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Redactioneel
Stilte na de storm?
‘De afgelopen tien jaar was er sprake van turbulente
weersomstandigheden. Heftige stormen werden
afgewisseld met korte perioden van relatieve rust. In 2008
bracht een orkaan bijna onherstelbare schade toe 1. In 2012
was er sprake van heftige onweersbuien als gevolg van een
koufront. De koele lucht verdreef de vochtige en warme
lucht. Afgelopen juli sloeg zelfs de bliksem in bij de
vergadering van de IASB en de FASB 2.’
Gedurende deze turbulente jaren is door de IASB veel
vooruitgang geboekt. In meer dan 100 jurisdicties
is toepassing van IFRS inmiddels verplicht of
toegestaan. Twee derde van de G20-landen heeft IFRS
geadopteerd. De G20-landen die dit (nog) niet hebben
gedaan (o.a. de Verenigde Staten, Japan en India),
staan buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen
toe IFRS te hanteren. Japan en India staan ook toe
dat lokale beursgenoteerde ondernemingen IFRS
toepassen. Ongeveer de helft van de Fortune Magazine
Global 500 bedrijven gebruikt IFRS.
Maar niet alles is rozengeur en maneschijn.
Uit diverse speeches van de voorzitter van de IASB,
Hans Hoogervorst, blijkt dat de IASB tegenwerking
ervaart. In een onlangs verschenen rapport over de
toekomst van IFRS van het Institute of Chartered
Accountants in England & Wales (‘The Future of IFRS’)
staat onder meer het volgende: ‘The IASB needs
more active support, including through IOSCO, and
regulators around the world need to work together
more closely to deliver consistent enforcement’.
Ander probleem is dat de IASB en de FASB in
toenemende mate moeite hebben om te komen tot
gelijke standpunten. Met name bij het project inzake
de verwerking van financiële instrumenten is dat het

1

Onder grote politieke druk van de Europese Unie werd door de IASB in oktober 2008 een wijziging doorgevoerd
om het mogelijk te maken dat meer financiële instrumenten alsnog konden worden gewaardeerd tegen kostprijs in
plaats van reële waarde. ‘Blunt threat to blow the organisation away’, zei de toenmalige voorzitter van de IASB Sir
David Tweedie later over de besprekingen van de IASB met ‘Brussel’.

2

In juli 2012 botsten de IASB en de FASB frontaal op elkaar. Reden betrof de wijze waarop de impairmentregels
voor financiële instrumenten moeten worden vormgegeven. De voorzitter van de IASB Hans Hoogervorst was
geschokt over de confrontatie. ‘Three attempts to address impairment had already been made and I hoped they
were not trying to start a fourth’, zei hij later daarover.

geval. Daarnaast lijkt de animo van de Verenigde Staten
om US GAAP op termijn in te ruilen voor IFRS tot het
vriespunt te zijn gedaald.
Hoe nu verder? De IASB heeft de laatste tien jaar
intensief gewerkt aan diverse projecten. De keuze
voor de uitgevoerde projecten werd in belangrijke
mate gedicteerd door de waan van de dag. Diverse
gebeurtenissen hebben grote invloed gehad op
de onderwerpen die de IASB heeft opgepakt.
Voorbeeld hiervan is het lopende project om de
verslaggevingsregel voor financiële instrumenten te
verbeteren. Dit project was mede het gevolg van de
financiële crisis. De komende jaren worden belangrijk
voor het wereldwijde succes van IFRS. Belangrijke
lopende projecten (‘the majors’) moeten worden
afgerond. Parallel daaraan moet worden gewerkt om
het bestaande draagvlak in de wereld te behouden en
verder uit te breiden. Van belang daarbij is dat de IASB
gaat werken aan projecten die aansluiten bij de wensen
van bij IFRS betrokken partijen. Hiertoe heeft de IASB
de afgelopen twee jaar een inventarisatie gedaan.
Centrale vraag was aan welke onderwerpen de IASB
prioriteit moet geven? De ontvangen input zal worden
gebruikt om de agenda van de IASB te bepalen.
De IASB heeft 240 brieven met input ontvangen.
De ontvangen input is in december 2012 door de
IASB in samengevatte vorm gepubliceerd (‘Feedback
Statement: Agenda Consultation 2011’). Door de IASB
worden vijf duidelijke boodschappen onderkend:
1. periode van relatieve rust gewenst (‘to let the dust
settle, get used to new standards’);
2. afmaken van conceptual framework (‘to provide a
consistent and practical basis for standard-setting
IASB’);
3. gerichte verbetering van bestaande standaarden (‘to
respond to the needs of new adopters of IFRS’);
4. implementatie en onderhoud van standaarden
(‘post-implementation review process’); en
5. aanpassing proces van de totstandkoming van
standaarden (‘to front-load the research phase’).
De IASB wil bij het uitvoeren van projecten met
meer standard-setters in de wereld samenwerken.
Deze wijze van samenwerking vormt een nieuwe
weg. Tot op heden heeft de IASB met name met de
FASB samengewerkt om te komen tot convergentie
tussen IFRS en US GAAP. Deze bilaterale wijze van
samenwerken is volgens de IASB niet langer effectief.
Belangrijkste reden is het grote aantal landen waarin
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IFRS wordt toegepast. In november 2012 heeft de
IFRS Foundation hiertoe een voorstel gepubliceerd.
Voorgesteld wordt om een nieuwe adviesgroep op te
richten met de naam ‘Accounting Standards Advisory
Forum’ (ASAF). Deze adviesgroep zal technisch advies
en feedback moeten gaan geven aan de IASB. Op
die wijze moet het draagvlak in de wereld voor IFRS
worden vergroot.
De IASB heeft besloten de komende jaren haar
werkzaamheden te richten op de volgende drie
gebieden:
• de implementatie en het onderhoud van bestaande
standaarden (inclusief post-implementatiereviews);
• het ‘conceptual framework’; en
• een klein aantal omvangrijke IFRS-projecten.
Aan het conceptual framework wordt al jaren
gewerkt. Tegelijkertijd zijn en worden nieuwe
verslaggevingsvoorschriften ontworpen voor
specifieke issues. Volgens criticasters is die werkwijze
vergelijkbaar aan ‘het vervangen van de banden van
een rijdende auto’. De IASB onderkent dat. De IASB
heeft het voornemen geuit het gehele conceptual
framework in 2015 gereed te willen hebben. De IASB
geeft in dit verband aan vooral aandacht te willen
besteden aan de presentatie binnen de jaarrekening.
Een voorbeeld hiervan is de vraag wat nu precies de
betekenis is van Other comprehensive income (OCI)
en de gerelateerde recycling. Ook wordt door de
IASB onderkend dat er toenemende kritiek is op de
toelichtingsvereisten binnen IFRS. Op welke wijze kan
de effectiviteit van de toelichting voor gebruikers van
de jaarrekening worden vergroot? Bij het uitvoeren
van diverse projecten constateerde de IASB dat de
bestaande definities van activa en verplichtingen niet
voldoende duidelijk zijn. Voorbeelden van projecten
waar dat speelde zijn de projecten over de verwerking
van leases, emissierechten, ‘rate-regulated activities’ en
niet-financiële verplichtingen.

De eerste drie onderwerpen die de IASB zal oppakken
zijn:
• agriculture, in particular, bearer biological assets;
• rate-regulated activities; en
• separate financial statements: use of the equity
method.
Een aardig lijstje met een grote variëteit aan
onderwerpen. Het betreft onderwerpen waar IFRS
geen duidelijke regels kent of waarbij de toepassing
van bestaande regels tot onduidelijkheden leidt. Het
lijstje bevestigt dat de IASB inderdaad een andere koers
wenst in te slaan. Of dat de komende jaren zal leiden
tot meer stabiele weersomstandigheden is nog even
afwachten. Overgang naar een meer stabiel weerbeeld
heeft een kans van 50-60%. Wij aanvaarden echter
geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele
uitkomen van de verstrekte verwachting.
‘Oant moarn’
drs. Dingeman Manschot RA

De IASB noemt voorts onderwerpen die de
komende jaren prioriteit zullen krijgen (‘priority
research projects’). De onderwerpen zijn het gevolg
van de ontvangen input. Het betreft de volgende
onderwerpen waaronder een aantal oude bekenden:
• emissions trading schemes;
• business combinations under common control;
• discount rates;
• equity method of accounting;
• intangible assets; extractive activities en research &
development activities;
• financial instruments with the characteristics of
equity;
• foreign currency translation;
• non-financial liabilities (amendments to IAS 37); en
• financial reporting in high inflationary economies.
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Het nieuwe BV-recht:
gevolgen voor de wettelijke
reserve deelnemingen
Per 1 oktober 2012 hebben er ingrijpende veranderingen
plaatsgevonden voor de besloten vennootschap (BV).
Op die datum traden de ‘Wet vereenvoudiging en
flexibilisering BV-recht’ en de bijbehorende ‘Invoeringswet
vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht’ in werking.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen van
de nieuwe wetgeving voor de wettelijke reserve
deelnemingen.
Sinds de flexibilisering van het BV-recht op 1 oktober
2012 vereisen dividenduitkeringen door BV’s
goedkeuring van het bestuur. Bestuurders moeten
goedkeuring weigeren indien zij ten tijde van de
uitkering weten of redelijkerwijs moeten begrijpen dat
de BV na de voorgenomen uitkering haar opeisbare
schulden niet kan blijven betalen. De beoordeling of dit
het geval is wordt de uitkeringstest1 genoemd.
Niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen kunnen
leiden tot een wettelijke reserve. Er moet namelijk een
wettelijke reserve worden aangehouden voor het nog
niet (als dividend of anderszins) ontvangen aandeel in
het resultaat (en andere vermogensvermeerderingen)
van deelnemingen die zijn gewaardeerd volgens
de vermogensmutatiemethode, voor zover de
deelnemende vennootschap niet in staat is om
Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (1)
Holding M heeft een deelneming in D BV en waardeert die sinds de aankoop op
nettovermogenswaarde (op basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft M

uitkeringen zonder beperkingen te bewerkstelligen
(artikel 2:389 lid 6 BW).
Wettelijke reserve deelnemingen voor
minderheidsaandeelhouder
Een aandeelhouder die niet voldoende stemrechten
heeft in de aandeelhoudersvergadering, heeft
de medewerking van andere aandeelhouders
nodig om uitkeringen te bewerkstelligen. Een
rechtspersoon die minderheidsaandeelhouder is, kan
dus normaliter niet uitkeringen zonder beperkingen
bewerkstelligen. Hij moet een wettelijke reserve
aanhouden voor het volledige bedrag van zijn
aandeel in het positieve resultaat en in rechtstreekse
vermogensvermeerderingen sedert de eerste
waardering, verminderd met sindsdien ontvangen
uitkeringen en rechtstreekse vermogensverminderingen
(artikel 2:389 lid 6 BW). Dit was al zo tot 1 oktober
2012 en is niet gewijzigd. Deze wettelijke reserve wordt
ook wel aangeduid als de ‘reserve deelnemingen’.
Wijzigingen in Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving vanaf 1 oktober 2012
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn als
gevolg van de wijzigingen in de wettelijke bepalingen
aangepast. Omdat bestuurders goedkeuring van een
uitkering zullen (moeten) weigeren indien een BV
door uitkering insolvent wordt, staat in beginsel vast
dat er een zekere grens is aan het bedrag dat kan
worden uitgekeerd. In voorgaande artikelen in Update
is uiteengezet dat die grens ligt bij het grensbedrag
waarboven ernstige onzekerheid over de continuïteit
ontstaat (zie Update nummer 3, september 2012 en
Update nummer 2, juni 2011).

cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het resultaat van D verantwoord en
heeft zij een bedrag van 400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere mutaties
in de nettovermogenswaarde van D verwerkt. Als M geen uitkeringen zonder beperkingen
kan bewerkstelligen, moet zij een wettelijke reserve aanhouden van 600.000 (= 1.000.000 –
400.000). Als M uitkering van 600.000 zonder beperkingen kan bewerkstelligen, behoeft zij
geen wettelijke reserve voor haar deelneming in D aan te houden. Als M slechts uitkering van
bijvoorbeeld een bedrag van 100.000 zonder beperkingen kan bewerkstelligen, dan moet zij een
wettelijke reserve aanhouden van 500.000 (= 1.000.000 – 400.000 – 100.000).

1

In RJ 240.229a en in RJk B.113a is thans aangegeven
dat een beperking om uitkeringen te bewerkstelligen
kan bestaan ‘indien en voor zover de deelneming geen
uitkeringen mag doen die tot gevolg hebben dat zij
niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden’. Daarbij is nader toegelicht dat er
in ieder geval geen sprake is van een beperking voor

Behalve een uitkeringstest moet tevens een balanstest worden uitgevoerd. De balanstest houdt in dat een uitkering er niet toe mag leiden dat het eigen vermogen kleiner wordt dan de wettelijke en
statutaire reserves. Wettelijk is namelijk bepaald dat de algemene vergadering slechts bevoegd is tot bestemming van de winst, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens
de wet of de statuten moeten worden aangehouden (artikel 2:216 lid 1 BW). Als er geen wettelijke of statutaire reserves zijn, dan hoeft geen balanstest uitgevoerd te worden. Dan kan een uitkering
er zelfs toe leiden dat het eigen vermogen negatief wordt, mits de continuïteit door de uitkering niet in gevaar komt.
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zover na het doen van een uitkering de continuïteit
van de deelneming gewaarborgd is. Een beperking
bestaat in ieder geval wel indien en voor zover door
uitkering discontinuïteit onontkoombaar is of ernstige
onzekerheid over de continuïteit ontstaat’.

400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere
mutaties in de nettovermogenswaarde van D verwerkt. D kan
zonder probleem een uitkering doen van 600.000 zonder de
continuïteit in gevaar te brengen. Dit houdt in dat M uitkering
van 600.000 zonder beperkingen kan bewerkstelligen.
M hoeft dus geen wettelijke reserve deelnemingen aan te

Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (2)

houden.

Holding M heeft een deelneming in D BV en waardeert die sinds de aankoop op
nettovermogenswaarde (op basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft M
cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het resultaat van D verantwoord en heeft
zij een bedrag van 400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere mutaties in de
nettovermogenswaarde van D verwerkt. Gegeven is dat D aan M slechts een uitkering kan
doen, zonder dat ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat, van 250.000. M moet een
wettelijke reserve aanhouden van 350.000 (= 1.000.000 – 400.000 – 250.000), op voorwaarde
dat M uitkering van die 250.000 wel zonder beperkingen kan bewerkstelligen.

Voortaan ook wettelijke reserve deelnemingen
voor meerderheidsaandeelhouder?
Situatie tot 1 oktober 2012
Tot 1 oktober 2012 werd bij het bepalen van de
omvang van de wettelijke reserve deelnemingen vaak
aangenomen dat een meerderheidsaandeelhouder
over het algemeen uitkering van het gehele vrije
vermogen kan bewerkstelligen. Op deze aanname
bestonden uitzonderingen in specifieke situaties.
Die uitzonderingen bestaan nog steeds. Zij hebben
bijvoorbeeld betrekking op contractuele afspraken,
wettelijke reserves die door de deelneming moeten
worden aangehouden of valutarestricties.

Indien de meerderheidsaandeelhouder eventuele
insolventie van de deelneming kan voorkomen
en ook bereid is dat te doen, kan de goedkeuring
door het bestuur feitelijk worden afgedwongen en
kunnen uitkeringen zonder beperkingen worden
bewerkstelligd. Daarnaast kan naar onze mening
gesteld worden dat uitkeringen die niet leiden
tot uitstroom van liquiditeiten, niet leiden tot
discontinuïteit of ernstige onzekerheid over de
continuïteit. Feitelijk betekent dit dat geen wettelijke
reserve aangehouden hoeft te worden als de
meerderheidsaandeelhouder bereid en in staat is om
de deelneming te (blijven) financieren.
Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (5)
Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert
die sinds de aankoop op nettovermogenswaarde (op
basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft
M cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het
resultaat van D verantwoord en heeft zij een bedrag van
400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere
mutaties in de nettovermogenswaarde van D verwerkt.
De resultaten staan sinds kort onder druk en de vooruitzichten

Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (3)

zijn voor de komende jaren niet positief. Uitkeringen door D

Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert die sinds de aankoop op

kunnen de continuïteit van D in gevaar brengen. M is echter

nettovermogenswaarde (op basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft M

bereid en in staat om te (blijven) voorzien in de financiering

cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het resultaat van D verantwoord en heeft

van D en (daardoor) de continuïteit van D te waarborgen.

zij een bedrag van 400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere mutaties in de

Dit houdt in dat M uitkering van 600.000 zonder beperkingen

nettovermogenswaarde van D verwerkt. M en D hebben een non-dividendverklaring verstrekt

kan bewerkstelligen. M houdt dus geen wettelijke reserve

aan de bankier die inhoudt dat geen dividenduitkeringen zullen worden gedaan indien en voor

aan.

zover het eigen vermogen van D minder dan 30% van het balanstotaal zal bedragen. Vanwege
die contractuele afspraken kan D niet meer dan 200.000 dividend uitkeren. M kan uitkering van

Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (6)

die 200.000 zonder beperkingen bewerkstelligen. Zij moet een wettelijke reserve aanhouden

Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert

van 400.000 (= 1.000.000 – 400.000 – 200.000).

die sinds de aankoop op nettovermogenswaarde (op
basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft

Situatie vanaf 1 oktober 2012
Vanaf 1 oktober 2012 moet de
meerderheidsaandeelhouder in een BV in bepaalde
andere situaties ook een wettelijke reserve
deelnemingen aanhouden. Namelijk indien het bestuur
niet de vereiste goedkeuring aan een uitkering mag
geven. Als het bestuur daarentegen verplicht is om
wel goedkeuring te geven aan een voorstel of besluit
tot uitkering van de meerderheidsaandeelhouder,
is geen sprake van een beperking.
De meerderheidsaandeelhouder kan dan uitkeringen
zonder beperkingen bewerkstelligen.

M cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het

Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (4)

Als voornoemde omstandigheden niet aanwezig
zijn, kan er wel sprake zijn van een beperking om
uitkering te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld doordat de
meerderheidsaandeelhouder er slecht voor staat en
feitelijk geen mogelijkheden heeft om steun te verlenen
aan de deelneming. In dat geval moet worden bezien

Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert
die sinds de aankoop op nettovermogenswaarde (op
basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft
M cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het
resultaat van D verantwoord en heeft zij een bedrag van

resultaat van D verantwoord en heeft zij een bedrag van
400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere
mutaties in de nettovermogenswaarde van D verwerkt.
D heeft in het verleden activa (een bedrijfspand) verkocht aan
M waarbij de koopsom is schuldig gebleven. Hierdoor heeft
D een vordering op M van 700.000. Als M besluit tot een
dividenduitkering van 600.000 die verrekend zal worden met
de vordering en een dergelijke verrekening de continuïteit van
D niet in gevaar zal brengen, kan M uitkering van 600.000
zonder beperkingen bewerkstelligen. M houdt dus geen
wettelijke reserve aan.

Update. nummer 1, maart 2013

7

of uitkering van een bedrag ter hoogte van het nog
niet (als dividend of anderszins) ontvangen aandeel in
het resultaat (en andere vermogensvermeerderingen)
van de deelnemingen zal leiden tot ernstige
onzekerheid over de continuïteit. Als uitkering van dit
bedrag mogelijk is zonder de continuïteit in gevaar te
brengen, wordt geen wettelijke reserve deelnemingen
aangehouden (zie voorbeeld 4). Als niet een bedrag van
600.000 kan worden uitgekeerd, moet een wettelijke
reserve worden aangehouden ter hoogte van het
verschil tussen 600.000 en het grensbedrag waarboven
ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat.
Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (7)
Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert die sinds de aankoop op
nettovermogenswaarde (op basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft M
cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het resultaat van D verantwoord en
heeft zij een bedrag van 400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere mutaties in
de nettovermogenswaarde van D verwerkt. M is niet bereid of in staat om te voorzien in de
financiering van D. D moet dus zelfstandig voorzien in haar financiering. Het bestuur van
D is van mening dat maximaal een bedrag van 250.000 kan worden uitgekeerd zonder de
continuïteit in gevaar te brengen. Dit houdt in dat M uitkering van 250.000 zonder beperkingen
kan bewerkstelligen. M houdt een wettelijke reserve aan van 350.000 (= 1.000.000 – 400.000
– 250.000).

