de waarde van de deelneming
is alleen vereist indien bovenstaande indicatoren zich
voordoen. Deze twee indicatoren worden hierna
behandeld.
Boekwaarde deelneming is hoger dan de
nettovermogenswaarde
De boekwaarde van de deelneming in de enkelvoudige
jaarrekening (i.c. de verkrijgingsprijs) wordt vergeleken
met de nettovermogenswaarde van de deelneming
in de geconsolideerde jaarrekening, inclusief
eventuele goodwill. De nettovermogenswaarde van
de deelneming in de geconsolideerde jaarrekening
kan afwijken van de zichtbare intrinsieke waarde van
de deelneming zelf (bijvoorbeeld door toepassing
van purchase accounting op het niveau van de
moedermaatschappij).
Ontvangen dividend is hoger dan het
totaalresultaat
Het ontvangen dividend wordt toegerekend aan het
totaalresultaat in plaats van het nettoresultaat. Dit
betekent bijvoorbeeld dat een verlies uit hoofde van
herwaardering van materiële vaste activa (onderdeel
van ‘other comprehensive income’ en daarmee van het
totaalresultaat) bij de impairment-indicator toets wordt
meegenomen.

Neem bijvoorbeeld aan dat het positieve nettoresultaat
in het eerste jaar na verkrijging van een deelneming
EUR 1.000 bedraagt en dat het totaalresultaat EUR 500
bedraagt (in verband met een negatieve herwaardering
van een bedrijfspand). Bij een ontvangen dividend
in het eerste jaar na acquisitie van EUR 750 wordt
het gehele bedrag als resultaat deelneming
verantwoord, maar is sprake van een impairmentindicator van de boekwaarde van de deelneming. De
omgekeerde situatie, totaalresultaat groot EUR 1.000
en nettoresultaat groot EUR 500, leidt tot hetzelfde
resultaat maar veroorzaakt géén trigger voor een
impairment-toets.
Terugbetaling van kapitaal
Zelfs een terugbetaling van de verkrijgingsprijs
(meegekocht dividend), liquidatiedividend of
superdividend wordt in eerste instantie als resultaat
verantwoord. Dergelijke dividenden zullen een daling
van de nettovermogenswaarde tot gevolg hebben,
waardoor een indicatie aanwezig is voor een bijzondere
waardevermindering. Dan dient een impairment-toets
te worden verricht in overeenstemming met IAS 36. Dit
zou bijvoorbeeld een bijzondere waardevermindering
ter grootte van het ontvangen dividend tot gevolg
kunnen hebben.
Zijn de IFRS-bepalingen strijdig met NL GAAP?
De vraag rijst of de IFRS-bepalingen omtrent
de verwerking van dividendontvangsten bij
kapitaalbelangen gewaardeerd op basis van
verkrijgingsprijs strijdig zijn met NL GAAP. Alhoewel de
ter zake relevante IFRS-bepalingen niet gelijkluidend
zijn aan die van NL GAAP, zijn wij van mening dat de
IFRS methodiek onder de volgende voorwaarden ook
acceptabel is onder NL GAAP:
• Het is op basis van de specifieke omstandigheden
van de onderneming niet mogelijk op objectieve
wijze vast te stellen of sprake is van meegekocht
dividend;
• De toerekening van ontvangen dividenden aan de
periode vóór en ná de verkrijging kan slechts op
arbitraire wijze plaatsvinden; en
• De dividendontvangst vormt niet in feite een
terugbetaling van de verkrijgingsprijs.
Illustratieve voorbeelden
Wij zullen hierna enkele in de praktijk voorkomende
methoden aan de hand van een voorbeeld illustreren,
mogelijke knelpunten signaleren en een uitspraak doen
of de methode naar onze mening acceptabel is onder
NL GAAP.
Voorbeeld
Onderneming M verkrijgt per 1 januari 20X1 een 10%
aandelenbelang in onderneming D voor een bedrag groot
EUR 50.000. M oefent geen invloed van betekenis uit op
het zakelijke en financiële beleid van D. D beschikte ultimo
20X0 over EUR 100.000 aan winstreserves. M verwerkt haar
10%-aandelenbelang in D tegen kostprijs. De nettoresultaten
van onderneming D en de dividenduitkeringen (100%) van D
zijn als volgt:
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Tabel:
Jaar

Nettoresultaat
100%

Dividenduitkeringen
100%

Cumulatief
nettoresultaat
[A]

Cumulatief
dividend
[B]

Verschil
[A] -/- [B]
100%

Verschil
[A] -/- [B]
10%

20X1

40.000

30.000

40.000

30.000

10.000

1.000

20X2

20.000

15.000

60.000

45.000

15.000

1.500

20X3

10.000

40.000

70.000

85.000

(15.000)

(1.500)

70.000

85.000

Neem aan dat de dividenduitkeringen volgend op het boekjaar

van de deelneming en zouden naar onze mening niet tot

20X1 en 20X2 vergelijkbaar zijn met die uit voorgaande jaren.

resultaat deelneming dienen te leiden.

Methode 1: kwantitatief

Wij merken ten slotte op dat de toerekening van dividenden

M vergelijkt, vanaf het moment van verkrijging, de cumulatief

aan de periode vóór en ná de verkrijging in de praktijk vrij snel

ontvangen dividenden met de cumulatief gegenereerde

complex en arbitrair wordt. Methode 1 heeft daarom niet

nettoresultaten. Zolang de cumulatieve dividenden de

onze voorkeur.

cumulatieve nettoresultaten niet overschrijden, is sprake van
resultaat deelneming. Wanneer de cumulatieve dividenden

Methode 2: kwalitatief

de cumulatieve nettoresultaten wel overschrijden, is sprake

M verwerkt dividenden als resultaat, tenzij op grond

van terugbetaling van kapitaal (uitkering van meegekocht

van kwalitatieve analyse duidelijk is dat zij in feite een

dividend) en wordt het dividend (-surplus) in mindering

terugbetaling vormen van de verkrijgingsprijs van de belegging

gebracht op de verkrijgingsprijs van de deelneming. Dit

(meegekocht dividend). Deze methode geeft hier dezelfde

betekent dat M in 20X1 en 20X2 haar 10%-aandeel in het

uitkomst als methode 1.

dividend volledig als resultaat deelneming verantwoordt.
In 20X3 brengt M echter EUR 1.500 in mindering op de

Voordeel van deze methode is dat een kwalitatieve analyse

verkrijgingsprijs van de deelneming.

noodzakelijk is van ieder ontvangen dividend, om vast te
kunnen stellen of sprake is van een terugbetaling van de

De journaalposten zijn als volgt:

verkrijgingsprijs (meegekocht dividend) of niet. Echter,
NL GAAP geeft geen nadere criteria voor de toetsing of

Verkrijging 1-1-20x1:

sprake is van meegekocht dividend. Door het verloop van

Debet Deelneming (verkrijgingsprijs)

50.000

Credit Bank		

de tijd na de verkrijging verliest het bezwaar tegen het als
50.000

resultaat verantwoorden van meegekocht dividend geleidelijk
betekenis.

Dividend 20X1:

Niettemin kan zich ook na verloop van enige jaren nog

Debet Bank (10%*30.000)

3.000
2

Credit Resultaat deelneming 		

de situatie voordoen dat er sprake is van een zogenoemd
3.000

superdividend dat geen relatie heeft met de winstgevendheid
of normale activiteiten van de deelneming sinds de datum
van verwerving. Dit vereist voor iedere dividenduitkering

Dividend 20X2:
Debet Bank (10%*15.000)

afzonderlijk vakkundige oordeelsvorming van de onderneming
1.500

Credit Resultaat deelneming		

op basis van alle specifieke feiten en omstandigheden.
1.500

Dividend 20X3:
Debet Bank (10%*40.000)

Methode 2 is naar onze mening acceptabel onder NL GAAP.
Methode 3: IFRS-methode

4.000

Zoals eerder aangegeven zijn we van mening dat de

Credit Resultaat deelneming		

2.500

IFRS-methodiek niet strijdig is met NL GAAP, mits aan

Credit Deelneming		

1.500

de voorwaarden zoals hiervoor vermeld is voldaan. Op
grond van IAS 36.12h is sprake van een indicatie voor

Bovenstaande rekenkundige methodiek heeft als belangrijk

bijzondere waardevermindering in 20X3, aangezien de

risico dat kwalitatieve elementen van dividenduitkeringen niet

boekwaarde van de deelneming in de enkelvoudige

worden beoordeeld. Hierdoor bestaat de kans dat methode 1

jaarrekening (de verkrijgingsprijs groot EUR 50.000) groter

tot uitkomsten leidt die in strijd zijn met NL GAAP. Te denken

is dan de nettovermogenswaarde van de deelneming in de

valt bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de nettoresultaten

geconsolideerde jaarrekening (i.c. EUR 48.500), inclusief

van B na 1 januari 20X1 zijn ontstaan doordat B haar machines

eventuele goodwill. Neem aan dat op basis van IAS 36 de

en installaties of de helft van haar activiteiten heeft verkocht,

realiseerbare waarde van de deelneming eveneens EUR

waarmee een eenmalige bate is ontstaan die vervolgens

48.500 bedraagt. In die situatie wordt in 2003 onder IFRS

als dividend wordt uitgekeerd. Een ander voorbeeld is een

in eerste instantie een resultaat deelneming groot EUR

liquidatiedividend. Dergelijke dividenden hebben geen

4.000 en eveneens een impairment-verlies groot EUR 1.500

verband met winstgevendheid of normale bedrijfsactiviteiten

verantwoord.

2
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Aan de presentatie van dit resultaat in de winst-en-verliesrekening wordt in deze bijdrage verder geen aandacht besteed.

Per saldo is de uitkomst dan gelijk aan methode 1. Indien de
restwaarde groter dan of gelijk is aan EUR 50.000 is onder
IFRS geen sprake van een impairment en wordt in 2003 EUR
4.000 als resultaat deelneming verantwoord. Naar onze
mening is deze uitkomst ook acceptabel onder NL GAAP, mits
duidelijk is dat geen sprake is van een terugbetaling van de
verkrijgingsprijs van de deelneming.

Nabeschouwing
Een onderneming is vrij in de keuze van een methode
voor de verwerking van dividendontvangsten, mits
deze leidt tot uitkomsten die in overeenstemming
zijn met NL GAAP. Niet alleen kwantitatieve, maar
ook kwalitatieve aspecten spelen hierbij een rol. Wij
zijn van mening dat de IFRS-systematiek, onder de
voorwaarden zoals hiervoor vermeld, niet strijdig is met
NL GAAP en mogelijk eenvoudiger toepasbaar is dan
andere methoden.
Onafhankelijk van de gekozen methode, blijft
vakkundige oordeelsvorming op basis van de
individuele feiten en omstandigheden van iedere
dividendontvangst van belang.
Drs. Peter Thomson RA CPA (AAC)
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RJ 290 ‘Financiële instrumenten’
aangepast
Recentelijk (28 februari jl.) is RJ-Uiting 2011-3
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Met deze uiting is RJ 290 ‘Financiële instrumenten’
aangepast. Deze gewijzigde richtlijn is van toepassing
op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012,
waarbij eerdere toepassing is toegestaan. De gewijzigde
bepalingen mogen derhalve met onmiddellijke ingang
worden toegepast in alle jaarrekeningen die vanaf 28
februari 2011 worden opgemaakt. Dit kan aantrekkelijk
zijn doordat een aantal zaken is vereenvoudigd dan wel
meer flexibel is gemaakt. De belangrijkste wijzigingen
hebben betrekking op de waardering van beursgenoteerde
obligaties, op kostprijs gewaardeerde derivaten en
valutatermijncontracten (inclusief hedge accounting
met betrekking tot die contracten). Daarnaast is een
vereenvoudigd alternatief mogelijk voor de bepaling
van bijzondere waardeverminderingen van op kostprijs
gewaardeerde financiële instrumenten. In dit artikel
worden de wijzigingen op hoofdlijnen besproken.

Voorheen moesten deze worden gewaardeerd tegen
reële waarde. Alleen derivaten met beursgenoteerde
aandelen als onderliggende waarde moeten nog steeds
worden gewaardeerd tegen reële waarde.
De keuze voor een waarderingsgrondslag voor een
categorie financiële instrumenten kan onafhankelijk
plaatsvinden van de keuze voor een andere categorie.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de categorie
beursgenoteerde obligaties te waarderen tegen
geamortiseerde kostprijs en de derivaten tegen reële
waarde.
Voorbeeld: Keuze waarderingsgrondslagen beursgenoteerde
obligaties en derivaten
Onderneming X heeft als belegging onder meer een
portefeuille beursgenoteerde obligaties ten behoeve van in
eigen beheer toegekende pensioenrechten aan haar directeurgrootaandeelhouder. Deze obligaties behoren niet tot een
handelsportefeuille. Er is niet een beleid om de obligaties aan
te houden tot het einde van de looptijd. Om het risico op
waardedalingen te beperken heeft X opties gekocht die haar
het recht geven obligaties tegen een bepaalde vaste prijs te
verkopen (met een aparte clausule voor de verrekening van de
lopende rente). Onderneming X kiest ervoor om de obligaties
te waarderen tegen de geamortiseerde kostprijs. Voor de
opties kiest X ervoor om die te waarderen tegen de reële
waarde. Daardoor worden niet alleen waardedalingen van de
opties ten laste van het resultaat verwerkt (zie hierna), maar
worden ook waardestijgingen van de opties ten gunste van
het resultaat verwerkt.

Waardering van beursgenoteerde obligaties en
van derivaten met beursgenoteerde obligaties
als onderliggende waarde
Beursgenoteerde obligaties die niet tot een
handelsportefeuille behoren en die niet tot het einde
van de looptijd worden aangehouden, moesten tot op
heden verplicht worden gewaardeerd tegen de reële
waarde. Onder de nieuwe richtlijn mag ervoor worden
gekozen om dergelijke beursgenoteerde obligaties
te waarderen tegen de geamortiseerde kostprijs.
Daarnaast blijft waardering tegen reële waarde
mogelijk.
Derivaten (bijvoorbeeld opties) met beursgenoteerde
obligaties als onderliggende waarde kunnen nu ook
tegen kostprijs worden gewaardeerd.
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Deze onderneming kan er overigens ook voor kiezen
om zowel de obligaties als de opties te waarderen tegen
(geamortiseerde) kostprijs en vervolgens kostprijshedgeaccounting toe te passen. Hierdoor kunnen eventuele
mismatches in het resultaat worden voorkomen.

Op kostprijs gewaardeerde derivaten met lagere
(eventueel negatieve) marktwaarde
Verduidelijkt is dat op kostprijs gewaardeerde derivaten
(voor zover geen hedge accounting wordt toegepast),
moeten worden afgewaardeerd naar de lagere
(eventueel negatieve) reële waarde (marktwaarde) per
balansdatum. Voor derivaten met een negatieve reële
waarde was in RJ 290 opgenomen dat beoordeeld
moest worden of er sprake was van een verlieslatend
contract op grond van RJ 252 inzake voorzieningen.

Dat betekende dat de bepalingen inzake RJ 252 van
toepassing waren voor het bepalen van de omvang
van de op te nemen voorziening. Nu is concreet
aangegeven dat het te verwerken negatieve resultaat
gebaseerd moet worden op de negatieve reële
waarde. Dit leidt tot verwerking van een voorziening
ter hoogte van de negatieve reële waarde. Deze
nieuwe bepaling leidt er dus toe dat tegen kostprijs
gewaardeerde derivaten in alle gevallen moeten
worden afgewaardeerd naar de lagere (of negatieve)
reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt
toegepast. Deze lagere (of negatieve) reële waarde
moet worden vastgesteld op een wijze die de lopende
rente buiten beschouwing laat.
Baten en lasten uit derivaten die tegen kostprijs
gewaardeerd zijn
In de nieuwe richtlijn is verduidelijkt dat de baten en
lasten die voortvloeien uit derivaten die tegen kostprijs
worden gewaardeerd naar rato worden verwerkt in
de winst-en-verliesrekening. Indien bijvoorbeeld voor
een rentecap een premie is betaald bij aanvang van het
contract, dan wordt die premie gedurende de looptijd
van de rentecap ten laste van het resultaat gebracht.
Voorbeeld: Verwerking premie rentecap ten laste van het
resultaat
Woningcorporatie Y heeft een lening opgenomen ten bedrage
van 10 mln met een variabele rente gebaseerd op LIBOR.
Tevens heeft Y een rentecap gekocht met een nominaal
bedrag van 10 mln. De rentecap vergoedt gedurende 5 jaar
het verschil tussen 5% en LIBOR wanneer LIBOR boven deze
5% uitkomt. Voor de rentecap is een eenmalige premie
betaald van 140.000. Y past geen hedge accounting toe en
waardeert derivaten met een andere onderliggende waarde
dan beursgenoteerde aandelen tegen kostprijs. De gedurende
de looptijd ontvangen bedragen voor het verschil tussen

Deze derivaten blijven in dat geval dus gewaardeerd
tegen de oorspronkelijke kostprijs. Er kan ook gekozen
worden om dergelijke derivaten (met een andere
onderliggende waarde dan beursgenoteerde aandelen)
te waarderen tegen reële waarde. In dat geval leidt de
nieuwe richtlijn niet tot wijzigingen.
De kostprijs van valutatermijncontracten is veelal nihil.
Bij waardering tegen kostprijs blijven deze onder de
nieuwe richtlijn dus geheel buiten de balans. Wel kan
de waarde negatief worden. In dat geval is sprake van
een verlies dat in het resultaat moet worden verwerkt,
tenzij hedge accounting wordt toegepast (zie hiervoor).
Als het valutatermijncontract is aangegaan om het
koersrisico op een balanspositie (bijvoorbeeld een
vordering of schuld in vreemde valuta) af te dekken,
dan kan dit leiden tot een mismatch in de winst-enverliesrekening. Op de vordering of schuld wordt dan
immers een koersresultaat behaald, terwijl van het
valutatermijncontract niets wordt verwerkt. Dit kan
worden opgelost door kostprijshedge accounting
toe te passen. Dat houdt in dit geval in dat het
vreemdevaluta-element van het termijncontract
eveneens (net als de vordering of schuld) wordt
gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
De koersverschillen op het derivaat en op de
onderliggende positie heffen elkaar dan (grotendeels)
op. In de ‘oude’ richtlijn hoefde in deze situatie geen
hedge accounting toegepast te worden, omdat daarbij
al zowel het vreemdevaluta-element van het derivaat
als de onderliggende positie werd gewaardeerd tegen
de koers per balansdatum. Om hedge accounting toe te
kunnen passen moet hedgedocumentatie voorhanden
zijn waaruit blijkt dat sprake is van een effectieve
hedgerelatie. Het kan dus nodig zijn dat bij toepassing
van de nieuwe richtlijn de hedgedocumentatie wordt
herzien.

LIBOR en 5% worden ten gunste van het resultaat gebracht in
de periode waarop het renteverschil betrekking heeft. Tevens

Voorbeeld: Kostprijshedge-accounting bij afdekken

wordt het bedrag van 140.000 systematisch ten laste van het

valutarisico monetaire post in balans d.m.v.

resultaat gebracht. Daarnaast toetst Y op elke balansdatum de

valutatermijnontract

resterende boekwaarde van de rentecap aan de reële waarde

Op 1 december 2010 gaat een onderneming een

per die datum. Als de reële waarde lager is, dan wordt de cap

valutatermijncontract aan om een in de balans verwerkte

afgewaardeerd naar die lagere waarde.

vordering ter hoogte van $ 1 mln af te dekken. Het
valutatermijncontract houdt in dat $ 1 mln verkocht wordt

Valutatermijncontracten (inclusief hedge
accounting)
Valutatermijncontracten en andere derivaten met
vreemdevaluta-elementen worden niet langer gezien
als monetaire posten in vreemde valuta. Dat betekent
dat bij waardering van deze derivaten tegen kostprijs
het vreemdevaluta-element niet langer gewaardeerd
wordt tegen de koers per balansdatum (met verwerking
van koersverschillen in het resultaat).

in ruil voor euro’s tegen een vaste koers van $ 1 = € 0,637
op 31 januari 2011. De onderneming verwacht op 31 januari
2011 de vordering te innen. De onderneming heeft 31
december als jaareinde en de euro als functionele valuta.
Het valutatermijncontract is aangegaan om het koersrisico
dat wordt veroorzaakt door de wisselingen in de actuele
valutakoers af te dekken. De afgedekte positie is dus een in
de balans verwerkte monetaire post in vreemde valuta. De
onderneming besluit kostprijshedge-accounting toe te passen
en stelt hiertoe de vereiste hedgedocumentatie op.
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De ontwikkeling van de valutakoersen is als volgt:
01.12.2010

31.12.2010

31.01.2011

Actuele koers

0,645

0,629

0,621

Termijnkoers (31.01.2011)

0,637

0,625

n.v.t.

De waarde van de termijnpunten in het valutatermijncontract

Het valuta-element (ofwel de mutatie in de intrinsieke waarde)

(actuele koers minus termijnkoers per datum waarop waarde

in het tegen kostprijs gewaardeerde termijncontract wordt

termijnpunten wordt bepaald) bedraagt:

ook gewaardeerd tegen de actuele koers op balansdatum,

• op 1 december 2010 € 8.000 (= € 645.000 - € 637.000);

net als de onderliggende vordering. Daarnaast moeten de

• op 31 december 2010 € 4.000 (= € 629.000 - € 625.000);

termijnpunten worden toegerekend aan de periode
1 december 2010 – 31 december 2010 (€ 4.000).

en
• op 31 januari 2011 nihil.

De volgende boeking wordt gemaakt:
De intrinsieke waarde van het valutatermijncontract is gelijk

Termijncontract (B)

aan de termijnkoers van het contract (0,637) minus de actuele

Rentelasten (mutatie waarde

€ 12.000

koers per datum waarop intrinsieke waarde wordt bepaald.

termijnpunten) (W&V)

Deze bedraagt:

Aan Valutaresultaat (mutatie		

• op 1 december 2010 € 8.000 negatief

intrinsieke waarde) (W&V)

€ 4.000
€ 16.000

(= € 637.000 - € 645.000);
31 januari 2011

• op 31 december 2010 € 8.000 positief

De vordering in USD wordt op 31 januari 2011 omgerekend

(= € 637.000 – € 629.000;) en

tegen de actuele koers (€ 621.000) op balansdatum. Het

• op 31 januari 2011 € 16.000 positief

valutaresultaat ten opzichte van 31 december 2010 wordt als

(€ 637.000 - € 621.000).

volgt verwerkt:
De reële waarde (marktwaarde) van het termijncontract is

Valutaresultaat (W&V)

gelijk aan de intrinsieke waarde van het contract plus de

Aan Vordering (B)		

€ 8.000
€ 8.000

waarde van de termijnpunten. Deze kan ook berekend worden
als het verschil tussen de termijnkoers van het contract en de

Het valuta-element in het termijncontract en de toerekening

termijnkoers per datum waarop reële waarde wordt bepaald.

van de termijnpunten (€ 4.000) wordt als volgt verwerkt:

Ofwel, de reële waarde bedraagt:

Termijncontract (B)

€ 4.000

• op 1 december 2010 nihil (= € 8.000 - € 8.000);

Rentelasten (mutatie waarde

€ 4.000

• op 31 december 2010 € 12.000 (= € 4.000 + € 8.000); en

termijnpunten) (W&V)

• op 31 januari 2011 € 16.000 (= nihil + € 16.000).

Aan Valutaresultaat (mutatie		

€ 8.000

intrinsieke waarde) (W&V)
De boekingen zijn als volgt:
In de balans per 31 januari 2011 wordt nu per saldo het
1 december 2010

termijncontract gewaardeerd tegen € 16.000 (= € 12.000 +

De vordering is in de balans opgenomen voor een bedrag van

€ 4.000). Dit betreft het saldo van de geboekte mutaties in

€ 645.000 ($ 1.000.000). De kostprijs van het termijncontract

de intrinsieke waarde en de geboekte mutaties in de waarde

is nihil. Doordat de kostprijs nihil is, wordt van het afsluiten

termijnpunten.

van het termijncontract niets geboekt. Bij het toepassen van
kostprijshedge-accounting waarbij de afgedekte post een

De volgende boeking wordt gemaakt van de ontvangst van de

monetaire balanspost in vreemde valuta betreft, moeten de

vordering:

termijnpunten in het termijncontract op het moment van

Bank (B)

afsluiten worden verdeeld over de looptijd van het termijn-

Aan Vordering (B)		

€ 621.000
€ 621.000

contract, dus over de periode 1 december 2010 – 31 januari
2011. Deze termijnpunten ter hoogte van € 8.000 zijn

Om de betaling te verwerken welke samenhangt met de

hoofdzakelijk het gevolg van renteverschillen. De onderneming

afwikkeling van het termijncontract wordt de volgende

kiest ervoor deze termijnpunten lineair toe te rekenen aan

boeking gemaakt:

december 2010 (€ 4.000) en januari 2011 (€ 4.000). Deze

Bank (B)

bepaling is opgenomen in RJ 290.633 onder a.3.

Aan Termijncontract (B)		

€ 16.000
€ 16.000

31 december 2010

Het valutaverlies op de vordering ad € 24.000 is verwerkt

De vordering in USD wordt ultimo boekjaar omgerekend tegen

in de winst-en-verliesrekening. Het positieve resultaat op

de actuele koers op balansdatum, derhalve € 629.000. Het

het derivaat is tegelijkertijd met de verwerking van het

valutaresultaat ten opzichte van 1 december 2010 wordt als

valutaverlies op de vordering verwerkt in de winst-en-

volgt verwerkt:

verliesrekening (€ 24.000). Het gevolg is dat er matching

Valutaresultaat (W&V)

Aan Vordering (B)		
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is bereikt tussen het valutaresultaat op de afgedekte

€ 16.000
€ 16.000

positie (de vordering in USD) en het valutaresultaat op het

termijncontract. Daarnaast zijn de termijnpunten (€ 8.000), die

moment van kopen van het de obligatie ter hoogte van

hoofdzakelijk het gevolg zijn van renteverschillen, verantwoord

95 (= 4/1,0696 + 4/1,0696² + 4/1,0696³ + 4/1,06964 +

over de looptijd van het termijncontract als rentelast.

114/1,06965).