Dit voorbeeld roept de vraag op of een aandeelhouder
wel beschikt over de informatie om het grensbedrag
dat maximaal kan worden uitgekeerd te bepalen.
Normaliter zal dat in groepsverhoudingen het geval
zijn: net zoals de moedermaatschappij informatie
kan verkrijgen om de nettovermogenswaarde
van een dochtermaatschappij te bepalen, zal zij
normaliter ook de informatie kunnen verkrijgen die
nodig is om te kunnen bepalen tot welk bedrag
de dochtermaatschappij beperkt is in uitkeringen.
De moedermaatschappij zal die informatie zonder
meer kunnen opvragen bij het bestuur van de
dochtermaatschappij. De bepaling van dat grensbedrag
zal niet altijd eenvoudig zijn. Dat is echter inherent
aan het issue. Veelal zal namelijk niet een exact
grensbedrag kunnen worden bepaald, maar ten beste
een bepaalde bandbreedte. Dan is de vraag welk
bedrag binnen die bandbreedte in aanmerking moet
worden genomen bij de bepaling van de hoogte
van de wettelijke reserve. Naar onze mening moet
een zo goed mogelijke schatting worden gemaakt
op basis van de specifieke omstandigheden. Vanuit
de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
moedermaatschappij is enige voorzichtigheid daarbij op
zijn plaats.

mening dat zonder meer een bedrag van 100.000 kan worden
uitgekeerd zonder de continuïteit in gevaar te brengen.
Uitkering van 150.000 zou vrijwel zeker wel leiden tot ernstige
onzekerheid over de continuïteit. Dit houdt in dat M uitkering
van ten minste 100.000, maar maximaal 150.000 zonder
beperkingen kan bewerkstelligen. Op basis van een prudente
inschatting van de onzekerheden in de liquiditeitsprognose
schat M dat uitkeringen tot 120.000 naar verwachting niet
zullen leiden tot ernstige onzekerheid over de continuïteit
van D. M houdt een wettelijke reserve aan van 480.000
(= 1.000.000 – 400.000 – 120.000).

Om te bepalen of een uitkering door de
meerderheidsaandeelhouder zonder beperkingen is
te bewerkstelligen, moet de moedermaatschappij
dus een test uitvoeren die feitelijk gelijk is aan de
uitkeringstest die het bestuur van de deelneming moet
uitvoeren om een uitkering al dan niet goed te keuren.
Hiertoe zal veelal een liquiditeitsprognose opgesteld
moeten worden. Voor de uitkeringstest is immers niet
de hoogte van het eigen vermogen relevant, maar is
alleen relevant of door uitkering de continuïteit van de
deelneming in gevaar wordt gebracht. Daarbij hoeft
naar onze mening geen rekening gehouden te worden
met een bijzondere gebeurtenis waarvan weliswaar
een kans bestaat dat die zal optreden, maar waarvan
die kans zodanig klein is dat dit in redelijkheid niet
waarschijnlijk is. Het enkel aanvaarden van een zeer
geringe kans dat een vennootschap na een uitkering
niet langer kan voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden is namelijk vermoedelijk geen grond
om niet uit te keren.
Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (9)
Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert
die sinds de aankoop op nettovermogenswaarde (op
basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft
M cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het
resultaat van D verantwoord en heeft zij een bedrag van
400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere
mutaties in de nettovermogenswaarde van D verwerkt.
D moet zelfstandig voorzien in haar financiering. D betreft
de pensioen-BV van de DGA. Er hoeft naar onze mening
in beginsel geen rekening gehouden te worden met een
eventuele kans op vooroverlijden , dat wil zeggen het risico
dat bij overlijden van de DGA voor de pensioenleeftijd
het nabestaandenpensioen onmiddellijk ingaat en tevens
een belangrijke dotatie aan de voorziening gedaan moet
worden. Door een vooroverlijden kan weliswaar ernstige
onzekerheid over de continuïteit ontstaan, maar als de
kans op vooroverlijden gering is hoeft daar geen rekening

Voorbeeld: Wettelijke reserve deelnemingen (8)

mee gehouden te worden. Er is dan geen reden om niet uit

Holding M heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert

te keren en dus ook niet om een wettelijke reserve aan te

die sinds de aankoop op nettovermogenswaarde (op

houden. Uiteraard kan dit anders zijn als wel een reële kans

basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Sinds dat tijdstip heeft

op vooroverlijden bestaat, bijvoorbeeld bij een terminale

M cumulatief een bedrag van 1 miljoen als aandeel in het

ziekte. M houdt geen wettelijke reserve aan.

resultaat van D verantwoord en heeft zij een bedrag van
400.000 als dividend ontvangen. M heeft geen andere
mutaties in de nettovermogenswaarde van D verwerkt. M is
niet bereid of in staat om te voorzien in de financiering van
D. D moet dus zelfstandig voorzien in haar financiering. Het
bestuur van D is op basis van een liquiditeitsprognose van

Bij een pensioen-BV die de pensioenvoorziening
waardeert volgens fiscale grondslagen speelt
overigens nog een ander probleem. In de huidige
tijd van lage rentestand zal de pensioenvoorziening
volgens commerciële grondslagen (veel) hoger liggen
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dan volgens fiscale grondslagen. Als daarmee geen
rekening wordt gehouden bij het dividendbeleid, is
er geen buffer om in de verdere toekomst onderrendementen op te vangen. Zolang de marktrente niet
stijgt zal de vennootschap ook niet in staat zijn om
het toegezegde pensioen op ingangsdatum extern
te verzekeren. Daarvoor is eerst een herstel van de
marktrente boven het niveau van de fiscale rekenrente
van 4% nodig. Bij te hoge dividenduitkeringen zodanig
dat de pensioenvoorziening ook niet meer geheel of
gedeeltelijk in geld aanwezig is, wordt daarnaast een
belangrijk risico gelopen dat de fiscus stelt dat sprake
is van afkoop van pensioen. Dit raakt dan echter de
privésituatie van de DGA en niet de vennootschap zelf.
Wel zal de directeur-aandeelhouder hiermee uiteraard
rekening houden bij zijn dividendbeleid. Het is daarom
aan te bevelen dat bij elke vaststelling van dividend
de DGA intern zijn/haar overwegingen goed vastlegt.
Een eventuele dividenduitkering in de opbouwfase
hoeft dus zeker niet direct of op korte of middellange
termijn tot een continuïteitsprobleem te leiden voor
de vennootschap. Dit zal van geval tot geval op basis
van de specifieke feiten en omstandigheden moeten
worden bezien.
Volledigheidshalve verwijzen wij nog naar Update
nummer 2, juni 2011, waarin meerdere voorbeelden
zijn opgenomen die illustreren hoe een uitkeringstest
wordt uitgevoerd.
Relevantie (omvang) wettelijke reserve
Het al dan niet aanhouden van een wettelijke reserve
deelnemingen en de omvang daarvan is relevant
voor de balanstest die de moedermaatschappij moet
uitvoeren bij haar eigen (voorgenomen) uitkeringen.
Daarmee kan (de omvang van) de wettelijke reserve
bepalend zijn voor het bedrag dat maximaal kan
worden uitgekeerd. Dat zal echter niet in alle situaties
het geval zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het
bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd, wordt
bepaald door de eveneens uit te voeren uitkeringstest.
In specifieke gevallen kan het voor het bedrag dat
maximaal kan worden uitgekeerd dus minder relevant
zijn of (dan wel voor welk bedrag) een wettelijke
reserve deelnemingen wordt aangehouden.
Voorbeeld: Relevantie wettelijke reserve deelnemingen
Holding M BV heeft een 100%-deelneming in D BV en waardeert die sinds de aankoop op
nettovermogenswaarde (op basis van artikel 2:389 lid 1 BW). Gegeven is dat M in verband met
haar belang in D een wettelijke reserve deelnemingen moet aanhouden van 200.000. Voor
het overige bestaat het eigen vermogen van M uit aandelenkapitaal (18.000) en een algemene
reserve (782.000). Het totale eigen vermogen van M bedraagt dus 1 miljoen. Uit de balanstest
volgt dat M maximaal een bedrag kan uitkeren van 800.000 (= 1.000.000 – 200.000). Stel dat
M maximaal een bedrag van 250.000 kan uitkeren zonder de continuïteit in gevaar te brengen.
Voor het maximaal uitkeerbare bedrag is het in deze situatie niet relevant of M een wettelijke
reserve aanhoudt van nihil of een wettelijke reserve van 750.000. Pas als een wettelijke reserve
aangehouden moet worden die groter is dan 750.000, is de wettelijke reserve bepalend voor
het maximaal uitkeerbare bedrag.

Corné Kimenai RA
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Toelichting onevenwichtige
zetelverdeling
Op 5 maart 2013 is RJ-Uiting 2013-7 ‘Wet Bestuur
en Toezicht’ gepubliceerd. RJ-Uiting 2013-7 bevat een
wijziging van RJ 400 ‘Het jaarverslag’ als gevolg van de
wijzigingen van Boek 2 BW in verband met de regels
over bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen
(NV’s) en besloten vennootschappen (BV’s). In dit artikel
wordt hier nader op ingegaan.
Streven naar evenwichtige zetelverdeling
In de nieuwe artikelen 166 (voor NV’s) en 276 (voor
BV’s) van Boek 2 BW is opgenomen dat bij een
evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur
en de raad van commissarissen ten minste 30% van de
zetels wordt bezet door vrouwen en ten minste 30%
door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld
over natuurlijke personen. Dit geldt voor alle NV’s
en BV’s. Als hieraan niet wordt voldaan is sprake van
een onevenwichtige verdeling. In dat geval geldt voor
bepaalde NV’s en BV’s dat:
• bij nieuwe benoemingen zoveel mogelijk rekening
moet worden gehouden met een evenwichtige
verdeling; en
• een toelichting moet worden opgenomen in het
jaarverslag.
Toepassingsgebied
Deze bepalingen gelden voor NV’s en BV’s:
• die niet voldoen aan ten minste twee van de
vereisten genoemd in artikel 2:397 lid 1 BW;
• die tot bestuurder zijn benoemd in een grote NV of
BV (een NV of BV die niet voldoet aan ten minste
twee van de vereisten genoemd in artikel 2:397 lid 1
BW); of
• die tot bestuurder zijn benoemd in een NV of BV die
zelf bestuurder is van een grote NV of BV (een NV
of BV die niet voldoet aan ten minste twee van de
vereisten genoemd in artikel 2:397 lid 1 BW).
Uit hetgeen is opgenomen onder het eerste punt volgt
dat het niet is vereist dat een NV of BV ook onder het
regime van grote rechtspersonen valt. Dus ook een NV
of BV die op balansdatum (bijvoorbeeld 31 december
2012) voor het eerst voldoet aan de criteria voor grote
rechtspersonen (en dus nog niet onder het regime