Vereenvoudigd alternatief voor bijzondere
waardeverminderingen
Voor alle financiële activa die tegen (geamortiseerde)
kostprijs worden gewaardeerd moet worden
beoordeeld of er objectieve aanwijzingen zijn voor
een bijzondere waardevermindering. Indien er
dergelijke aanwijzingen zijn, moet worden nagegaan
of sprake is van een waardevermindering op basis
van de best mogelijke schatting van de contante
waarde van de toekomstige kasstromen. Voor een
groot aantal ondernemingen is het lastig om een
dergelijke inschatting te maken. Onder de nieuwe
richtlijn is een vereenvoudigd alternatief mogelijk voor
de bepaling van bijzondere waardeverminderingen
van tegen kostprijs gewaardeerde financiële activa.
Dit alternatief houdt in dat elke categorie financiële
instrumenten die tegen (geamortiseerde) kostprijs
wordt gewaardeerd, voortaan mag worden
gewaardeerd tegen ‘kostprijs of lagere marktwaarde’.
Als een onderneming kiest voor dit alternatief, past
deze onderneming stelselmatig ‘kostprijs of lagere
marktwaarde’ toe. In dat geval wordt een bijzondere
waardevermindering verantwoord wanneer de
marktwaarde lager is dan de (geamortiseerde)
kostprijs. Het is dan niet langer toegestaan om
de waardevermindering of voorziening voor
oninbaarheid te bepalen op basis van de best
mogelijke schatting van de contante waarde van de
toekomstige kasstromen. Indien de marktwaarde
in een latere periode weer toeneemt, worden de
voorheen verwerkte waardeverminderingsverliezen
teruggenomen tot maximaal de (geamortiseerde)
kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn
geweest van een bijzondere waardevermindering.

Stel nu dat de marktwaarde van de obligatie door een stijging
van de marktrente ultimo jaar 2 96 bedraagt. Dan moet
per die datum een bijzondere waardevermindering worden
verwerkt van 1,61 (= 97,61 – 96). De waardering ultimo jaar 3
is vervolgens de laagste van de geamortiseerde kostprijs van
100,4 en de marktwaarde op dat moment. Op het moment
direct voor de aflossing eind jaar 5 zullen de marktwaarde en
de geamortiseerde kostprijs allebei 114 bedragen.
Indien een obligatie wordt aangehouden tot het einde van
de looptijd en de daling van de marktwaarde een gevolg is
van gewijzigde marktrente, zal een waardevermindering altijd
gedurende de resterende looptijd worden teruggenomen.
Dit is uiteraard anders indien de lagere marktwaarde
wordt veroorzaakt doordat de uitgevende instelling (naar
verwachting) niet geheel aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Overgangsbepalingen
Toepassing van de bepalingen van de nieuwe richtlijn
kan leiden tot andere grondslagen dan de huidige
grondslagen. Er is dan sprake van een stelselwijziging
die conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ moet worden
verwerkt. Normaliter houdt dat in dat het effect van de
stelselwijziging retrospectief (in het beginvermogen)
wordt verwerkt en dat de vergelijkende cijfers
worden aangepast naar het nieuwe stelsel. Voor deze
stelselwijziging is bepaald dat de vergelijkende cijfers
niet aangepast hoeven te worden. Uiteraard mag dat
(indien mogelijk) wel.

aflossing van 110 op 31 december jaar 5.

Daarnaast kan het zijn dat er een wijziging komt
in de toegepaste wijze van hedge accounting.
De wijzigingen die daaruit voortvloeien moeten
prospectief worden toegepast. Voor deze wijzigingen
wordt de beginbalans derhalve niet aangepast.
Concreet betekent dit dat per de ingangsdatum van
de nieuwe bepalingen hedge accounting kan worden
gestopt. Voorts staat de nieuwe richtlijn toe dat per
de ingangsdatum nieuwe hedgedocumentatie wordt
opgesteld om vanaf dat moment (prospectief) hedge
accounting toe te passen.
Dus ook voor hedgerelaties waarvoor voorafgaande
aan de ingangsdatum nog geen hedge accounting
werd toegepast.

Het effectieve rentepercentage ter hoogte van 6,96 is het

Corné Kimenai RA

Voorbeeld: Terugneming van bijzondere waardevermindering
Op 1 januari jaar 1 koopt een onderneming een obligatie
voor een bedrag van 90. De obligatie heeft een nominale
waarde van 110. Hieraan is een bedrag van 5 transactiekosten
verbonden. In de komende vijf jaar (jaar 1 tot en met jaar 5)
wordt jaarlijks op 31 december een rentebate van 4 (3,64%
over 110) ontvangen. De obligatie heeft een verplichte

percentage dat de verwachte kasstromen op de obligatie
contant maakt naar de (geamortiseerde) kostprijs op het

		

Geamortiseerde kostprijs

Renteopbrengst

Kasstroom

Contante waarde kasstroom

Jaar 1

95,00

6,61

4

97,61

Jaar 2

97,61

6,79

4

100,40

Jaar 3

100,40

6,99

4

103,39

Jaar 4

103,39

7,19

4

106,58

Jaar 5

106,85

7,42

114

0
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Stapsgewijze overnames onder
NL GAAP en IFRS
De verwerking van stapsgewijze overnames is complex.
Dergelijke transacties kunnen grote gevolgen hebben
voor het resultaat en het eigen vermogen. De verwerking
van stapsgewijze overnames verschilt tussen NL GAAP
en IFRS. In deze Update zullen wij separaat ingaan op
de verwerking van stapsgewijze overnames onder beide
verslaggevingsstelsels. Wij zullen hierbij een concreet
praktijkvoorbeeld uitwerken.

Inleiding
Bij een stapsgewijze overname wordt
beschikkingsmacht (‘control’) verkregen in twee of
meer afzonderlijke transacties. Er is dus sprake van een
stapsgewijze overname indien op het moment van
overname (het moment waarop beschikkingsmacht
wordt verkregen) reeds een oorspronkelijk belang in de
overgenomen partij aanwezig was.
Diverse varianten van stapsgewijze overnames komen
voor. In figuur 1 zijn deze schematisch weergegeven.
In de volgende paragraaf zullen wij de algemene
bepalingen rond stapsgewijze overnames uit NL GAAP
behandelen. Vervolgens zal de volgende situatie in een
praktijkvoorbeeld worden uitgewerkt:

• Een 50%-deelneming met invloed van betekenis
wordt een 100%-dochtermaatschappij. Na de
laatste overname is dus geen sprake van een
minderheidsbelang.
Vervolgens zullen wij ingaan op de verwerkingswijze
onder IFRS inclusief een praktijkvoorbeeld. Wij sluiten
af met een analyse van belangrijke verschillen tussen NL
GAAP en IFRS.
Stapsgewijze overname – NL GAAP
Bij een stapsgewijze overname wordt
beschikkingsmacht verkregen in twee of meer
afzonderlijke transacties. Wanneer sprake is van een
stapsgewijze overname, is de verkrijgingsprijs de
som van de verkrijgingsprijzen per de data van de
afzonderlijke transacties. De reële waarden van de
identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
partij worden vervolgens bepaald naar de data waarop
elke afzonderlijke verkrijging wordt opgenomen in de
jaarrekening van de verkrijgende partij (RJ 216.204).
Bij deze methode vindt geen herwaardering plaats
van de identificeerbare activa en passiva van het
oorspronkelijk gehouden belang in de overgenomen
partij. Het is echter toegestaan de identificeerbare
activa en passiva van het oorspronkelijk gehouden
belang tegen de reële waarde op te nemen. Een
eventuele aanpassing van de identificeerbare activa en
passiva naar de reële waarde samenhangend met het
belang dat reeds werd gehouden is een herwaardering
en wordt overeenkomstig artikel 2:390 BW verwerkt.

Figuur 1

0%

20%
Passief
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50%
Invloed van betekenis of
Gemeenschappelijke leiding

100%
Beschikkingsmacht (control)

Samenvattend laat NL GAAP dus een keuze tussen
twee methoden toe:
1. geen herwaardering van het oorspronkelijk
gehouden aandeel in de identificeerbare activa en
passiva; of
2. wel herwaardering van het oorspronkelijk gehouden
aandeel in de identificeerbare activa en passiva.

Dit impliceert tevens dat deelneming B in de enkelvoudige
jaarrekening van A wordt gewaardeerd tegen 2.100.
Tevens wordt een herwaarderingsreserve opgenomen van
625. Het vormen van een herwaarderingsreserve betekent niet
dat de onderneming thans de grondslag van actuele waarde
dient te volgen. Het betreft hier een eenmalige herwaardering.
In de geconsolideerde jaarrekening wordt dit als volgt verwerkt:

Stapsgewijze overname – verwerking
volgens NL GAAP
Dit betreft de situatie waarbij in twee afzonderlijke
transacties een 100%-aandelenbelang wordt
verkregen. In het hierna volgende voorbeeld is sprake
van een oorspronkelijk gehouden aandelenbelang van
50% met invloed van betekenis.

			
Goodwill (= 1.500 – 50% van 2.100)

450

Activa en passiva van deelneming B

2.100

Aan Deelneming B		

425

Aan Groepsvermogen (herwaarderings-		

625

reserve) [= 1.050 – 425]
Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde		

1.500

van acquisitie)
1

Voorbeeld : Stapsgewijze overname (NL GAAP)
Rechtspersoon A bezit 50% van de aandelen van

De verwerking in de enkelvoudige jaarrekening is als volgt:

rechtspersoon B. A heeft invloed van betekenis (en geen

			

beschikkingsmacht) over B. De waardering van deelneming

Goodwill (= 1.500 – 50% van 2.100)

B geschiedt tegen nettovermogenswaarde. Per 31 december

Deelneming B (= 2.100 – 425)

2010 bedraagt het eigen vermogen (100%) van deelneming

Aan Herwaarderingsreserve (= 1.050 – 425)		

625

B op basis van de grondslagen van A 850. De waarde van

Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde van acquisitie)		

1.500

450
1.675

de deelneming in de enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekening van A bedraagt 50% van 850 ofwel 425.

Een alternatieve verwerkingswijze is om de identificeerbare

Geen goodwill is aanwezig.

activa en passiva van het oorspronkelijk gehouden
aandelenbelang niet te herwaarderen naar reële waarde. In

Op 31 december 2010 wordt de resterende 50% van de

de geconsolideerde jaarrekening vindt de verwerking dan als

aandelen van rechtspersoon B verkregen tegen 1.500.

volgt plaats:

A verkrijgt hiermee beschikkingsmacht over het vermogen en
de activiteiten van B. De reële waarde van de identificeerbare

Goodwill

activa en passiva van B bedraagt op 31 december 2010

Activa en passiva van deelneming B

2.100. De waardering van de deelneming in de enkelvoudige

(= 425 + 1.050)

jaarrekening van A moet derhalve plaatsvinden tegen 1.475

Aan Deelneming B		

425

(= 425 + 50% van 2.100). Daarnaast wordt goodwill

Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde van acquisitie)		

1.500

450
1.475

geactiveerd voor 450 (= 1.500 - 50% van 2.100).
De verwerking in de enkelvoudige jaarrekening is dan als volgt:
Bij het in de consolidatie betrekken ontstaat bij gefaseerde
aankoop van een deelneming een praktische moeilijkheid.

Goodwill

Immers, de identificeerbare activa en passiva van de

Deelneming B

deelneming worden in de consolidatie betrokken op

Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde van acquisitie)		

450
1.050
1.500

basis van de reële waarden ten tijde van de verkrijging
van het aandelenbelang. Doordat de eerste 50% op een
ander moment is verkregen dan de tweede 50%, worden
beide lagen in beginsel tegen verschillende waarden in de
consolidatie betrokken.
RJ 216.204 staat toe om in dergelijke situaties de
identificeerbare activa en passiva van B volledig tegen de
reële waarde per 31 december 2010 in de consolidatie op
te nemen. De oudste laag (de identificeerbare activa en
passiva van het reeds in bezit zijnde 50%-belang) moet
dan worden geherwaardeerd met 625 (= 1.050 - 425).
De meerwaarde wordt opgenomen in een
herwaarderingsreserve overeenkomstig artikel 2:390 BW.

1

Stapsgewijze overname – IFRS
Onder IFRS 3 (Revised 2008) is de verkrijgingsprijs op
het moment van het verkrijgen van beschikkingsmacht
niet gelijk aan de som van de afzonderlijke
verkrijgingsprijzen. IFRS 3.42 bepaalt namelijk dat het
oorspronkelijk gehouden aandelenbelang van voor de
overname wordt geherwaardeerd naar reële waarde 2
en deel uitmaakt van de verkrijgingsprijs. Het verschil
tussen de nieuwe reële waarde en de boekwaarde van
het oorspronkelijk aangehouden aandelenbelang
(‘fair value step-up’) wordt op de overnamedatum
direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In feite
wordt het oorspronkelijk gehouden belang ‘verkocht’
tegen reële waarde (waardoor een boekwinst of
–verlies kan ontstaan) en meteen weer aangekocht
tegen reële waarde.

In dit voorbeeld wordt geabstraheerd van (latente) belastingeffecten (vgl. RJ 272). Wij verwijzen naar de paragraaf
inzake latente belastingeffecten.

2

Op overnamedatum.
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Stapsgewijze overname – verwerking
volgens IFRS
Dit voorbeeld is hetzelfde als hiervoor behandeld
met enkele aanvullingen. De reële waarde van het
oorspronkelijk gehouden 50%-aandelenbelang
bedraagt op overnamedatum 1.500. De boekwaarde
van de deelneming in B bij eerste verwerking onder
IFRS bedraagt 425.
3

Voorbeeld : Stapsgewijze overname (IFRS)
De goodwillberekening onder IFRS is als volgt:
Verkrijgingsprijs		

1.500

NL GAAP geeft een
keuzemogelijkheid tussen wel
of niet herwaarderen van het
oorspronkelijk gehouden aandeel
in de identificeerbare activa en
passiva van de deelneming.

+/+ Reële waarde oorspronkelijk gehouden
50%-aandelenbelang B [IFRS 3.38]

1.500

–/– Reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva van B		

(2.100)

Goodwill		

900

De verwerking in de geconsolideerde jaarrekening is als volgt:
Goodwill
Activa en passiva van deelneming B

900
2.100

Aan Deelneming B		

425

Aan Boekwinst deelneming (= 1.500 – 425)		

1.075

Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde van acquisitie)		

1.500

De verwerking in de enkelvoudige jaarrekening is als volgt:
			
Deelneming B

1.500

Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde van acquisitie)		

1.500

Op grond van IAS 27.38 dienen kapitaalbelangen
(dochtermaatschappijen, joint ventures en
deelnemingen) in de enkelvoudige jaarrekening
(opgesteld op basis van IFRS) op kostprijs of op basis
van IAS 39 (reële waarde) te worden gewaardeerd.
Latente belastingen bij stapsgewijze overnames
Herwaardering van activa en passiva bij een
stapsgewijze overname kan een (tijdelijk) verschil
veroorzaken tussen de commerciële en fiscale
boekwaarden van de activa en passiva. Indien
bijvoorbeeld de commerciële boekwaarde van een
actief wordt verhoogd naar reële waarde, maar de
fiscale boekwaarde blijft gehandhaafd, dan ontstaat
een belastbaar tijdelijk verschil dat resulteert in een
latente belastingverplichting.
Deze latentie heeft invloed op de omvang van de
goodwill (vgl. RJ 272.303 juncto IAS 12.26c).
Analyse van belangrijke verschillen NL GAAP en
IFRS betreffende stapsgewijze overnames
De verwerking van stapsgewijze overnames onder NL
GAAP en IFRS is niet gelijkluidend. Onze afsluitende
analyse van de belangrijke verschillen is als volgt:

• NL GAAP geeft een keuzemogelijkheid tussen
wel of niet herwaarderen van het oorspronkelijk
gehouden aandeel in de identificeerbare activa en
passiva van de deelneming. Onder IFRS bestaat
deze keuze niet. Het oorspronkelijk gehouden
aandelenbelang van voor de overname dient te
worden wordt geherwaardeerd naar reële waarde
op overnamedatum;
• Reële waardesprongen als gevolg van
herwaardering van een oorspronkelijk gehouden
aandelenbelang worden onder IFRS in de winsten-verliesrekening verantwoord. Onder NL
GAAP worden herwaarderingen rechtstreeks
in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve)
verantwoord. Dit zou consequenties kunnen
hebben voor financieringsconvenanten, fiscaliteit en
managementbeloningsregelingen;
• De eenheid van verslaggeving (‘unit of account’)
van herwaardering onder NL GAAP betreft het
oorspronkelijke aandeel in de identificeerbare activa
en passiva van de deelneming, terwijl dit onder
IFRS het oorspronkelijk gehouden aandelenbelang
zelf betreft. Dit betekent dat de omvang van de
herwaardering onder beide stelsels kan verschillen;
• De herwaardering in de enkelvoudige jaarrekening
onder NL GAAP is in beginsel gelijk aan de
herwaardering in de geconsolideerde jaarrekening.
Toepassing van IFRS-grondslagen in de enkelvoudige
jaarrekening betekent dat het kapitaalbelang
verwerkt wordt tegen kostprijs of reële waarde. Dit
betekent dat in de enkelvoudige IFRS-jaarrekening
geen herwaardering van het oorspronkelijk
gehouden kapitaalbelang van toepassing is, indien
het kostprijsmodel wordt gehanteerd;
• Toekomstige bijzondere waardeverminderingen
van goodwill hebben een negatief effect op het
resultaat. Onder IFRS is de kans groter dat latere
waardedalingen van activa een negatief effect
zullen hebben op het resultaat. Dit is het gevolg van
het moeten waarderen tegen reële waarde van het
oorspronkelijk gehouden aandelenbelang op het
moment van verkrijgen van beschikkingsmacht.
Drs. Peter Thomson RA CPA (AAC)

3

In dit voorbeeld wordt geabstraheerd van (latente) belastingeffecten (vgl. RJ 272). Wij wordt verwijzen naar de
paragraaf inzake latente belastingeffecten.
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Nieuwe auditeisen voor
serviceorganisaties:
van SAS 70 naar ISAE 3402
Sinds de introductie van de Statements on Auditing
Standards No 70, Service Organizations (SAS 70) in 1992,
hebben meer en meer serviceorganisaties audits laten
uitvoeren op hun dienstverlening. De Amerikaanse SAS
70 is in de loop der jaren dé internationale standaard
geworden voor het geven van zekerheid over uitbestede
processen. De International Assurance and Standards
Board (IAASB) heeft een nieuwe internationale standaard
vastgesteld die de SAS 70 standaard gaat vervangen voor
controleperiodes die eindigen op of na 15 juni 2011.
Hiermee veranderen ook de verantwoordelijkheden
van het management van de serviceorganisaties en de
manier waarop service auditors de opdrachten uitvoeren.
In dit artikel wordt ingegaan op de overeenkomsten en
verschillen tussen de huidige SAS 70 standaard en de
nieuwe ISAE 3402 standaard (International Standard on
Assurance Engagements).

Figuur 1: Overzicht SAS 70

User
Organization

Service Contract
Service Level Agreement
Key Performance Indicators
Performance Reports

Service
Organization

SAS 70
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User
Auditor

Internal Control Assurance

Service
Auditor

Zichtbare zekerheid bij uitbesteding, een
terugblik
Veel bedrijven hanteren een strategie waarbij
(delen van) primaire of ondersteunende processen
worden uitbesteed aan serviceorganisaties. Deze
trend (outsourcing) is de afgelopen jaren in alle
sectoren van het bedrijfsleven en de publieke sector
sterk toegenomen. Organisaties zijn tegenwoordig
afhankelijk geworden van diverse en vaak meerdere
externe dienstverleners (serviceorganisaties) op het
gebied van onder meer:
• Informatietechnologie;
• Financiële verslaglegging;
• Personeelszaken en salarisadministratie;
• Betalingsverkeer;
• Bewaren en beheren van beleggingen.
Hoewel uitbesteding vele voordelen kent, zorgt de
wet- en regelgeving ook voor een aantal interessante
uitdagingen. Deze uitdagingen bevinden zich op
het gebied van het inrichten van beheersprocessen
rondom de uitbestede processen en het aantonen
van de beheersing hiervan richting accountants,
opdrachtgevers, wetgevers, toezichthouders en overige
belanghebbenden.
Omdat deze uitbestede diensten ook belangrijk
kunnen zijn voor de financiële verantwoording van de
dienstenafnemende organisatie (gebruikersorganisatie)
is in 1992 door het American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) de SAS no 70 standaard
opgesteld. Deze is oorspronkelijk bedoeld als
standaard voor verantwoording tussen de auditor
van de serviceorganisatie en de auditor van de
gebruikersorganisatie. Met de invoering van Sarbanes
Oxley zijn bestuurders zich meer bewust geworden
dat zij eindverantwoordelijk blijven voor de uitbestede
diensten en is ook het gebruik van de SAS no 70
standaard voor third party assurance rapportages fors
toegenomen.
Er zijn twee typen SAS 70 rapporten die uitgegeven
kunnen worden door de auditor van
een serviceorganisatie. In een type 1 rapport
rapporteert de auditor of de beheersmaatregelen van
een serviceorganisatie zodanig zijn ontworpen en
geïmplementeerd, dat deze de beheersdoelstellingen
afdekken (opzet en bestaan). Bij een type 2 rapportage
rapporteert de auditor niet alleen over de opzet en het
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bestaan van de beheersmaatregelen, maar ook of de
beheersmaatregelen effectief hebben geopereerd over
een vooraf bepaalde periode (meestal 12 maanden,
maar niet minder dan zes maanden).
Herziening van SAS 70
SAS 70 heeft zich sinds haar introductie in 1992
bewezen als een geschikte norm voor het rapporteren
over beheersmaatregelen van serviceorganisaties.
Waarom is er desondanks behoefte aan een andere
norm voor het rapporten over serviceorganisaties,
terwijl SAS 70 al bijna twee decennia lang de leidraad
vormt voor serviceorganisatie-audits?
Eén van de redenen is dat er geen wereldwijde
standaard bestond voor het rapporteren over
serviceorganisaties. SAS 70 is een Amerikaanse
standaard en ondanks het feit dat deze standaard ook
gebruikt wordt voor opdrachten buiten de Verenigde
Staten, achtte de IAASB het noodzakelijk om een
internationaal erkende norm te ontwikkelen.
Daarnaast valt SAS 70 onder de Amerikaanse weten regelgeving. Op een aantal punten wijkt de
Amerikaanse regelgeving echter af van de lokale
regelgeving, wat de service auditor voor een probleem
stelt voor zover deze niet op elkaar aansluiten. De
behoefte aan een standaard die toegepast kan worden
onder lokale wet- en regelgeving, nam hierdoor steeds
verder toe.
De IAASB heeft daarom op 18 december 2009 de
nieuwe ISAE 3402 standaard gepubliceerd. Dit is
echter niet de enige wijziging die is doorgevoerd op
het gebied van de auditeisen en -rapportages voor
serviceorganisaties. De SAS 70 standaard is ook
aangepast aan de eisen zoals die zijn opgenomen in
ISAE 3402 en vervangen door een nieuwe Amerikaanse
standaard genaamd Statement on Auditing Standards
for Attestation Engagements 16 (SSAE 16). Deze
is in januari 2010 vastgesteld door het AICPA en
gepubliceerd op 24 maart 2010.
Zowel ISAE 3402 als SSAE 16 stamt af van SAS 70
waarbij SSAE16 is gebaseerd op ISAE 3402. De
verwachting is dat de meeste organisaties in Nederland
zullen overstappen naar de nieuwe internationale ISAE
3402 standaard. In dit artikel zullen wij ingaan op de
belangrijkste verschillen tussen SAS 70 en ISAE 3402
en de betekenis daarvan voor de bestaande praktijk.
Organisaties die internationaal werken en in het
bijzonder organisaties die relaties hebben in en met
Amerika kunnen overwegen de SSAE 16 standaard te
hanteren.
Belangrijkste verschillen ISAE 3402 vs SAS 70
Omdat SSAE 16 is gebaseerd op ISAE 3402 zijn de
verschillen tussen die twee standaarden zeer beperkt.
Ten opzichte van de oorspronkelijke SAS 70 standaard
bestaan echter enkele belangrijke wijzigingen.
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Rapportagestandaard
Binnen de bestaande internationale regels voor auditor
rapportages worden twee wijzen van rapporteren
gehanteerd: direct reporting en assertion based
reporting. Bij direct reporting formuleert de auditor
de mededeling op basis van eigen uitgevoerde
werkzaamheden en normenkader. Bij assertion based
reporting formuleert de auditor de mededeling op
basis van de door het management uitgevoerde
werkzaamheden en refereert aan het normenkader van
het management.
Voor de ISAE 3402 standaard is wat betreft de
mededeling van de auditor gekozen voor een
mengvorm van beide rapportagewijzen. De nieuwe
standaard is gebaseerd op de assertion based
rapportage. Maar de mededeling van de auditor dient
te worden geformuleerd als een direct reporting
conclusie. Dit geldt ook voor de beschrijving van
de (test)werkzaamheden. De auditor formuleert de
mededeling en de testresultaten op basis van de eigen
uitgevoerde werkzaamheden en werkprogramma.
De mededeling, opinie, van de auditor dient te worden
verwoord als een positieve conclusie waarmee een
redelijke mate van zekerheid wordt gegeven.
Mededeling van het management
In het ISAE 3402 rapport dient het verantwoordelijke
management van de serviceorganisatie ook zelf een
mededeling (management assertion) op te nemen.
In die mededeling verklaart het management onder
meer voor wie de rapportage is bedoeld, dat de
beschrijvingen van de interne beheersomgeving
(conform het COSO model) en de beheersdoelstellingen
en –maatregelen in alle redelijkheid overeenkomen
met de werkelijkheid en dat de beheersmaatregelen
de beheersdoelstellingen in voldoende mate afdekken
en in opzet, bestaan en werking effectief zijn geweest
gedurende de controleperiode.