voor grote rechtspersonen valt), moet voldoen aan de
streefbepalingen en toelichtingsvereisten.
Andersom kan het voorkomen dat op een NV of BV
waarop wel het regime van grote rechtspersonen
van toepassing is (maar die op balansdatum voor
het eerst niet voldoet aan de criteria voor grote
rechtspersonen) niettemin de streefcijferbepalingen en
toelichtingsvereisten niet van toepassing zijn, doordat
niet aan minstens twee van de drie vereisten van
artikel 2:397 lid 1 BW wordt voldaan. Voor de Raad
voor de Jaarverslaggeving is dit aanleiding om aan te
bevelen dat in het jaarverslag over het eerste jaar dat
de vennootschap niet meer voldoet aan de ten minste
twee van de vereisten genoemd in artikel 2:397 lid 1
BW, de vereiste informatie toch wordt opgenomen.
Er moet dus uitsluitend worden getoetst of al dan niet
aan ten minste twee vereisten van artikel 2:397 lid 1
BW wordt voldaan. Deze toets staat los van andere
voorschriften die in het kader van het opmaken van
de jaarstukken in bepaalde gevallen de toepassing
van artikel 2:397 (en ook 396) BW uitsluiten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan (kort gezegd) beursgenoteerde
beleggingsinstellingen en rechtspersonen met
beursgenoteerde effecten (artikel 2:398 lid 3 BW
verklaart de artikelen 2:397 en 396 BW buiten werking
voor deze rechtspersonen) en vennootschappen die
hun jaarrekening op basis van IFRS opstellen (afdeling
11 van Titel 9, waarvan de artikelen 2:397 en 396
BW deel uitmaken, blijft dan buiten beschouwing).
Kortom, een ‘kleine’ of ‘middelgrote’ beursgenoteerde
beleggingsinstelling of IFRS-toepasser hoeft niet te
streven naar een evenwichtige zetelverdeling en hoeft
geen toelichting op te nemen in het jaarverslag.
Hetgeen is opgenomen onder het tweede en derde
punt betekent dat de streefbepalingen ook gelden voor
kleine en middelgrote NV’s en BV’s die bestuurder zijn
van een grote NV of BV (of bestuurder zijn van een NV
of BV die bestuurder is van een grote NV of BV). De
toelichtingsvereisten gelden feitelijk echter alleen voor
grote en middelgrote ‘rechtspersonen-bestuurders’.
Het kan namelijk zijn dat een kleine rechtspersoon op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW niet een jaarverslag
opstelt. Bij het ontbreken van een jaarverslag gelden de
toelichtingsvereisten voor het jaarverslag uiteraard niet
(maar wel de streefcijferbepalingen).
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Toelichting indien zetels onevenredig zijn
verdeeld over natuurlijke personen
In het jaarverslag is toelichting vereist indien de zetels
in de raad van bestuur of de raad van commissarissen,
voor zover deze zetels zijn verdeeld over natuurlijke
personen, niet evenwichtig zijn verdeeld over vrouwen
en mannen als bedoeld in artikelen 2:166 en 276 BW.
Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het
bestuur en de raad van commissarissen wordt ten
minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en
ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels
worden verdeeld over natuurlijke personen.
Dit houdt in dat géén toelichting is vereist als slechts
één natuurlijke persoon, al dan niet tezamen met een
of meerdere rechtspersonen, deel uitmaakt van de
raad van bestuur of raad van commissarissen. In dat
geval is er namelijk niets te verdelen over natuurlijke
personen.
Zo is bijvoorbeeld toelichting vereist als het bestuur
van een grote NV of BV bestaat uit twee mannelijke
natuurlijke personen. Als echter het bestuur bestaat
uit een mannelijke natuurlijke persoon en een
rechtspersoon (bijvoorbeeld management-BV), is geen
toelichting vereist. Ook niet als het bestuur van die
management-BV bestaat uit een mannelijke natuurlijke
persoon. Daarnaast moet de management-BV
zelfstandig toetsen of de zetels in haar eigen bestuur
evenwichtig zijn verdeeld (en zo nodig toelichten).
Als het bestuur van de management-BV bijvoorbeeld
slechts bestaat uit een natuurlijke persoon, hoeft ook
de management-BV geen toelichting op te nemen in
haar jaarverslag.

bedoeld in de artikelen 2:166 en 276 BW (artikel 2:391
lid 7 BW):
• waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld;
• op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot
een evenwichtige verdeling van de zetels te komen;
en
• op welke wijze de vennootschap beoogt in de
toekomst een evenwichtige verdeling van de zetels
te realiseren.
Het kan zijn dat de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld
omdat de nieuwe wetgeving pas van kracht is vanaf
1 januari 2013 en er sinds die tijd nog geen nieuwe
benoemingen zijn geweest. Als dat het geval is, kan die
omstandigheid worden genoemd als reden waarom
zetels (nog) niet evenwichtig zijn verdeeld. Een ander
argument kan zijn dat sprake is van een branche waarin
vrouwen relatief slecht zijn vertegenwoordigd.
Ingangsdatum
De ingangsdatum van deze wet is 1 januari 2013 en is
daarmee van toepassing op jaarverslagen die worden
opgemaakt op of na 1 januari 2013. De regeling vervalt
weer van rechtswege op 1 januari 2016.
Voor de volledige wettekst verwijzen wij naar RJ-Uiting
2013-7 ‘Wet Bestuur en Toezicht’. Deze is te vinden op
http://www.rjnet.nl/Databank/RJ-Uitingen/2013/
RJ-Uiting-2013-7.
Corné Kimenai RA en Fred van der Giessen RA

Stel dat bijvoorbeeld het bestuur van een grote
NV of BV (waarop deze wettelijke bepalingen van
toepassing zijn) bestaat uit twee mannelijke natuurlijke
personen en een management-BV en het bestuur van
de management-BV uit twee vrouwelijke natuurlijke
personen, dan is zowel in het bestuur van de NV als
BV als in het bestuur van de management-BV sprake
van een onevenwichtige verdeling. Als gevolg zijn
de streefcijferbepalingen en toelichtingsvereisten
op beide vennootschappen van toepassing. Als de
management-BV echter een kleine rechtspersoon is die
geen jaarverslag opmaakt, betekent dit dat deze BV de
toelichting feitelijk niet hoeft te verstrekken.
Inhoud vereiste toelichting
Hiervoor is aangegeven dat bij nieuwe benoemingen
zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden
met een evenwichtige verdeling. Blijkens de
wetsgeschiedenis wordt met ‘zoveel mogelijk’ bedoeld
dat afwijkingen zijn toegestaan indien daarvoor een
verklaring kan worden gegeven die de aandeelhouders
overtuigt. Er is dus sprake van een ‘pas toe of leg uit’
regeling zoals we die ook bij de Corporate Governance
Code kennen. De volgende toelichtingen moeten in
het jaarverslag worden opgenomen als de zetels in de
raad van bestuur of de raad van commissarissen niet
evenwichtig zijn verdeeld over vrouwen en mannen als
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Europese toezichthouders
constateren tekortkomingen
toepassing IAS 36
De Europese toezichthouders, verenigd in ESMA,
hebben in oktober 2012 een rapport uitgebracht
waarin verslaggevingsvraagstukken aan de hand van
geanonimiseerde praktijksituaties zijn beschreven 1.
Voor iedere praktijksituatie is eveneens het standpunt
van ESMA ten aanzien van een juiste toepassing van de
IFRS-richtlijnen weergegeven. Dit artikel behandelt een
viertal praktijksituaties waarop IAS 36 van toepassing is.
Ook wordt er aandacht besteed aan de bevindingen van
de AFM met betrekking tot de toepassing van IAS 36,
zoals weergegeven in het activiteitenverslag 2012 van de
AFM.
Praktijksituaties
ESMA
De Europese toezichthouders, waaronder de AFM,
zijn verenigd in de European Securities and Markets
Authority (ESMA). De nationale toezichthouders
beoordelen jaarrekeningen van beursgenoteerde
ondernemingen die IFRS toepassen. De uitkomsten van
deze beoordelingen worden door ESMA verzameld.
Periodiek worden de belangrijkste uitkomsten van
de beoordelingen gedeeld teneinde een consistente
toepassing van IFRS te realiseren.
Casus 1: Te hanteren disconteringsvoet bij het
bepalen van de bedrijfswaarde
Praktijksituatie
De casus heeft betrekking op een internationaal
opererende onderneming die handelt in
auto-onderdelen. Transacties vinden plaats in
verschillende valuta’s.

1
2

http://www.iasplus.com/en/publications/extracts-from-cesr-database-of-ifrs-decisions/batch-12/file
WACC is een gewogen gemiddelde van het vereiste rendement op de marktwaarde van het eigen vermogen
en het vereiste rendement op de marktwaarde van het vreemd vermogen. De rendementseis voor het eigen
vermogen is bepaald aan de hand van het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Het CAPM berekent het verwachte
rendement van een investering met behulp van de risicovrije rentevoet, de bèta en de marktrisicopremie.