Figuur 2: Overzicht wijzigingen
SAS 70
(the original US standard)

ISAE 3402
(the new global standard)
International Standard on
Assurance Engagements (ISAE)
3402, Assurance Reports on
Controls at a Service Organization

SSAE 16
(the revised US standard)
Statement on Standards for
Attestation Engagements (SSAE) 16,
Reporting on Controls at a Service
Organization

De verplichte toevoeging van de mededeling van
het management is de meest zichtbare wijziging ten
opzichte van een SAS 70 rapport.
De auditor van de serviceorganisatie dient ook de
processen en procedures te beoordelen op grond
waarvan het management van de serviceorganisatie
zijn mededeling afgeeft.
De mededeling van het management is onder ISAE
3402 aanvullend op de zogenaamde representation
letter (LoR) die ook bij SAS 70 door het management
aan de auditor werd verstrekt.
De juiste criteria
De service auditor dient te beoordelen of de
serviceorganisatie de juiste criteria (suitable criteria)
heeft gebruikt bij het beschrijven van haar interne
beheersomgeving, bij het ontwerpen van de
beheersmaatregelen en bij het vaststellen of die
beheersmaatregelen effectief werken. Onder de ISAE
3402 standaard is expliciet benoemd welke minimale
criteria daarbij door de service auditor in het rapport
moeten worden opgenomen.
De volgende criteria dienen te worden gebruikt:
• fairness of representation: alle elementen die
relevant zijn voor de gebruikersorganisatie,
zoals reikwijdte van het rapport en voldoende
detailniveau van de beschrijvingen;
• suitability of design: de beheersmaatregelen
sluiten aan op de beheersdoelstellingen en op
basis van de beheersmaatregelen worden de
beheersdoelstellingen gerealiseerd. Dit stelsel dient
op basis van een risicoanalyse tot stand te zijn
gekomen;
• operating effectiveness: de onafhankelijke externe
service auditor toetst dat de beheersmaatregelen
effectief hebben gewerkt gedurende de
controleperiode.

Level of Assertion

Figuur 3: Basis voor de mededeling van het management (management
assertion)

Example
Procedures

Reasonable basis for
management assertion*
SOX Testing
No
Basis

Ongoing
Monitoring

Separate
Evaluations

• Service auditor
performs testing
and issues
report

• Management reporting and
other oversight activities

• Internal Audit
testing/monitoring

• Management risk assessment

• Independent regulatory exam

• None

• Management monitoring
documentation

• Independent risk assessment
Supporting
Documentation

• Management risk assessment
documentation

• Regulatory reporting
• Internal Audit reporting
• Independent risk assessment
results

• Management or
independent
assessment of
operating
effectiveness of
SAS 70 controls
• Testing
evidence for the
operating
effectiveness of
SAS 70 controls

Sub-serviceorganisaties
Er is sprake van een sub-serviceorganisatie als de
serviceorganisatie op haar beurt weer een deel van
de processen heeft uitbesteed aan een andere partij.
Onder de SAS 70 standaard moesten deze processen,
indien significant voor de gebruikersorganisatie,
worden opgenomen in de rapportage van de
serviceorganisatie. Dit wordt de inclusive methode
genoemd. Ondanks het feit dat er in de ISAE 3402
standaard niet meer expliciet wordt gesproken over het
significantie aspect, is de verwachting dat de inclusive
methode (opnemen in de rapportage) en de carve out
methode (niet opnemen in de rapportage) in de praktijk
beide zullen worden gehanteerd.
De ISAE 3402 standaard bepaalt dat indien de inclusive
methode wordt gehanteerd, de complete beschrijving
van de sub-serviceorganisatie integraal moet worden
opgenomen in het rapport. Dit betekent dus niet
alleen de beschrijving van de beheersdoelstellingen en
-maatregelen maar ook de interne beheersomgeving en
ook de schriftelijke mededeling van het management
van de sub-serviceorganisatie [ISAE 3402 A4].
Indien wordt gekozen voor de carve out methode,
dan stelt ISAE 3402 dat alle beheersmaatregelen
die de serviceorganisatie heeft ingericht om vast
te stellen dat de relevante beheersmaatregelen bij
de sub-serviceorganisatie effectief werken, in het
rapport moeten worden opgenomen. Bijvoorbeeld
dat de inhoud van een assurance-rapport van de
sub-serviceorganisatie wordt beoordeeld door de
serviceorganisatie.
Andere mogelijkheden zijn:
• De serviceorganisatie verricht eigen audits bij de
sub-serviceorganisatie;
• De serviceorganisatie voert frequent en periodiek
overleg met de sub-serviceorganisatie over de
kwaliteit van de dienstverlening en/of de effectiviteit
van de beheersmaatregelen.
Steunen op Interne Audit
In de SAS 70 standaard kan op twee manieren gebruik
worden gemaakt van de werkzaamheden van een
interne audit afdeling:
• Direct assistance: een medewerker van de interne
auditafdeling wordt ingezet alsof deze onderdeel is
van het auditteam van de service auditor;
• To alter the nature, timing and extent of the
activities performed by the service auditor: de
interne auditafdeling voert testwerkzaamheden
uit op de beheersmaatregelen waardoor de aard,
omvang en reikwijdte van de testwerkzaamheden
van de service auditor aangepast (beperkt) kunnen
worden.
Onder de nieuwe ISAE 3402 standaard wordt dit
onderscheid niet langer gemaakt maar wordt alleen
nog de tweede mogelijkheid onderkend [ISAE 3402
artikel 30 t/m 37].

* A combination of ongoing monitoring and separate evaluations will usually help ensure that internal control
maintains its effectiveness over time.
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De service auditor dient daarbij specifiek melding te
maken van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door
de interne auditafdeling. Dit wijkt compleet af van de
wijze van rapporteren in sectie III onder SAS 70 waar
dit onderscheid expliciet niet gemaakt mocht worden.
De tekst van de mededeling van de service auditor
wordt echter niet gedeeld met de interne auditafdeling
en de tekenend service auditor is dan ook geheel en
ongedeeld verantwoordelijk voor zijn deel van het
rapport.
Wat betekent dit in de praktijk?
Overwegingen voor serviceorganisaties
De nieuwe IAASB en de AICPA standaarden zorgen
voor veel nieuwe uitdagingen. Serviceorganisaties
zullen strategische beslissingen moeten nemen over
hoe in te spelen op deze uitdagingen. Hierbij dienen
serviceorganisaties zichzelf een aantal vragen te stellen:
• Welke aanvullende test- en/of monitoringprocessen
dienen geïmplementeerd te worden om de
mededeling van het management te kunnen
onderbouwen?
• Welk lid of welke leden van het management
worden verantwoordelijk voor het verstrekken van
de mededeling van het management?
• Wie binnen de organisatie dient betrokken te
worden bij de onderbouwende werkzaamheden
voor de mededeling van het management?
• Hoe zullen de nieuwe normen onze dienstverlening
en de werkzaamheden van onze service auditor
beïnvloeden?
• Is de carve out methode of de inclusive methode
de beste methode om te rapporteren over onze
subserviceorganisaties?
• Zijn we in staat om een mededeling van
het management te verkrijgen van de
sub-serviceorganisatie als gekozen wordt voor het
gebruik van de inclusive methode?
• Hoe dienen gebruikersorganisaties (en
sub-serviceorganisaties) geïnformeerd te worden
over de op handen zijnde veranderingen?
• Welke standaard, de SSAE 16 of de ISAE 3402, moet
de service auditor gebruiken om te voldoen aan de
behoeften van klanten?
• Zullen de huidige contracten met
gebruikersorganisaties opnieuw tegen het
licht moeten worden gehouden om de nieuwe
standaarden hierin te verwerken?
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Een proactieve houding kan serviceorganisaties helpen
dit proces te beheersen. Van belang daarbij is het tijdig
bepalen welke standaard gehanteerd gaat worden, of
er additionele managementprocessen ingevoerd dienen
te worden om te voldoen aan de nieuwe standaarden,
wie de mededeling van het management gaat
ondertekenen en wanneer de invoer plaats gaat vinden.
Overwegingen voor de auditor
Deloitte kan op basis van haar kennis en ervaring
met dit type opdrachten het management van
serviceorganisaties prima ondersteunen bij
bovenstaande uitdagingen.
Het is van belang dat Deloitte als auditor
van serviceorganisaties en als auditor van
gebruikersorganisaties nauw betrokken en op de
hoogte is van de ontwikkelingen en overwegingen die
binnen deze organisaties spelen.
Met name nu in de nieuwe ISAE 3402 standaard
ook aan sub-serviceorganisaties aanvullende eisen
worden gesteld, kan het voor hen interessant zijn
om zelf over te gaan tot het uitbrengen van een
service auditors rapportage conform de ISAE 3402
standaard. In tegenstelling tot Amerika, waar vrijwel
iedere serviceorganisatie inmiddels een dergelijke
rapportage uitbrengt, zijn er in Nederland nog veel
serviceorganisatie die niet deze zichtbare zekerheid
kunnen verschaffen.
Inmiddels hebben NIVRA en NOREA de ISAE 3402
standaard vertaald en vastgesteld in Standaard
3402 Assurance-rapporten betreffende interne
beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie.
Standaard 3402 is van toepassing op assurancerapporten van auditors van de serviceorganisatie over
verslagperioden eindigend op of na 15 juni 2011.
Eerdere toepassing is echter toegestaan.
Om de kwaliteit van deze specifieke Third Party
Assurance (TPA) opdrachten zoals SAS no 70 en ISAE
3402 te waarborgen is binnen Deloitte afgesproken dat
deze worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
en aansturing van Enterprise Risk Services (ERS). ERS
beschikt over een TPA-competentieteam van waaruit
marktbenadering, vaktechniek en trainingen centraal
worden gecoördineerd.
drs. Mark Seekles RE
Deloitte ERS

Een praktijkvoorbeeld: Raet en ISAE 3402

Raet is marktleider op het gebied van HR- en salarisdienstverlening in Nederland. Raet brengt sinds 2005 jaarlijks een SAS70 type II
rapportage uit. Deloitte is de externe service auditor en geeft de mededeling af bij de rapportage. De reikwijdte van de rapportage
bestaat uit de HR, payroll en excasso services die Raet uitvoert voor haar klanten. De rapportage bevat zo’n 140 beheersmaatregelen.
In 2010 heeft Raet ervoor gekozen om als ‘early adopter’ als één van de eerste Nederlandse serviceorganisaties volgens de ISAE 3402
standaard te rapporteren.
Thony Vos, manager Compliance Management bij Raet vertelt “De managementverklaring was voor Raet de belangrijkste wijziging in
de ISAE 3402 standaard. Maar aangezien we met ons ‘Raet in Control’ model al voldoende processen en procedures geïmplementeerd
hebben om de managementverklaring af te kunnen geven, hebben we geen moment getwijfeld en hebben we ervoor gekozen om
volgens de ISAE 3402 standaard te rapporteren. De ISAE 3402 standaard bood ons ook nieuwe mogelijkheden om nog beter aan
te geven hoe wij aantoonbaar in control zijn. Uiteindelijk gaat het ons ook om de toegevoegde waarde voor onze klanten en voor
Raet zelf. We hebben in Sectie II van het rapport gedetailleerd uiteengezet hoe wij dit realiseren. We hebben eigenlijk weinig hoeven
veranderen aan de manier waarop we al werkten.”
Thony legt verder uit “Wij hanteren al enige jaren een variant op de SPRINT risicoanalysemethodiek. Een door Raet op maat gemaakte
variant genaamd RaRisc. Raet in Control bestaat uit een set van maatregelen die ons in staat stelt onze interne processen te beheersen.
Iedere manager rapporteert maandelijks aan het hogere management en de directie over de uitvoering van de processen en
maatregelen. Ook ons Self Assessment traject speelt een belangrijke rol. Minimaal éénmaal per jaar wordt iedere manager geacht de
opzet en het bestaan van al zijn/haar maatregelen te toetsen en hierover formeel te rapporteren. Daarop volgt een interne controle op
volledigheid en steekproeven op de uitvoering van de Self Assessments door de afdeling Compliance Management. Vervolgens wordt
ook hierover op alle managementniveaus gerapporteerd en volgen eventuele bijstellingen. Natuurlijk helpt het ook dat we de controle
en beheerswerkzaamheden op kwaliteit, informatiebeveiliging, wet- en regelgeving en beheersraamwerk een centrale plek hebben
gegeven in de afdeling Compliance Management.”
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Groepscontroles bij lagere
overheden
De herziene COS 600, nu genoemd Speciale
overwegingen - Controles van financiële overzichten
van de groep (inclusief de werkzaamheden van
accountants van groepsonderdelen) is van toepassing op
groepscontroles. In de publieke sector en dan met name
bij lagere overheden, zoals gemeenten en provincies,
wordt de term ‘groep’ zelden gebezigd. Dat wil echter
niet zeggen dat er geen sprake is van groepscontroles.
COS 600 is ook in de publieke sector van toepassing,
zowel bij lagere overheden als bij andere organisaties in de
publieke sector. In dit artikel wordt een aantal aspecten
met betrekking tot groepscontroles bij lagere overheden
behandeld.

Definities in COS 600
Volgens COS 600 betreft een groepscontrole de
controle van financiële overzichten van een groep.
Een groep bestaat uit alle groepsonderdelen waarvan
de financiële informatie in de financiële overzichten
van de groep is opgenomen. Een groepsonderdeel
is een entiteit of bedrijfsactiviteit waarvoor het
management op groepsniveau of op het niveau van het
groepsonderdeel financiële informatie opstelt, die in
de financiële overzichten van de groep moet worden
opgenomen.
In de praktijk gaat het bij groepscontroles vaak om de
situatie waarin een rechtspersoon een geconsolideerde
jaarrekening opstelt met daarin opgenomen de
financiële gegevens van de groepsmaatschappijen.
Deze situatie komt bij gemeenten echter niet in
deze vorm voor. De term groepsmaatschappij komt
in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV),
niet voor. Wel bevat het BBV regels voor verbonden
partijen. Een verbonden partij is een organisatie waarin
de gemeente een bestuurlijk en financieel belang
heeft. Het BBV verbiedt in artikel 5 de consolidatie
van verbonden partijen. COS 600 lijkt door het
consolidatieverbod niet van toepassing. Of toch wel?

COS 600 beperkt de definitie van groepsonderdeel
niet tot verbonden partijen of andere entiteiten, maar
noemt ook het opnemen van financiële informatie van
een bedrijfsactiviteit in de financiële overzichten van
de groep een groepscontrole. En dat is een situatie
die bij gemeenten wel voorkomt. Aan de hand van
enkele veelvoorkomende praktijksituaties maken we dit
zichtbaar.
Casusposities waarin COS 600 van toepassing is
Gemeenschappelijke regeling voor belastingheffing
Een gemeenschappelijke regeling (GR) verzorgt het
gehele belastingproces voor een aantal gemeenten. De
GR draagt zorg voor de waardering van de onroerende
zaken in de deelnemende gemeenten, legt aanslagen
op, behandelt kwijtscheldingsverzoeken en verricht
incassowerkzaamheden. De GR stelt na afloop van
het boekjaar een financiële verantwoording op waarin
per gemeente de opbrengsten per belastingsoort en
het saldo van de belastingdebiteuren zijn opgenomen.
Deze verantwoording wordt gecontroleerd en van
een controleverklaring voorzien door de accountant
van de GR. Iedere deelnemende gemeente verwerkt
vervolgens de relevante delen van deze financiële
informatie in haar eigen jaarrekening.
Er is hier sprake van een groepsonderdeel: de
belastingactiviteiten van de GR zijn bedrijfsactiviteiten
waarvoor het management van de GR financiële
informatie opstelt die in de jaarrekening van de
gemeente moet worden opgenomen. Conclusie is dat
COS 600 van toepassing is.
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) verstrekt
voor meerdere gemeenten bijstandsuitkeringen
en vordert te veel verstrekte uitkeringen terug. De
GR stelt na afloop van het boekjaar een financiële
verantwoording op waarin per gemeente de
uitkeringsbedragen, teruggevorderde bedragen en
vorderingen zijn opgenomen. Iedere deelnemende
gemeente verwerkt vervolgens de relevante delen van
deze financiële informatie in de programmarekening
en de balans van haar eigen jaarrekening. Bovendien
neemt de gemeente gegevens over in de SiSa-bijlage.
Ook hier is er sprake van een groepsonderdeel. COS
600 is dus van toepassing.
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Onderwijsinstelling
De vraag is of bij een groepscontrole altijd een
verbonden partij betrokken moet zijn. Dat is
niet het geval. Een voorbeeld is de financiële
verantwoording die een onderwijsinstelling opstelt
over de besteding van door de gemeente aan de
onderwijsinstelling betaalde subsidies op het gebied
van volwasseneneducatie. De gemeente heeft geen
bestuurlijk belang in de onderwijsinstelling en dus is
de onderwijsinstelling geen verbonden partij voor de
gemeente. Wel neemt de gemeente informatie uit de
verantwoording van de onderwijsinstelling over in de
SiSa-bijlage van haar jaarrekening en is er dus sprake
van een groepscontrole. Regelingen in de SiSa-bijlage
waar deze situatie van toepassing zijn, zijn onder
meer:
• Het Participatiebudget: besteding gelden
voormalige Wet Educatie en Beroepsonderwijs door
ROC’s.
• Onderwijsachterstandenbeleid: besteding gelden
door bijvoorbeeld peuterspeelzalen.
• Maatschappelijke en vrouwenopvang: besteding
veelal door specifieke stichtingen.
Casusposities waarin COS 600 niet van
toepassing is
Veiligheidsregio
Bij deelname van een gemeente in een GR is niet altijd
sprake van een groepscontrole. Een voorbeeld is de
deelname van een gemeente in de GR Veiligheidsregio.
De GR onderneemt geen activiteiten waarvan de
financiële verantwoording in de jaarrekening van de
gemeente moet worden opgenomen. De gemeente
betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage aan de
GR, en de GR voert daarvoor een aantal taken op het
gebied van brandweer en rampenbestrijding uit. De
gemeente verantwoordt in haar jaarrekening alleen de
financiële bijdrage(n) aan de GR. Er is dus geen sprake
van een verantwoording die wordt verwerkt in de
jaarrekening van de gemeente.
Participatie in gebiedsontwikkelingsmaatschappij
Gemeenten kunnen aanzienlijke financiële
belangen hebben in rechtspersonen waarvan de
financiële informatie niet in de jaarrekening van de
gemeente wordt opgenomen. Een voorbeeld is een
ontwikkelingsbedrijf in de vorm van een vennootschap
waar de gemeente voor 50% in participeert. De
gemeente heeft zeggenschap en een direct financieel
belang in de vorm van een kapitaaldeelname en
verleende garanties. Daarnaast verkoopt de gemeente
gronden aan het ontwikkelingsbedrijf.
De gemeente waardeert haar belang in de BV en
de aangekochte gronden tegen kostprijs of lagere
marktwaarde. Een andere waarderingsmethode, zoals
de vermogensmutatiemethode, is bij gemeenten niet
toegestaan. In de situatie dat tegen kostprijs wordt
gewaardeerd, wordt geen financiële informatie van
de vennootschap in de jaarrekening van de gemeente
opgenomen. Bij waardering tegen lagere marktwaarde
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kan dat wel het geval zijn. Of COS 600 van toepassing
is, moet van geval tot geval worden beoordeeld.
In artikel 69 van het BBV is bepaald dat de gemeente
in de uitvoeringsinformatie onder meer het eigen en
vreemd vermogen en het resultaat van verbonden
partijen moeten vermelden. De uitvoeringsinformatie
is echter geen onderdeel van de door de accountant te
controleren jaarrekening en ook niet van de tegelijk met
de jaarrekening openbaar te maken stukken. Doordat
de accountant de uitvoeringsinformatie niet hoeft te
controleren, is op dit punt COS 600 in het kader van de
reguliere jaarrekeningcontrole niet van toepassing.
Ook als de conclusie is dat COS 600 niet verplicht van
toepassing is, moet worden overwogen of toepassing
van COS 600 wellicht nuttig is. In de beschreven
casus is de jaarrekening van de vennootschap en de
financiële positie die daaruit blijkt van groot belang
voor de waardering van de kapitaaldeelname en de
gronden in de jaarrekening van de gemeente. Van
belang is hierbij de vraag of de vennootschap te
zijner tijd in staat is de gronden van de gemeente
tegen minimaal de boekwaarde te kopen. Voor de
waardering van de kapitaaldeelname en de gronden
zal de accountant van de gemeente wellicht willen
steunen op de werkzaamheden van de accountant
van de vennootschap. COS 600 is dan een adequate
leidraad voor de te verrichten werkzaamheden door
de accountant van de gemeente. Alinea 2 van COS
600 voorziet hier ook in: “Een accountant kan deze
Standaard, voor zover noodzakelijk aangepast aan de
omstandigheden, nuttig achten wanneer hij andere
accountants betrekt bij de controle van financiële
overzichten die niet tot de financiële overzichten van de
groep behoren”.
Per deelneming moet een individuele afweging worden
gemaakt of COS 600 wordt toegepast. Factoren die
bij die afweging een rol spelen kunnen bijvoorbeeld
zijn het materiële belang van de kapitaaldeelname,
verstrekte leningen, verleende garanties, en afgesloten
contracten.

Niet-financiële informatie
In de publieke sector komt het regelmatig voor dat de
accountant een oordeel moet geven over niet-financiële
informatie. Als voorbeeld kan worden genoemd de
niet-financiële gegevens over de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) die in de SiSa-bijlage
van de jaarrekening van de gemeente moeten worden
opgenomen. Indien de uitvoering van de Wsw door
een gemeenschappelijke regeling of privaatrechtelijke
rechtspersoon plaatsvindt verkrijgt de gemeente deze
gegevens van de uitvoeringsorganisatie. Aangezien
COS 600 betrekking heeft op financiële informatie, is
deze standaard niet van toepassing op niet-financiële
informatie. Ook hier geldt dat COS 600 een adequate
leidraad is voor de te verrichten werkzaamheden door
de accountant van de gemeente.
Overige aspecten
Gebruikmaken van een serviceorganisatie
In het voorgaande hebben we geconstateerd dat er
sprake is van een groepscontrole als het belastingproces
of het uitkeringsproces voor een gemeente door een
GR wordt verzorgd. Deze situatie verschilt wezenlijk van
de situatie waarin een gemeente de salarisadministratie
aan een servicebureau uitbesteedt. Bij het uitbesteden
van het belastingproces en het uitkeringsproces neemt
de GR namelijk het gehele proces over, inclusief de
verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid. Dit
resulteert in een financiële verantwoording die deels
wordt verwerkt in de jaarrekening van de gemeente.
Bij de uitbesteding van de salarisadministratie
wordt veelal niet een geheel bedrijfsproces
uitbesteed. Een servicebureau verricht een aantal
administratieve handelingen, maar neemt niet de
verantwoordelijkheid over de juistheid (inclusief
rechtmatigheid) en volledigheid van de uitbetaalde
salarissen over. In die situatie is niet COS 600 maar
COS 402 - Controleoverwegingen wanneer een
entiteit gebruikmaakt van een serviceorganisatie – van
toepassing.
Bij gemeenten is de vorming van shared service
centers in opkomst, veelal in de vorm van
een gemeenschappelijke regeling. Ook als de
salarisadministratie is uitbesteed aan een shared
service center in een gemeenschappelijke regeling,
blijven belangrijke onderdelen van het proces, zoals
aanname personeel en vaststelling salaris, veelal bij de
gemeente. Het shared service center neemt dan niet
de verantwoordelijkheid over de juistheid (inclusief
rechtmatigheid) en volledigheid van de uitbetaalde
salarissen over.
De accountant van de gemeente zal voor elke situatie,
bij het verwerven van inzicht in de entiteit en haar
omgeving, nagaan wat de specifieke situatie is en welke
COS-bepalingen daarop van toepassing zijn.

Relatie met specifieke regelgeving SiSa en
rechtmatigheid
Bij de controle van de jaarrekening van gemeenten
moet de accountant van de gemeente ook
rekening houden met specifieke regelgeving
voor de controle op rechtmatigheid en van de
SiSa-bijlage in de jaarrekening. Dit betreft het Besluit
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, nader
uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid van het
Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten
(PRPG), en de Nota verwachtingen accountantscontrole
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
In de Kadernota Rechtmatigheid wordt de terminologie
uit de nieuwe Controlestandaarden nog niet
gehanteerd. De Kadernota beschrijft in het hoofdstuk
“Aan derden uitbestede activiteiten” mogelijkheden
voor de aanpak van de controle en voor de eventuele
rapportage door de andere accountant. Bij het maken
van de keuze uit de beschreven mogelijkheden zal de
accountant van de gemeente zich moeten baseren
op de NV COS. Het verdient aanbeveling om in een
volgende versie van de Kadernota in het betreffende
hoofdstuk de kaders en overwegingen die voortvloeien
uit de NV COS te verwerken.
In de Nota verwachtingen accountantscontrole wordt
de mogelijkheid genoemd dat gebruikgemaakt wordt
van controleverklaringen van andere accountants. Een
verdere uitwerking over de wijze waarop de accountant
de werkzaamheden van de andere accountant
beoordeelt is niet in de Nota opgenomen. Ook hier
geldt dat COS 600 van toepassing is.
Inzet extern deskundige
Kan de accountant van een groepsonderdeel worden
gezien als extern deskundige, waardoor COS 620
- Gebruikmaken van de werkzaamheden van een
door de accountant ingeschakelde deskundige van
toepassing is? Deze vraag moet ontkennend worden
beantwoord. Een extern deskundige wordt in COS 620
namelijk gedefinieerd als een individu of organisatie die
beschikt over deskundigheid in een ander gebied dan
financiële verslaggeving of controle. Het betreft hier
dus juist niet accountants, maar inzet van een andere
deskundigheid die noodzakelijk is om voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen.
Inzicht betreffende de accountant van een
groepsonderdeel
Als door een accountant van een groepsonderdeel
werkzaamheden worden verricht in het kader van
een groepscontrole moet de accountant van de groep
inzicht verwerven in het volgende:
• Begrijpt de accountant van het groepsonderdeel
de ethische voorschriften die op de groepscontrole
betrekking hebben en leeft hij deze na? De
professionele kwalificaties zijn hiervoor een goede
indicatie.
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• Is de accountant van het groepsonderdeel
onafhankelijk? Dit moet aan de hand van de
feitelijke situatie worden beoordeeld .
• Is de accountant van het groepsonderdeel
voldoende deskundig? Dit betreft vanzelfsprekend
kennis van de Controlestandaarden, maar
ook specifieke sectorkennis en kennis van het
van toepassing zijnde stelsel van financiële
verslaggeving. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een
overzicht van de opdrachten die de accountant van
het groepsonderdeel uitvoert en een overzicht van
gevolgde opleiding.
• Opereert de accountant van het groepsonderdeel
in een gereglementeerde omgeving waarin op
een actieve wijze toezicht op accountants wordt
uitgeoefend?
Tevens geldt dat de groepsaccountant in staat moet
zijn dermate bij de werkzaamheden van de accountant
van het groepsonderdeel te worden betrokken dat hij
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgt.
Conclusie
Bij lagere overheden zijn groepscontroles vaker aan de
orde dan wellicht wordt gedacht. Daarnaast komen
situaties voor waar COS 600 weliswaar formeel niet
van toepassing is, maar deze wel een adequate leidraad
vormt voor de te verrichten werkzaamheden door de
accountant.
Drs. Toby Bergshoeff RA en Jan Hofmeijer RA