In 2010 komt de onderneming in een verliessituatie
terecht als gevolg van omzetdaling en gemaakte
kosten in het kader van reorganisaties en
herstructureringen. Ultimo 2010 is een toets voor
bijzondere waardevermindering uitgevoerd. Uit de
toets is gebleken dat geen sprake is van een bijzondere
waardevermindering.
Om de bedrijfswaarde van iedere
kasstroomgenererende eenheid te berekenen heeft
de onderneming gebruikgemaakt van de ‘discounted
cash flow methode’ (DCF-methode). Als uitgangspunt
voor de disconteringsvoet is de gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet (weighted average cost of
capital, WACC 2) gehanteerd.
De rendementseis voor het eigen vermogen is berekend
op 9,2%, de rendementseis voor het vreemd vermogen
op 9,0% vóór belastingen. De WACC vóór belastingen
is berekend op 9,0%, maar de onderneming heeft
voorzichtigheidshalve een disconteringsvoet van 11,0%
gehanteerd.
Standpunt ESMA
ESMA stelt zich op het standpunt dat de gehanteerde
disconteringsvoet te laag is en dat deze niet is bepaald
conform de richtlijnen van IAS 36. Het standpunt van
ESMA wordt onderbouwd aan de hand van de hierna
opgenomen analyse van enkele onderdelen van de
bedrijfswaardeberekening.
Kasstromen in vreemde valuta
In de berekening is gebruikgemaakt van één
disconteringsvoet, onafhankelijk van de valuta waarin
de kasstromen worden gegenereerd. De onderneming
stelt zich op het standpunt dat het gehanteerde model
voor de bedrijfswaardeberekening niet nauwkeuriger
wordt indien ook de effecten van verwachte
valutaschommelingen worden meegenomen.
Bovendien stelt zij zich op het standpunt dat dergelijke
inschattingen niet realistisch te maken zijn.
IAS 36.54 schrijft echter expliciet voor dat toekomstige
kasstromen in de bedrijfswaardeberekening moeten
worden opgenomen in de valuta waarin ze worden
gegenereerd. De kasstromen moeten vervolgens
contant worden gemaakt tegen een disconteringsvoet
die geschikt is voor de valuta waarin de kasstromen
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worden gegenereerd. Omrekening dient te geschieden
tegen de koers op de datum van de vaststelling van de
bedrijfswaarde.
Daarnaast heeft de valuta waarin de geprognosticeerde
kasstromen worden gegenereerd invloed op diverse
onderdelen van de WACC. De risicovrije rentevoet
varieert bijvoorbeeld tussen landen; het rendement op
staatsobligaties verschilt immers per land.
Marktrisicopremie
In het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een
risicopremie van 3,35% na belastingen gehanteerd
voor een tijdshorizon van 3-5 jaar. Dit percentage is
gebaseerd op een gemiddelde van opgaves van drie
onafhankelijke bureaus (4,7% voor een oneindige
periode, 3,6% voor 3-5 jaar en 3,1% voor 5 jaar).
Volgens de onderneming geeft het gemiddelde van 3-5
jaar de tijdshorizon van de kasstromen het beste weer.
Volgens IAS 36.56 moet de disconteringsvoet de
huidige marktverwachtingen voor qua kasstromen,
timing en risico vergelijkbare investeringen
weergeven. Aangezien de kasstromen in de
bedrijfswaardeberekening gebaseerd zijn op
verwachtingen voor de lange termijn, is ESMA van
mening dat een risicopremie voor een oneindige
periode meer in overeenstemming zou zijn geweest
met de aannames in de bedrijfswaardeberekening.
Bèta
Bèta (ß) is het systematische risico van een belegging,
afgezet tegen de markt als geheel. De levered bèta
is de bèta waarin de financiële effecten van vreemd
vermogen zijn begrepen. De unlevered bèta is de bèta
van een onderneming die geheel met eigen vermogen
is gefinancierd.
Voor de bedrijfswaardeberekening heeft de
onderneming een onafhankelijk bureau gevraagd om
de bèta voor de onderneming zelf en voor een peer
group te berekenen. De levered bèta is bepaald op
2,5 en de unlevered bèta op 1,0. De mediaan van de
unlevered bèta’s binnen een peer group bedroeg 0,9.
Voorzichtigheidshalve heeft de onderneming een bèta
van 1,2 gehanteerd in het CAPM.
IAS 36.55 tot en met IAS 36.57 en artikel A15 tot en
met A21 van Appendix A bij IAS 36 geven nadere
richtlijnen voor het gebruik van een disconteringsvoet
in bijvoorbeeld het CAPM. De gehanteerde
disconteringsvoet mag niet strijdig zijn met deze
bepalingen. ESMA is van mening dat de onderneming
onterecht gebruik heeft gemaakt van een unlevered
bèta. Een unlevered bèta houdt geen rekening met de
financiële effecten van vreemd vermogen, hetgeen in
de praktijk nauwelijks voorkomt (met het aantrekken
van vreemd vermogen neemt het risico voor de
verschaffers van eigen vermogen toe). Om deze reden
geeft een unlevered bèta de financiële risico’s voor
aandeelhouders niet voldoende weer en is het gebruik
van een unlevered bèta strijdig met IAS 36.

Kosten van het vreemd vermogen
De kosten van het vreemd vermogen zijn berekend
op basis van een vast percentage plus een opslag. Het
vaste percentage is bepaald aan de hand van obligaties
met een looptijd van drie maanden plus een opslag
van 1% voor verwachte toekomstige stijgingen van de
rentepercentages.
De onderneming heeft diverse leningen welke
in verschillende valuta’s zijn afgesloten. Het
vaste percentage is berekend als het gewogen
gemiddelde van deze leningen. Vlak voor het einde
van het boekjaar had de onderneming de leningen
geherfinancierd; de recentelijk overeengekomen opslag
is gehanteerd om de kosten van het vreemd vermogen
te berekenen. Daarnaast is een extra opslag gehanteerd
voor verwachte stijgingen van de rentepercentages,
zonder toelichting op de bepaling van de omvang van
deze opslag.
ESMA is van mening dat de kosten van het vreemd
vermogen berekend moeten worden op basis van
verwachtingen voor de lange termijn. Deze tijdshorizon
past beter bij de verwachtingen ten aanzien van
de tijdshorizon van de kasstromen waarmee in de
bedrijfswaardeberekening rekening is gehouden.
IAS 36.56 stelt immers dat de disconteringsvoet de
huidige marktverwachtingen voor qua kasstromen,
timing en risico vergelijkbare investeringen moet
weergeven.
Daarnaast stelt ESMA zich op het standpunt dat zowel
voor de kostenvoet van het eigen vermogen als voor
de kostenvoet van het vreemd vermogen dezelfde
risicovrije rentevoet moet worden gehanteerd. Voor de
kostenvoet van het eigen vermogen is een risicovrije
rentevoet voor 10 jaar gehanteerd. Deze zou volgens
ESMA ook voor de berekening van de kostenvoet van
het vreemd vermogen moeten worden gehanteerd.
Debt/equity ratio
De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen is
aan de hand van de balans van de onderneming per
31-12-2010 bepaald op 85% en 15%. Deze verhouding
is ook gebruikt voor de bedrijfswaardeberekening.
Volgens de onderneming is een verhouding van 65%
vreemd vermogen en 35% eigen vermogen gebruikelijk
voor de sector waarin zij werkzaam is.
Volgens paragraaf A19 van Appendix A bij IAS 36
moet de disconteringsvoet echter onafhankelijk van
de financieringsstructuur van een onderneming of
de wijze waarop een activum is gefinancierd worden
bepaald. Om deze reden is ESMA van mening dat de
verhouding tussen vreemd en eigen vermogen bepaald
had moeten worden op basis van de gemiddelde
financieringsstructuur van een peer group die de
financieringsstructuur van de sector vertegenwoordigt.
Disconteringsvoet per kasstroomgenererende eenheid
In de bedrijfswaardeberekening is voor alle
kasstroomgenererende eenheden dezelfde
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disconteringsvoet gebruikt. Het argument hiervoor is
dat de risicoprofielen van de kasstroomgenererende
eenheden op korte termijn weliswaar verschillen, maar
op langere termijn vergelijkbaar zijn. Daarnaast hebben
de verschillende kasstroomgenererende eenheden
dezelfde levensduur. De kasstroomgenererende
eenheden kunnen zich in verschillende stadia
van de levensduur bevinden, maar de verwachte
opbrengsten over de totale levensduur zijn onderling
vergelijkbaar. Aangezien de bedrijfswaardeberekening
betrekking heeft op een lange termijn, zou voor
iedere kasstroomgenererende eenheid dezelfde
disconteringsvoet gebruikt mogen worden.
ESMA is het niet eens met dit standpunt. Zij
stellen dat op grond van IAS 36.55 een specifieke
disconteringsvoet per kasstroomgenererende eenheid
moet worden bepaald vanwege het verschillende
risicoprofiel van de kasstroomgenererende eenheden.
Dat er sprake is van verschillende risicoprofielen blijkt
onder andere uit het feit dat voor de bepaling van
de bèta’s van de kasstroomgenererende eenheden
gebruik is gemaakt van verschillende peer groups met
verschillende risicoprofielen.

verandering in de disconteringsvoet had kunnen leiden
tot een andere conclusie.
Casus 3: Toets voor bijzondere waardevermindering
van goodwill
Praktijksituatie
De onderneming verricht activiteiten op het gebied van
communicatie en media. De activiteiten zijn onder te
verdelen in drie segmenten: tijdschriften, advertenties
en digitaal (websites van tijdschriften). De geactiveerde
goodwill bedraagt 22% van het balanstotaal.
De onderneming heeft per 31 december 2011 een
bijzondere waardeverminderingstoets uitgevoerd voor
de verschillende kasstroomgenererende eenheden.
De prognoses voor de kasstromen zijn gebaseerd op
de meest recente begrotingen. Ondanks het feit dat
de werkelijke kasstromen in 2012 lager zijn dan de
begrotingen, heeft de onderneming toch rekening
gehouden met de gebudgetteerde kasstromen.

Casus 2: Aannemelijke verandering in aannames

Om de bedrijfswaardeberekening te vereenvoudigen
zijn de kasstromen benaderd door het resultaat te
vermeerderen met de afschrijvingen. Wijzigingen in het
werkkapitaal en investeringen zijn buiten beschouwing
gelaten.

Praktijksituatie
Voor de berekening van de bijzondere
waardevermindering van goodwill is een
bedrijfswaardeberekening opgesteld op basis van de
DCF-methode. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 11% voor alle kasstroomgenererende
eenheden.

Standpunt ESMA
ESMA heeft een nadere onderbouwing gevraagd
voor de veronderstellingen die zijn gehanteerd
bij de bedrijfswaardeberekening. Hierbij heeft zij
geconstateerd dat de berekening niet is gebaseerd op
schattingen waarvoor deugdelijke onderbouwingen
zijn, waardoor niet wordt voldaan aan IAS 36.33 lid a.

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen op de
gevoeligheidsanalyse van de belangrijkste aannames.
Er is wel een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat voor kasstroomgenererende eenheid A
een disconteringsvoet hoger dan 15% zou leiden
tot een bijzondere waardevermindering. Voor de
kasstroomgenererende eenheden B en C zou een
disconteringsvoet van 14% of hoger leiden tot een
bijzondere waardevermindering. De onderneming
stelt zich op het standpunt dat een aannemelijke
verandering in de aannames niet zou leiden tot een
bijzondere waardevermindering. Om deze reden is het
standpunt ingenomen dat niet voldaan hoeft te worden
aan de toelichtingsvereisten van IAS 36.134 lid f.