42

Herzien richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen
gepubliceerd
RJ-Uiting 2011-1 van januari 2011 bevat de aangepaste
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De
Raad voor de Jaarverslaggeving voert via deze RJUiting wijzigingen door in de huidige Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen. De Richtlijn 650 dateerde
uit het boekjaar 2008.
Ingangsdatum
De aangepaste RJ 650 Fondsenwervende instellingen
in deze Uiting is van toepassing op boekjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2011, waarbij aanbevolen
wordt om deze Richtlijn met ingang van boekjaar
2010 toe te passen. Deze aangepaste Richtlijn zal
ook worden opgenomen in de RJ-bundel 2011 die in
september 2011 wordt gepubliceerd.
Wijzigingen ten opzichte van de bestaande RJ
650 (aangepast 2008)
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
huidige Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen
betreffen:
1) verduidelijking van alinea 418 in geval van subsidies
die niet rechtstreeks van overheden worden
verkregen, maar via een organisatie die deze
subsidies onder dezelfde voorwaarden toewijst of
verdeelt;
2) verduidelijking van alinea 420 omtrent de
presentatie van rentebaten;
3) in alinea 423 is een aanvullend vereiste opgenomen
omtrent de verplichte toelichting van het percentage
bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de
som der lasten (bestedingspercentage lasten naast
het bestedingspercentage baten);
4) Verduidelijking in alinea 432 inzake de toelichting
van de omvang van het dienstverband in uren van
individuele en gewezen bestuurders.
Hierna zijn deze wijzigingen nader uitgewerkt:

1) verduidelijking van alinea 418 in geval van
subsidies die niet rechtstreeks van overheden
worden verkregen, maar via een organisatie
die deze subsidies onder dezelfde voorwaarden
toewijst of verdeelt;
In de oude tekst van de RJ werd onvoldoende
toegelicht hoe de subsidies verantwoord moeten
worden die niet rechtstreeks van overheden worden
verkregen, maar die worden verkregen van een
organisatie die deze subsidies onder dezelfde
voorwaarden toewijst of verdeelt. In de herziene
richtlijn is in artikel 418 expliciet vermeld dat dergelijke
subsidies moeten worden verantwoord als subsidies
van overheden.
Een concreet voorbeeld van een dergelijke casus komt
voor bij samenwerkingsverbanden. Hierbij ontvangt de
instelling die als penvoerder fungeert de subsidie van de
overheid. De penvoerder verdeelt de overheidssubsidie
over de instellingen waarmee zij samenwerkt onder
dezelfde subsidievoorwaarden van de overheid. Deze
subsidie ontvangende partijen dienen deze subsidie
te verantwoorden als subsidies van overheden.
Subsidies van overheden moeten afzonderlijk worden
verantwoord. Subsidies van niet-overheden worden als
baten uit eigen fondsenwerving verwerkt. Subsidies van
andere fondsenwervende instellingen worden verwerkt
als baten uit acties van derden.
2) verduidelijking van alinea 420 omtrent de
presentatie van rentebaten;
Ten opzichte van de oude tekst van de RJ is de
rubricering van de rentebaten gewijzigd door een
verduidelijking door te voeren. Verduidelijkt is dat
rentebaten, net als beleggingsopbrengsten, bruto
verantwoord dienen te worden onder de post
“rentebaten en baten uit beleggingen”.
In de toelichting op de staat van baten en lasten dienen
de rentebaten als afzonderlijk onderdeel van deze post
te worden vermeld.
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In de toelichting op de staat van baten en lasten
dient inzicht gegeven te worden in de resultaten van
het beleggingsbeleid. Daartoe dienen ten minste de
volgende rubrieken afzonderlijk te worden vermeld:
• rentebaten;
• dividend en huuropbrengst;
• gerealiseerde koersresultaten;
• ongerealiseerde koersresultaten;
• kosten van beleggingen;
• netto beleggingsresultaat.
3) in alinea 423 is een aanvullend vereiste
opgenomen omtrent de verplichte toelichting
van het percentage bestedingen aan de
doelstelling ten opzichte van de som der
lasten (bestedingspercentage lasten naast het
bestedingspercentage baten);
Ten aanzien van de verslaggeving rond de
bestedingen ten behoeve van de doelstelling, dient
iedere organisatie zelf een indeling te kiezen voor
de hoofdgroepen van activiteiten. Conform bijlage
C “Model toelichting lastenverdeling” dient per
hoofdgroep te worden aangegeven de omvang van de
aan derden verstrekte subsidies en de kosten van de
eigen activiteiten in het kader van de doelstelling.
Met de kosten van de eigen activiteiten in het kader
van de doelstelling wordt gedoeld op kosten van
bijvoorbeeld zelf verricht wetenschappelijk onderzoek
of door de organisatie zelf verleende hulp, maar ook
op kosten in het kader van acceptatie, verslaggeving
en evaluatie van projecten. Er dient sprake te zijn
van consistentie in toerekeningsgrondslagen en
-methodiek. De fondsenwervende instelling dient
deze toerekeningsgrondslagen en -methodiek in de
toelichting uiteen te zetten.
In alinea 423 is een aanvullend vereiste opgenomen om
bij de toelichting op de bestedingen aan de doelstelling
een extra kengetal te vermelden. Naast het percentage
bestedingen ten opzichte van het totaal van de baten
(bestedingspercentage baten), moet nu ook het
percentage bestedingen ten opzichte van de som der
lasten (bestedingspercentage lasten) worden vermeld.
4) verduidelijking in alinea 432 inzake
de toelichting van de omvang van het
dienstverband in uren van individuele en
gewezen bestuurders.
In alinea 432 is verduidelijkt dat de omvang van het
dienstverband in uren van individuele en gewezen
bestuurders (zoals omschreven in alinea 433) dient te
worden toegelicht. Dit toelichtingsvereiste komt naast
de reeds bestaande toelichtingsvereisten omtrent de
bezoldiging, aan hen verstrekte leningen etc.
Niels Adegeest
Drs. Vincent van Stijn RA MGA
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Het belang van niet-financiële
informatie voor organisaties
In Update nr. 3, oktober 2010, zijn wij in het artikel
‘De accountant en niet-financiële informatie’ uitvoerig
ingegaan op de rol en toegevoegde waarde van de
accountant bij het verantwoorden van en het verstrekken
van zekerheid bij niet-financiële informatie (NFI). Maar
waarom is NFI belangrijk voor organisaties? Het levert
immers toch niet direct ‘iets’ op. Het verzamelen en
registreren van deze gegevens zal toch eerder geld kosten.
Bijvoorbeeld als gevolg van investeringen in informatieen registratiesystemen en uitvoering van (aanvullende)
controles op de betrouwbaarheid van deze gegevens?
In dit artikel gaan we in op het hoe en waarom van
NFI en proberen we duidelijk te maken dat NFI juist
van groot belang is voor (publieke) organisaties. Door
inzicht te krijgen in het belang en de toegevoegde waarde
van NFI voor organisaties en haar stakeholders, zal de
accountant bovendien (nog) beter in staat zijn om de rol
van sparringpartner, adviseur en zekerheidsverschaffer in
te vullen.

Toenemende vraag naar niet-financiële
informatie
Stakeholders van organisaties vragen in toenemende
mate inzicht in en verantwoording over NFI.
Deze behoefte is de afgelopen periode sterk
toegenomen door gebeurtenissen - zoals de
kredietcrisis - waarbij uit de financiële cijfers geen
bijzonderheden bleken. Het is in het belang van
organisaties om haar stakeholders op een transparante
en toereikende wijze van financiële maar zeker ook
niet-financiële informatie te voorzien. Stakeholders
krijgen daardoor meer inzicht in het feitelijk presteren
van organisaties. Ook in het kader van de wereldwijde
aandacht voor verantwoording op het terrein van
duurzaamheid, is NFI een belangrijk instrument.

De middelen die organisaties beschikbaar hebben
voor het realiseren van hun doelstellingen zijn schaars.
Dit vraagt om een optimale afstemming van
middelen en prestaties. Bestuurders en managers van
organisaties (moeten) willen weten in welke mate
de middelen de doelstellingen en prestaties van de
organisatie beïnvloeden. Uit de praktijk blijkt dat het
inzicht, de beheersing en de informatievoorziening
beter en transparanter kan. Niet-financiële informatie
kan hieraan een bijdrage leveren, mits vormgegeven
in een realistisch groeipad. Het is belangrijk dat
organisaties een beperkt aantal prestaties formuleren,
waarmee de organisatie kan monitoren en bepalen
of de realisatie van de doelstellingen en prestaties
daadwerkelijk op koers ligt. Het gaat dus om meer dan
euro’s alleen.
Stakeholders (toezichthouders, aandeelhouders,
afnemers, etc.) verwachten van een organisatie
meer inzicht en permanente betrouwbaarheid van
de geleverde informatie. Steeds vaker vragen zij
verantwoording over niet-financiële resultaatgebieden,
zoals klimaat (o.a. CO2-uitstoot) of continuïteit van
uitbestede (ICT-)processen. De resultaten op deze
gebieden laten zich vaak niet alleen - of juist niet
- uitdrukken in euro’s maar in andere kengetallen.
Deze worden aangeduid als niet-financiële informatie
(NFI). De informatiebehoefte wordt gevormd door
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals duurzaamheid)
en actuele gebeurtenissen. Recente voorbeelden
hiervan zijn de kredietcrisis, de ramp met een
olieplatform van BP en de mogelijke fraude met
HBO-diploma’s. Stakeholders vragen zich hardop af
waardoor deze gebeurtenissen zich konden voordoen;
uit de financiële informatie was immers niet direct
iets op te maken. Men vraagt zich af hoe dergelijke
vraagstukken in de toekomst voorkomen kunnen
worden of in ieder geval eerder inzichtelijk kunnen
worden gemaakt. Daarnaast wensen toezichthouders
dat deze informatie in continuïteit beschikbaar en ook
betrouwbaar is. Dus dat de interne beheersing hiervan
op orde is.
Totstandkoming niet-financiële informatie
NFI is een verzamelnaam voor alle kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens in de vorm van output of
outcome, vaak zonder directe koppeling met een
financieel registratiesysteem. De aard en omvang van
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NFI kan per organisatie sterk verschillen en is mede
afhankelijk van de behoeften van de stakeholders. Het
is hierdoor onmogelijk één format te ontwikkelen dat
voor iedere organisatie toepasbaar is.
Duurzaamheid is een actueel onderwerp dat in
belangrijke mate wordt verantwoord op basis van
NFI. Het is daarom niet verrassend dat wereldwijd
initiatieven worden ontplooid om organisaties te
ondersteunen bij hun verantwoording op dit terrein.
Het Global Reporting Initiative 1 (GRI) heeft bijvoorbeeld
een generiek normenkader ontwikkeld voor de
verantwoording van duurzaamheid. Dit kader kan
ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van normen
op het gehele gebied van NFI.

Figuur 1: Proces van inrichten, registreren, verantwoorden en evalueren NFI

Inrichting
informatiesysteem

Stakeholdersoverleg NFIbehoefte

Figuur 1 geeft inzicht in de processtappen voor het
bepalen, registreren en verantwoorden van NFI en het
toevoegen van zekerheid aan NFI. In dit artikel worden
deze processtappen uitgewerkt. De nadruk hierbij ligt
op het belang van NFI voor de sturing en beheersing
van organisaties.
Inrichting informatiesysteem
Stakeholders bepalen als belanghebbenden de aard
en omvang van NFI. De vraag die hierbij opkomt, is:
moet eerst overleg plaatsvinden met de stakeholders
aan welke NFI zij behoefte hebben óf wordt eerst
in de vorm van een pilot met (een deel van) de
registratie en verantwoording van NFI gestart en
vindt het stakeholdersoverleg plaats op basis van de
ervaringen en resultaten? Voor beide varianten zijn
‘plussen en minnen’ te bedenken. Een voordeel van
eerst registreren en verantwoorden en daarna een
stakeholdersoverleg voeren, is dat sprake is van een
concreet product of resultaat van NFI dat kan worden
besproken. Dit zal het stakeholdersoverleg makkelijker
maken en voorkomt dat het proces blijft ‘hangen’ in de
fase van het stakeholdersoverleg en NFI daardoor niet
van de grond komt. In dit artikel wordt ervan uitgegaan
dat eerst met een pilot van NFI wordt gestart.
De eerste cruciale stap is normstelling. Waarom is
normstelling belangrijk? Om de realisatie van doelen en
effecten te kunnen meten, moeten eenduidige normen
zijn bepaald waartegen de realisatie kan worden
afgezet. Kenmerken waaraan normen cumulatief
moeten voldoen zijn: relevant, volledig, betrouwbaar,
neutraal en begrijpelijk. Een wettelijk kader voor NFI
is (nog) niet beschikbaar. Organisaties zullen dus zelf
normen moeten ontwikkelen. Centraal hierbij staan drie
vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor
doen en wat mag het kosten?