IAS 36.33 lid a vereist namelijk dat de
geprognosticeerde kasstromen in de
bedrijfswaardeberekening moeten worden
gebaseerd op schattingen waarvoor deugdelijke
onderbouwingen zijn. De schattingen moeten de best
mogelijke verwachtingen van het management voor
de te behalen kasstromen gedurende de resterende
levensduur van de activa weergeven. Aanvullend
vereist IAS 36.34 dat verschillen tussen gebudgetteerde
kasstromen en werkelijke kasstromen moeten worden
geanalyseerd.

Standpunt ESMA
Op grond van IAS 36.134 lid f moet een toelichting
worden gegeven op de gevoeligheid van aannames
indien een aannemelijke verandering in een
aanname kan leiden tot een andere conclusie.
Volgens ESMA is het niet voldoende om enkel
veranderingen in de aannames ten aanzien van de
disconteringsvoet te beoordelen. De onderneming
had ook moeten beoordelen of een aannemelijke
verandering in een andere aanname – bijvoorbeeld
in de geprognosticeerde kasstromen – zelfstandig
of in combinatie met bijvoorbeeld een aannemelijke

De onderneming heeft echter geen verklaring gegeven
voor het feit dat met de gebudgetteerde kasstromen
rekening is gehouden, terwijl deze significant afwijken
van de werkelijke kasstromen in 2011. ESMA twijfelt
aan de capaciteiten van het management om
realistische prognoses op te stellen en stelt zich op het
standpunt dat niet is voldaan aan IAS 36.33 lid a.
Tevens stelt ESMA zich op het standpunt dat onterecht
geen rekening is gehouden met wijzigingen in het
werkkapitaal of met investeringen.
IAS 36.39 stelt immers dat rekening moet worden
gehouden met verwachte kasstromen die nodig
zijn om de activa waarmee kasstromen worden
gegenereerd in de huidige staat te behouden. In de
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bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met
een verwachte groei van de activiteiten van 5%.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat bij een dergelijk groeicijfer
geen sprake zal zijn van vervangingsinvesteringen.
Hiermee zou dan ook rekening moeten worden
gehouden bij het bepalen van de geprognosticeerde
kasstromen.
Casus 4: Toelichting kasstroomgenererende
eenheden
Praktijksituatie
De onderneming is werkzaam in vijf verschillende
sectoren en bezit een portfolio van meer dan
zestig merken. De vijf sectoren zijn aangemerkt als
operationele segmenten. De onderneming heeft in
haar jaarrekening de bruto- en nettoboekwaardes
gepresenteerd van de merken per segment. Hierbij is
geen analyse van goodwill opgenomen.
Ten aanzien van de berekening van de bijzondere
waardevermindering van activa met een oneindige
levensduur heeft de onderneming de volgende
toelichtingen opgenomen in haar jaarrekening:
• de belangrijkste aannames voor de bepaling van
de geprognosticeerde kasstromen, waaronder de
disconteringsvoet (vóór en na belastingen) en het
groeicijfer voor ieder operationeel segment;
• de gevoeligheid voor inclusief het effect van
een verandering van 0,5 procentpunt in de
disconteringsvoet na belastingen of in het
groeicijfer, toegelicht voor die activa waarbij de
bedrijfswaarde nabij de opbrengstwaarde ligt.
Standpunt ESMA
ESMA heeft geconcludeerd dat de toelichting
op de jaarrekening niet geheel voldoet aan de
toelichtingsvereisten van IAS 36. In het bijzonder
wordt niet voldaan aan de vereisten van IAS 36.134
ten aanzien van de toelichting op de toerekening van
goodwill per kasstroomgenererende eenheid.
IAS 36.134 vereist toelichtingen per
kasstroomgenererende eenheid waarvan de
boekwaarde van de goodwill en/of immateriële vaste
activa met een oneindige levensduur significant is ten
opzichte van het totaal.

De onderneming geeft aan dat zij omwille van de
vertrouwelijkheid van de informatie de toelichting niet
op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden
heeft opgenomen in de jaarrekening. ESMA stelt zich
echter op het standpunt dat dit geen geldig argument
is om niet te voldoen aan IAS 36.134.
Juiste toepassing IAS 36 blijft aandachtspunt
In januari 2013 heeft ESMA meegedeeld dat uit haar
reviews van jaarrekeningen over boekjaar 2011 is
gebleken dat de toepassing van IAS 36 verder moet
worden verbeterd 3. Daarom staat dit onderwerp
specifiek op de agenda van ESMA voor de reviews van
jaarrekeningen over boekjaar 2012.
In het verlengde hiervan besteedt ook de AFM (de
Nederlandse vertegenwoordiger binnen ESMA)
aandacht aan geconstateerde tekortkomingen
ten aanzien van de toepassing van IAS 36. In haar
activiteitenverslag 2012 4 refereert zij aan het eerder
uitgevoerde themaonderzoek naar ‘Bijzondere
waardeverminderingen van activa’ 5. Naar aanleiding
van dit onderzoek heeft de AFM aanbevelingen gedaan
voor verbetering van de toelichting op bijzondere
waardeverminderingen. Desondanks concludeert de
AFM in haar activiteitenverslag 2012 dat de toelichting
op bijzondere waardeverminderingen nog steeds
gebrekkig is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de AFM het onderwerp heeft opgenomen in haar
‘Aandachtspunten voor financiële verslaggeving 2012’ 6.
Wij onderschrijven het belang van een juiste
toepassing van IAS 36. Voor meer informatie over
de toelichtingsvereisten van IAS 36 verwijzen
wij naar de IFRS Compliance, Presentation &
Disclosure Checklist 2012 en de IFRS Model Financial
Statements 2012. Voor technische ondersteuning bij
bedrijfswaardeberekeningen verwijzen wij jullie naar
Jeroen van der Wal, partner Deloitte Financial Advisory
Services (JvanderWal@deloitte.nl) en Pieter van den
Berg, manager Deloitte Financial Advisory Services
(PvandenBerg@deloitte.nl).
drs. Inge van Sloun RA

Uit correspondentie tussen de onderneming en
ESMA blijkt dat de kasstroomgenererende eenheden
zijn bepaald op het niveau van de individuele merken.
Deze kasstroomgenererende eenheden zijn kleiner
dan de operationele segmenten. De toelichting
in de jaarrekening is echter op het niveau van de
operationele segmenten weergegeven.

3
4
5
6

http://www.iasplus.com/en/news/2013/01/esma-report-on-disclosures-related-to-goodwill-impairment
http://www.afm.nl/~/media/Files/fin-verslag/2013/activiteitenverslag-2012.ashx
http://www.afm.nl/~/media/Files/fin-verslag/2012/themaonderzoek-bijzondere-waardevermindering-activa.ashx
http://www.afm.nl/~/media/files/fin-verslag/2012/aandachtspunten.ashx
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Classificatie en waardering van
financiële instrumenten onder IFRS 9
IASB stelt voor om IFRS 9 aan te passen

In november 2012 heeft de IASB een exposure draft
(ED) inzake een wijziging van IFRS 9 (ED/2012/4)
gepubliceerd. IFRS 9 bevat reeds bepalingen over de
classificatie en waardering van financiële instrumenten.
IFRS 9 is echter nog niet af. De IASB werkt nog aan
bepalingen over impairment en hedge accounting.
Binnen de Europese Unie zal IFRS 9 op zijn vroegst
toepasbaar zijn als IFRS 9 in zijn geheel door de
Europese Commissie zal zijn goedgekeurd (‘endorsed’).
De nu voorgestelde wijzigingen betreffen een aanpassing
van de bepalingen inzake de classificatie en waardering
van financiële instrumenten. De wijzigingen stellen voor
om een extra categorie te introduceren voor bepaalde
vreemdvermogensinstrumenten (‘debt instruments’),
namelijk om deze te waarderen tegen reële waarde met
de waardewijzigingen via ‘Other comprehensive income’
(FVTOCI).
Dit voorstel is gerelateerd aan het lopende project
over de verwerking van verzekeringscontracten,
en beoogt een mismatch te adresseren die bij
verzekeringsmaatschappijen kan ontstaan.
Daarnaast stelt de IASB voor een nadere verduidelijking
op te nemen over de toepassing van de test van
de karakteristieken van contractuele kasstromen
(‘contractual cash flow characteristics test’).
De voorgestelde nadere verduidelijking vormt een
antwoord op vragen uit de praktijk over de toepassing
van deze test. De IASB stelt ook voor de bepalingen
over de eerdere toepassing van IFRS 9 aan te passen.
De commentaarperiode voor deze ED loopt tot 28
maart 2013.

Schema: Categorieën binnen IFRS 9 voor financiële activa onder huidige IFRS 9

Geamortiseerde kostprijs

FVTPL

Nieuwe categorie ‘FVTOCI’
De ED stelt voor een additionele categorie voor de
verwerking van financiële activa te introduceren. Tot
op heden kent IFRS 9 twee categorieën, namelijk de
categorie ‘Geamortiseerde kostprijs’ en de categorie
‘Fair value through profit or loss’ (hierna: FVTPL).
Financiële activa worden tegen geamortiseerde
kostprijs gewaardeerd als zij aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• het actief wordt gehouden binnen een
businessmodel, waarvan de doelstelling is om de
activa aan te houden om contractuele kasstromen
te ontvangen (‘business model test’); en
• de contractuele voorwaarden van het actief
resulteren in kasstromen op specifieke data
die alleen betrekking hebben op het aflossen
van hoofdsom en het betalen van rente op de
uitstaande hoofdsom (‘contractual cash flow
characteristics test’).
Financiële activa die niet voldoen aan bovengenoemde
voorwaarden worden gewaardeerd tegen FVTPL.
Voorbeelden hiervan zijn aandelen, derivaten en de
meeste hybride instrumenten. Voor deze voorbeelden is
het businessmodel niet relevant. Immers, de kenmerken
van deze instrumenten zijn zodanig dat ze niet slagen
voor de ‘contractual cash flow characteristics test’.
Obligaties kunnen wel voldoen aan de ‘contractual
cash flow characteristics test’. Als deze echter worden
aangehouden binnen een businessmodel, waarvan de
doelstelling niet is om deze obligaties aan te houden
om contractuele kasstromen te ontvangen maar om
deze obligaties te verkopen, dienen deze te worden
gewaardeerd tegen FVTPL, bijvoorbeeld omdat deze
obligaties worden aangehouden om te speculeren en
te profiteren van wijzigingen in de reële waarde ervan.
De nu door de IASB voorgestelde additionele categorie
betreft financiële activa die voldoen aan de ‘contractual
cash flow characteristics test’. Dat zijn dus financiële
activa met kasstromen die uitsluitend betalingen van
hoofdsom en de rente op de uitstaande hoofdsom
vertegenwoordigen. Echter, als dergelijke activa
binnen een businessmodel worden gehouden waarin
de activa worden beheerd om zowel contractuele
kasstromen uit de activa te ontvangen als de activa te
verkopen, leidt dat onder de bestaande bepalingen in
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Tabel: Verwerking financieel actief onder huidige IFRS 9
Contractuele kasstromen hebben alleen
betrekking op het aflossen van hoofdsom
en het betalen van rente op de uitstaande
hoofdsom?