1
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Verantwoording

Normen die organisaties ontwikkelen zullen
kwantitatief en kwalitatief van aard zijn.
Een kwantitatieve norm is bijvoorbeeld: 10 procent
minder CO2-uitstoot ten opzichte van vorig jaar.
Een voorbeeld van een kwalitatieve norm is: de
maatschappij ziet onze organisatie als ‘duurzaam’.
Kwalitatieve normen zijn lastig te registreren en
te verantwoorden. Het is daarom aan te bevelen
kwalitatieve normen te kwantificeren, zodat de
realisatie eenduidig is te meten en te verantwoorden.
In het voorbeeld zou de kwantitatieve norm voor
het beeld van de maatschappij ten aanzien van
duurzaamheid kunnen zijn: 75 procent van de burgers
ziet onze organisatie als ‘duurzaam’.
Nadat de normen zijn bepaald, volgt het inrichten van
een informatiesysteem. Veel organisaties hebben al
informatiesystemen. Voldoen deze informatiesystemen
om verantwoording over NFI af te leggen? Deze
vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Er bestaan
immers veel soorten informatiesystemen, ieder met
eigen specificaties en mogelijkheden. Uit de praktijk
blijkt dat de systemen nog overwegend financieel zijn
(in)gericht evenals de controles hierop. De meeste
systemen zijn nog niet ingericht om NFI te registreren
en te verantwoorden. Organisaties zullen dus moeten
beoordelen in hoeverre de huidige systemen geschikt
zijn of gemaakt kunnen worden om NFI te registreren.
De doelstellingen en kritische prestatie-indicatoren
(KPI’s) zijn in belangrijke mate leidend bij het inrichten
van het systeem. Immers, het systeem moet minimaal
(tussentijds) inzicht geven in de mate waarin KPI’s zijn
gerealiseerd. In feite wordt het systeem dus top-down
ingericht (zie figuur 2).

Het GRI is een wereldwijd samenwerkingsverband waarbij circa 30.000 organisaties zijn aangesloten. Meer
informatie over dit normenkader is beschikbaar op: www.globalreporting.org.

Zekerheid
toevoegen

Registratie

Figuur 2: Realisatie doelen en KPI’s bepaalt de te registreren en verantwoorden inputgegevens

Inputgegevens

Inrichting informatiesysteem

Het informatiesysteem moet toereikende
beheersmaatregelen bevatten. De verzamelde
informatie moet immers betrouwbaar zijn.
Enkele belangrijke aandachtspunten:
• Administratieve organisatie: NFI staat of valt met
de inrichting van de administratieve organisatie.
Deze moet immers waarborgen en controls
bevatten om NFI op een blijvende betrouwbare
wijze te verzamelen, vast te leggen en te registreren.
Belangrijk is functiescheiding tussen verzamelen,
registreren en verstrekken van NFI. Daarnaast is het
van belang dat NFI altijd herleidbaar is naar de bron.
• Interne controle: Het is belangrijk dat periodiek
interne controles plaatsvinden met als doel het
zichtbaar vaststellen van de betrouwbaarheid
van de NFI. Zeker in de beginfase van (nieuwe)
informatiesystemen rondom NFI zullen checks &
balances nog niet altijd toereikend zijn om hierover
een betrouwbare uitspraak te kunnen doen.
• Meetinstrumentarium: Organisaties beogen met
NFI inzicht te geven in de prestaties en effecten die
worden nagestreefd en de mate waarin deze zijn
gerealiseerd. Het (tussentijds) kunnen meten en
verantwoorden van de KPI’s is dus essentieel.
• Verantwoordingsmogelijkheden: Met
de verantwoording geeft de organisatie de
stakeholders inzicht in de mate waarin de gestelde
doelstellingen en effecten zijn gerealiseerd. NFI
kan daarbij onderdeel zijn van een bestaande
verantwoording (bijvoorbeeld de jaarstukken)
maar kan ook apart worden verantwoord (zoals
een duurzaamheidsverslag). Het is belangrijk bij de
inrichting van het systeem al na te denken over de
wijze van verantwoording. Bij de inrichting van het
systeem kan hierop worden geanticipeerd door
bijvoorbeeld standaardrapportages, tabellen en
analyses op te nemen.
Registratie en verantwoording
De registratie en verantwoording van NFI vloeit in
feite ‘automatisch’ voort uit de aandachtspunten
voor de inrichting van het informatiesysteem. Ook dit
is niet voor alle organisaties gelijk. De registratie en
verantwoording wordt bepaald door de doelen en KPI’s
van een organisatie en de mate waarin stakeholders
(tussentijds) geïnformeerd willen worden.

Realisatie doelen en KPI’s

Voor de registratie en verantwoording van NFI is wel
een aantal aandachtspunten te onderkennen:
• De administratieve organisatie (AO) is niet
statisch maar dynamisch: Als gevolg van
bijvoorbeeld wijzigingen in informatiebehoeften
maar ook in beschikbare systemen, kan het
wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn de AO op enig
moment te wijzigen.
• Interne controle: In de praktijk wordt interne
controle nog wel eens gezien als iets wat
noodzakelijk is ‘omdat de accountant erom vraagt’.
Vanuit die gedachte worden interne controles
veelal pas uitgevoerd kort voor aanvang van het
verantwoordingsmoment, zoals de jaarrekening.
Als dan een tekortkoming in de registratie wordt
geconstateerd, is het verantwoordingsjaar al (ver)
voorbij en kan de organisatie niet meer bijsturen.
• Normstelling: Het is essentieel de
normen en uitgangspunten van NFI als
‘waarderingsgrondslagen’ op te nemen in de
verantwoording van NFI, zodat de gebruikers
begrijpen wat de reikwijdte is en wat de NFI zegt.
Stakeholdersoverleg NFI-behoefte
Er is dus steeds meer behoefte aan NFI, maar welke NFI
is relevant? Voor het antwoord op deze vraag is overleg
met de belangrijkste stakeholders van de organisatie
noodzakelijk. De stakeholders zijn immers de gebruikers
van de informatie. Zij bepalen dus ook welke NFI zij zo
belangrijk vinden dat zij verwachten dat de organisatie
hierover verantwoording aflegt. De behoefte (inhoud
en reikwijdte) aan NFI kan hierdoor per organisatie
sterk verschillen.
Eerst zal de organisatie moeten bepalen wie eigenlijk
haar stakeholders zijn. Dit is minder eenvoudig dan het
in eerste instantie lijkt. De informatie die organisaties
verstrekken, is vaak openbaar (zoals de jaarrekening)
en daardoor is niet altijd bekend wie deze informatie
gebruikt. De exacte identificatie van de stakeholders
zal zich echter ‘vanzelf’ ontwikkelen; stakeholders
die nog niet herkend zijn, zullen op enig moment
informatie vragen en daardoor als stakeholder worden
(h)erkend. Voor het inzicht in de wijze waarop en
door wie de normstelling heeft plaatsgevonden, is het
essentieel dat in de verantwoording wordt vermeld
welke stakeholders zijn geïdentificeerd en in het
stakeholdersoverleg hebben geparticipeerd.

Update. nummer 1, april 2011

47

Figuur 3: Stappen operationaliseren algemene beleidsdoelen in KPI’s

1. Algemene
beleidsdoelen

3. Beoogde
maatschappelijke
effecten

2. Operationele
doelen

Wanneer de stakeholders zijn geïdentificeerd, is het
van belang dat organisatie en stakeholders gezamenlijk
de informatiebehoeften inventariseren, bundelen
en vertalen in KPI’s. Wij zijn ervan uitgegaan dat
organisaties eerst NFI registreren en verantwoorden
en op basis van de resultaten de stakeholdersdialoog
voeren. Dit betekent dat van de beschikbare
informatie en resultaten wordt bepaald in hoeverre de
informatie voldoet dan wel wijzigingen of aanvullingen
noodzakelijk zijn.

Zekerheid toevoegen
Het vertrouwen van stakeholders in de
informatievoorziening van organisaties heeft recent
een aantal deuken opgelopen. Dit is het gevolg van
(financiële) problemen bij diverse organisaties, terwijl
in recente gegevens (zoals tussentijdse cijfers) geen
bijzonderheden te zien waren. Het herstel van het
vertrouwen vraagt om de zekerheid dat vanaf heden
verantwoorde prestaties en cijfers wél betrouwbaar zijn
en het juiste en volledige inzicht geven.

Bij het bepalen van de KPI’s is het essentieel altijd
de relatie te leggen met de algemene doelen die de
organisatie nastreeft. De stakeholders willen immers
weten of de organisatie die doelen heeft behaald of zal
behalen. Het operationaliseren van de doelstellingen is
in vier stappen 2 mogelijk (zie figuur 3).

Zekerheid bij NFI kan in- en extern worden gegeven.
Interne zekerheid kan bijvoorbeeld worden toegevoegd
door NFI te betrekken in de interne controles of door
de organisatie een verklaring te laten afgeven waarin de
leiding verklaart dat de beheersing en verantwoording
van de organisatie voldoet aan de daaraan te stellen
eisen (‘in control statement’). De vraag is in hoeverre
stakeholders hierin voldoende vertrouwen zullen
hebben. Externe zekerheid toevoegen kan in dat geval
een oplossing bieden.

Het is de kunst het aantal doelen en indicatoren
te beperken tot die doelen en indicatoren die écht
relevant zijn en waarop stakeholders hun beslissingen
baseren. Te veel doelen en indicatoren resulteert in
een overvloed aan informatie en geeft daardoor eerder
minder dan meer inzicht.

4. Bepalen KPI’s

Welke zekerheid kan de accountant toevoegen aan NFI?
Schematisch is dit per fase als volgt weer te geven:

Fase

Zekerheid accountant?

Toelichting

Inrichting informatie-

Deels

De accountant kan vanuit zijn expertise fungeren als

systeem		

kritische sparringpartner om de doelen, normen en
uitgangspunten scherp(er) te krijgen en tot de essentie te
beperken. De accountant kan de norm niet bepalen, want
dan zou bij het verstrekken van zekerheid over NFI sprake
zijn van zelftoetsing.
De zekerheid die de accountant kan verstrekken, is een
mededeling dat de inrichting in opzet voldoet voor het
registreren en verantwoorden van NFI.

Registratie en

Ja

verantwoording		

De accountant kan de toereikendheid en betrouwbaarheid
van de registratie en verantwoording onderzoeken
en daarover verslag doen in een rapport of
accountantsverklaring.

Stakeholders-overleg

Nee

Het stakeholdersoverleg is een dialoog tussen organisatie
en stakeholders, waarbij de informatiebehoefte wordt
bepaald en vertaald in KPI’s. Wel kan de accountant als
‘sparringpartner’ fungeren om de informatiebehoefte en
KPI’s eenduidig en meetbaar te formuleren.

2

Baerends, J. (2005). Doelgericht sturen met de gemeentelijke programmabegroting - Kaderstelling met
indicatoren, In: B&G, jaargang 32, (januari), blz. 12-15.
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Figuur 4
Ontwikkelingsstadia niet-financiële informatie

Fase 1

Nulmeting
uitvoeren

Fase 1

Awareness en
bepaing van
prioriteiten

Awareness

Fase 1

Gebruikersdialoog
en ontwerp
informatiesysteem

Opzet

Fase 1
Evaluatie bestaan,
verbetering en
normontwikkeling

Bestaan

Net als bij financiële informatie kan de accountant bij
NFI drie soorten zekerheid verstrekken: geen zekerheid,
beperkte mate van zekerheid en redelijke mate van
zekerheid. Welke zekerheid past nu bij welke opdracht?
Het antwoord is afhankelijk van de ‘volwassenheid’
van de organisatie op het gebied van NFI. Dit betekent
dat de accountant aansluiting zoekt bij de mate waarin
de organisatie haar systemen voor en verantwoording
van NFI heeft ontwikkeld. Schematisch 3 is dit als
weergegeven in figuur 4.
Uit de figuur blijkt dat NFI zich ontwikkelt vanuit
een nulmeting naar duidelijke normen waarbij de
accountant zekerheid kan verstrekken over NFI. In de
eerste fasen zal de organisatie zich bewust moeten
worden van het doel en de toegevoegde waarde
van NFI. Wanneer ‘awareness’ aanwezig is, kan een
stakeholdersoverleg worden gevoerd om te bepalen
welke informatiebehoeften bestaan en hoe hierin
kan worden voorzien. Nadat een informatiesysteem
voor NFI is ingericht, kan de werking worden getest
en kunnen inrichting en werking op basis van de
bevindingen worden verbeterd. Uiteindelijk resulteert
dit in een systeem dat betrouwbare NFI oplevert en
waarbij de accountant zekerheid kan verstrekken over
de betrouwbaarheid van de verantwoording ervan.

3

Fase 1
Duidelijke normen
leidend tot assurance

Werking

Relevante informatie met zekerheid
De huidige praktijk is dat de informatiesystemen nog
niet zijn ingericht op het permanent verstrekken van
betrouwbare niet-financiële gegevens. Bovendien
zijn de normen voor dergelijke informatie nog niet
eenduidig bepaald. Het is dan ook cruciaal dat
er stappen worden gezet in het bepalen van de
noodzakelijk te verstrekken maatschappelijk gevraagde
informatie. Organisaties kunnen zich onderscheiden
als zij actief verslag doen met relevante informatie
waaraan voldoende zekerheid is toegevoegd.
Bij publieke organisaties is de relatie tussen geleverde
prestaties en de opgeofferde waarden van toenemend
belang, zeker in tijden waarin met schaarse middelen
een zo hoog mogelijk rendement moet worden
gerealiseerd. Transparantie en betrouwbaarheid zijn
hierbij essentieel.
Frank van Kuijck RA RO EMIA
Dennis Leus RA

NIVRA-rapport ‘Meer dan euro’s alleen – Nieuwe kaders voor de verantwoording en assurance van niet-financiële
informatie’.
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