Businessmodel

Categorie

Ja

Activa worden beheerd om contractuele
kasstromen uit de activa te ontvangen

Geamortiseerde kostprijs

Nee

Niet relevant

Anders

IFRS 9 tot verwerking volgens FVTPL. De IASB heeft
voor dergelijke financiële activa een nieuwe categorie
bedacht, namelijk de categorie ‘FVTOCI’ (‘fair value
through other comprehensive income’). Deze categorie
is specifiek van toepassing op financiële activa die
slagen voor de ‘contractual cash flow characteristics
test’ én die worden gehouden in een businessmodel
waarin de activa worden beheerd om zowel
contractuele kasstromen uit de obligaties te ontvangen
als de obligaties te verkopen.

Schema: Categorieën binnen IFRS 9 voor financiële activa onder ED

Geamortiseerde kostprijs

FVTPL

FVTOCI

Bij verwerking tegen FVTOCI bepaalt de ED
dat rentebaten, valutaresultaten en bijzondere
waardeverminderingen worden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening. Het verschil tussen deze
items en de totale wijziging in de reële waarde
wordt opgenomen in OCI. Een verandering in
de reële waarde als gevolg van een wijziging in
de marktrente leidt tot verwerking in OCI. Een
cumulatief opgenomen resultaat in OCI wordt
overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening als het
desbetreffende actief niet langer wordt opgenomen
in de balans (ook wel ‘recycling’ genoemd).
Rentebaten en bijzondere waardeverminderingen
worden dus op dezelfde wijze verwerkt als bij
activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Bijzondere waardeverminderingen worden verwerkt

FVTPL

in overeenstemming met de nog te publiceren
voorstellen inzake bijzondere waardeverminderingen in
IFRS 9. Dit voorstel resulteert in dezelfde informatie in
de winst-en-verliesrekening als het actief zou worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Verschil
is dat de balans de reële waarde van het financieel
actief weergeeft.
Nadere verduidelijking voor het bepalen van het
businessmodel
De ED stelt nadere verduidelijking voor hoe vastgesteld
moet worden of het businessmodel gericht is op het
beheren van activa om zowel contractuele kasstromen
te ontvangen als te verkopen. Voorts stelt de ED voor
de bestaande ‘application guidance’ te verduidelijken
ter bepaling wanneer het doel van het businessmodel
is het aanhouden van financiële activa om alleen
contractuele kasstromen te ontvangen. De ED stelt voor
dat verkopen van financiële activa die zich voordoen
om andere redenen dan het kredietrisico, nog steeds
in overeenstemming kunnen zijn met het doel van
het aanhouden van financiële activa om contractuele
kasstromen te ontvangen. Voorwaarde is wel dat
dergelijke verkopen niet frequent plaatsvinden (zelfs als
deze in omvang significant zijn) of zowel afzonderlijk
als tezamen onbelangrijk zijn (zelfs als deze frequent
plaatsvinden).
De ED stelt voorts dat de verkoop van financiële activa
ook in overeenstemming kan zijn met het doel van
het ontvangen van de contractuele kasstromen als
de verkoop nabij het einde van de looptijd van de
activa plaatsvindt en de opbrengst van de verkoop bij
benadering gelijk is aan de resterende contractuele
kasstromen.

Tabel: Verwerking financieel actief onder ED
Contractuele kasstromen hebben alleen
betrekking op het aflossen van hoofdsom
en het betalen van rente op de uitstaande
hoofdsom?

Ja

Businessmodel

Categorie

Activa worden beheerd om contractuele
kasstromen uit de activa te ontvangen

Geamortiseerde kostprijs

Activa worden beheerd om zowel contractuele
kasstromen uit de activa te ontvangen als de
activa te verkopen

FVTOCI

Anders
Nee

Niet relevant

FVTPL
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Tabel: Consequentie van verkopen van financiële activa in een businessmodel waarvan de doelstelling is om contractuele kasstromen te
ontvangen
Verkopen vinden frequent plaats?

Omvang van verkopen

Strijdig met businessmodel?

Nee

Afzonderlijk significant

Nee

Afzonderlijk als tezamen niet significant

Nee

Afzonderlijk en/of tezamen significant

Ja

Ja

De ED merkt het volgende op over een businessmodel
dat tot doel heeft om zowel contractuele kasstromen te
ontvangen uit financiële activa als activa te verkopen.
Een dergelijk model zal gepaard gaan met een sterkere
commerciële activiteit in termen van frequentie en
het volume van de verkopen in vergelijking met een
businessmodel, waarvan het doel is om contractuele
kasstromen te ontvangen. Dit is het gevolg van het
feit dat het eerste businessmodel mede gericht is
op de verkoop van financiële activa. De verkoop is
een integraal onderdeel van de doelstelling van het
businessmodel. De ED bevat drie voorbeelden van
situaties waarin het businessmodel als doelstelling
heeft om zowel financiële activa aan te houden
om contractuele kasstromen te ontvangen als deze
activa te verkopen. Twee van deze voorbeelden zijn
onderstaand opgenomen.
Voorbeeld: Niet-financiële onderneming
Een niet-financiële onderneming verwacht investeringen in een paar jaar. De onderneming
belegt haar surplus aan geldmiddelen in financiële activa met het oog op de financiering van
uitgaven wanneer de noodzaak zich voordoet. De onderneming heeft als doelstelling voor
het beheer van de financiële vaste activa om het rendement op de financiële vaste activa te
maximaliseren. Als gevolg hiervan zal de onderneming de financiële activa verkopen en de
ontvangen opbrengsten opnieuw investeren in financiële activa met een hoger rendement
wanneer een gelegenheid zich voordoet. De managers die verantwoordelijk zijn voor de
portefeuille worden vergoed op basis van het rendement van de financiële activa.
Het businessmodel van de onderneming is het beheren van de financiële activa om zowel
contractuele kasstromen te ontvangen als de activa te verkopen. De onderneming neemt op
continue basis beslissingen over de vraag of het ontvangen van contractuele kasstromen of
de verkoop van financiële activa het rendement zal maximaliseren tot het moment dat de
geldmiddelen benodigd zijn voor de verwachte investeringen.

Voorbeeld: Financiële instelling

Reclassificaties
IFRS 9 vereist reclassificatie tussen categorieën
als het businessmodel voor het beheer van de
financiële activa verandert. Dit gold reeds voor
vreemdvermogensinstrumenten (‘debt instruments’)
die volgens geamortiseerde kostprijs of volgens FVTPL
worden verwerkt. De verplichting tot reclassificatie
is uitgebreid en geldt nu ook voor de nieuwe
categorie ‘FVTOCI’. Als een instelling een financieel
actief uit de categorie ‘geamortiseerde kostprijs’
reclassificeert naar de categorie ‘FVTOCI’, wordt de
reële waarde volgens de ED bepaald op de datum van
reclassificatie. Een verschil tussen de reële waarde en
de vorige boekwaarde wordt opgenomen in OCI.
Er vindt geen aanpassing van de effectieve rentevoet
plaats. Als een instelling een financieel actief uit de
categorie ‘FVTOCI’ naar de categorie ‘geamortiseerde
kostprijs’ reclassificeert, wordt het actief tegen de
geamortiseerde kostprijs verwerkt zoals deze zou zijn
geweest als het financieel actief altijd als zodanig was
geclassificeerd. Dit geschiedt door het terugnemen van
het in OCI verwerkte cumulatieve resultaat.
Dit betreft geen reclassificatie van een OCI-item in de
zin van IAS 1 ‘Presentation of Financial Statements’ (dus
geen ‘recycling’). Ook wordt de effectieve rentevoet
niet aangepast. Als een instelling een financieel
actief uit de categorie ‘FVTPL’ reclassificeert naar de
categorie ‘FVTOCI’, wordt de reële waarde op de
datum van reclassificatie de nieuwe boekwaarde.
Dit is ook het geval als een instelling een financieel
actief reclassificeert uit de categorie ‘FVTOCI’ naar de
categorie ‘FVTPL’. Daarnaast wordt in dat geval het
cumulatief in OCI verwerkte resultaat overgeboekt
naar de winst-en-verliesrekening. Dit betreft wel de
reclassificatie (ook wel ‘recycling’ genoemd) van een
OCI-item in overeenstemming met IAS 1.

Een financiële instelling houdt financiële activa aan om aan de dagelijkse liquiditeitsbehoeften
te voldoen. De financiële instelling tracht de kosten van het liquiditeitsbeheer te minimaliseren
en beheert daarom actief het contractuele rendement op de financiële activa. De financiële
instelling bewaakt de contractuele opbrengst en houdt sommige financiële activa aan
om contractuele kasstromen te ontvangen en verkoopt andere financiële activa om de
opbrengsten te herinvesteren in financiële activa met een hoger rendement of om de looptijd
van de financiële activa beter af te stemmen op de looptijd van de verplichtingen. Deze
strategie heeft in het verleden geresulteerd in belangrijke terugkerende verkoopactiviteit van
de financiële activa. De verwachting is dat die verkoopactiviteit zich ook in de toekomst zal
voordoen.
Het businessmodel van de financiële instelling is het beheren van financiële activa om zowel
contractuele kasstromen te ontvangen als activa te verkopen. Zowel het aanhouden van
de financiële activa als het verkopen van de financiële activa zijn een integraal onderdeel
van de doelstelling van de financiële instelling om het rendement op de financiële activa te
maximaliseren, waarbij ook wordt voldaan aan de dagelijkse liquiditeitsbehoeften.

Beoordeling ‘contractual cash flows
characteristics’
De ED bevat nieuwe bepalingen hoe in specifieke
gevallen de karakteristieken van contractuele
kasstromen moeten worden beoordeeld. De ED stelt
voor dat de economische relatie tussen de hoofdsom
en de vergoeding voor de tijdswaarde van geld en
het kredietrisico kan worden gewijzigd door middel
van ofwel een onbeduidende hefboomwerking ofwel
door de toepassing van een voorwaarde inzake
renteherziening, bijvoorbeeld een rentevoet die
herzienbaar is waarbij de frequentie van de herziening
niet overeenkomt met de gehanteerde rentevoet.
Een concreet voorbeeld is een financieel instrument dat
een variabele rente kent, maar waarbij de rente iedere
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Schema: Verwerking reclassificaties tussen categorieën als gevolg van introductie categorie ‘FVTOCI’
Van:

Naar:

Geamortiseerde kostprijs

FVTOCI

De reële waarde wordt bepaald op de datum van
reclassificatie. Een verschil tussen de reële waarde en de
vorige boekwaarde wordt opgenomen in OCI. Er vindt
geen aanpassing van de effectieve rentevoet plaats.

FVTPL

FVTOCI

De reële waarde op de datum van reclassificatie wordt de
nieuwe boekwaarde.

FVTOCI

Geamortiseerde kostprijs

Het actief wordt tegen de geamortiseerde kostprijs
verwerkt zoals deze zou zijn geweest als het financieel
actief altijd als zodanig was geclassificeerd. Dit geschiedt
door het terugnemen van het eventueel eerder verwerkte
cumulatieve resultaat in OCI. Dit betreft geen reclassificatie
van een OCI-item in de zin van IAS 1 ‘Presentation of
Financial Statements’. Ook wordt de effectieve rentevoet
niet aangepast.

FVTOCI

FVTPL

De reële waarde op de datum van reclassificatie
wordt de nieuwe boekwaarde. Het cumulatief in OCI
verwerkte resultaat wordt overgeboekt naar de winst-enverliesrekening. Dit betreft wel de reclassificatie van een
OCI-item in overeenstemming met IAS 1.

Schema: Verwerking reclassificaties tussen categorieën onder bestaande IFRS 9
Van:

Naar:

Geamortiseerde kostprijs

FVTPL

De reële waarde wordt bepaald op de datum van
reclassificatie. Een verschil tussen de reële waarde en de
vorige boekwaarde wordt opgenomen in de winst-enverliesrekening.

FVTPL

Geamortiseerde kostprijs

De reële waarde op de datum van reclassificatie wordt de
nieuwe boekwaarde.

maand wordt herzien naar een 3-maandsrentevoet.
De renteherziening dient beoordeeld te worden om
te bepalen of de contractuele kasstromen uitsluitend
betalingen van hoofdsom en de rente op de uitstaande
hoofdsom betreffen. Een instelling wordt volgens
de voorstellen verplicht om de kasstromen van een
vergelijkbaar financieel actief (benchmarkkasstromen)
dat geen modificatiebepaling bevat als referentie
te gebruiken. Dat wil zeggen een instrument
met dezelfde kredietkwaliteit en met dezelfde
contractuele bepalingen (bijvoorbeeld met dezelfde
renteherzieningsperiodes), maar zonder de bepaling
die geëvalueerd wordt. Een instelling is niet verplicht
een dergelijke technische analyse te verrichten als
met weinig of geen analyse de resultaten van deze
beoordeling vast te stellen zijn. Een vergelijkbaar
financiële instrument kan een echt instrument of een
hypothetisch instrument zijn (hierna aangeduid als
benchmarkinstrument).

Voorbeeld: Contractual cash flow characteristics (1)
Een financieel instrument heeft een variabele rentevoet
waarbij de rentevoet iedere maand wordt herzien naar een
3-maandsrentevoet. Een benchmarkinstrument zou een
instrument zijn met identieke contractuele voorwaarden
en dezelfde kredietkwaliteit met uitzondering van het feit
dat de variabele rente maandelijks wordt herzien naar een
1-maandsrentevoet in plaats van de 3-maandsrentevoet op
het te toetsen financiële instrument. Als de herziening kan
leiden tot kasstromen die meer dan insignificant verschillend
zijn van de kasstromen van het benchmarkinstrument is er
volgens de ED sprake van een instrument met kasstromen die
niet uitsluitend betalingen van rente en hoofdsom bevatten.
Een dergelijk instrument kan niet worden ingedeeld in de
categorie ‘geamortiseerde kostprijs’ of categorie ‘FVTOCI’.
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Voorbeeld: Contractual cash flow characteristics (2)
Een obligatie heeft een vaste looptijd van vijf jaar. De obligatie geeft een variabele rente die
ieder halfjaar wordt aangepast. De ieder halfjaar opnieuw vastgestelde variabele rente heeft

de kenmerken van de pool van onderliggende
instrumenten als de blootstelling van de tranche aan
kredietrisico in relatie tot deze pool meegenomen.

echter altijd betrekking op een looptijd van vijf jaar. Hierdoor wordt de economische relatie
aangepast. Reden is dat de over een periode te betalen rente geen verband houdt met de
looptijd van de obligatie (behalve aan het begin) en de tijdswaarde van geld over die periode.
Een instelling die een dergelijk instrument aanhoudt moet de contractuele kasstromen van
deze obligatie vergelijken met de kasstromen van een instrument dat in alle opzichten identiek
is, behalve dat de herziening van de variabele rentevoet wel overeenkomt met de rentetermijn
(‘tenor’). Het benchmarkinstrument is een obligatie met een variabele rente die ieder halfjaar
wordt aangepast naar een 6-maandsrentevoet, maar met verder identieke voorwaarden.

Een instelling moet de variabelen beoordelen die van
invloed kunnen zijn op de toekomstige kasstromen
(zoals de volatiliteit van de rente). De instelling moet
alleen die scenario’s in de analyse betrekken die
redelijkerwijs mogelijk zijn zonder onnodige kosten en
moeite in plaats van ieder mogelijk scenario. Echter, als
een instelling niet in staat is om te concluderen dat de
contractuele kasstromen niet meer dan insignificant
verschillend van de benchmarkkasstromen zijn, moet
het instrument worden ingedeeld in de categorie
‘FVTPL’.
De ED voorziet in een aantal wijzigingen van de
voorbeelden in de ‘application guidance’ bij IFRS 9.
Deze guidance illustreert de wijze waarop de evaluatie
van de kasstroomkenmerken moet worden gemaakt.
De voorgestelde wijzigingen maken duidelijk dat als
de contractuele betalingen zijn gekoppeld aan een
variabele die niet gerelateerd is aan de tijdswaarde
van geld of het kredietrisico (bijvoorbeeld een
aandelenindex), een dergelijke evaluatie niet nodig is;
alsdan dient het instrument te worden gewaardeerd
tegen FVTPL.
De voorstellen omvatten ook twee voorgestelde
verduidelijkingen met betrekking tot contractueel
gelinkte instrumenten (‘contractually linked
instruments’). Met contractueel gelinkte instrumenten
worden instrumenten aangeduid waarbij de
betalingen op sommige financiële activa contractueel
verbonden zijn aan de ontvangen betalingen op
een pool van andere instrumenten. Ze worden vaak
uitgegeven door ‘special purpose entities’ (SPE‘s)
in verschillende tranches. De meer seniortranches
krijgen wat terugbetaling betreft voorrang op de
meer juniortranches die zich daarmee feitelijk garant
stellen voor de meer seniortranches. De door de SPE
ontvangen kasstromen worden in eerste instantie
aangewend om de rente- en aflossingsverplichtingen
op de seniortranches te voldoen.
De kasstroomkenmerken voor de houder van dergelijke
contractueel gelinkte instrumenten (tranches) moeten
worden beoordeeld op basis van de omstandigheden
bij eerste verwerking door middel van een ‘look
through’ benadering. Bij deze benadering wordt niet
alleen naar de voorwaarden van het instrument zelf
gekeken, maar ook naar de pool van onderliggende
instrumenten. In deze benadering worden zowel

Een contractueel gelinkt instrument kan een bepaling
bevatten waarbij het instrument vervroegd aflosbaar
is afhankelijk van een vervroegde aflossing in de
onderliggende pool van instrumenten. Een dergelijke
bepaling betekent echter niet dat het instrument geen
kasstroomkenmerken kan hebben die alleen betalingen
van de hoofdsom en rente op uitstaande hoofdsom
betreffen.
Voorts tracht de ED te verduidelijken wat het gevolg is
van instrumenten in een onderliggende pool waarvoor
de activa als zekerheden gelden die niet voldoen aan
de ‘contractual cash flow characteristics test’.
Een voorbeeld hiervan zijn instrumenten die
contractueel gelinkt zijn aan een onderliggende pool
van leningen met onroerend goed als zekerheid.
De ED maakt duidelijk dat dit gegeven niet betekent
dat een dergelijk contractueel gelinkt instrument niet
voldoet aan de ‘contractual cash flow characteristics
test’. Een dergelijk instrument komt dus in aanmerking
voor verwerking tegen geamortiseerde kostprijs of
FVTOCI.
Effectieve datum
De ingangsdatum van IFRS 9 blijft gelijk als voorheen.
Dat betekent dat entiteiten IFRS 9 moeten toepassen
in boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2015
waarbij eerdere toepassing is toegestaan. Voor
Nederlandse entiteiten is de vraag of de Europese
Commissie IFRS 9 zal goedkeuren. En zo ja, vanaf welk
boekjaar IFRS 9 dient te worden toegepast binnen
Europa. Als een entiteit de aangepaste bepalingen
van IFRS 9 toepast in een boekjaar dat aanvangt op
of na 1 januari 2015, dient de entiteit ook de nieuwe
bepalingen inzake impairment en hedge accounting
die in IFRS 9 zullen worden opgenomen, toe te
passen. Na voltooiing van IFRS 9 zal alleen de volledige
versie van IFRS 9 beschikbaar zijn voor eerdere
toepassing. De IASB stelt echter één uitzondering
voor. Deze uitzondering betreft de presentatie in
OCI van wijzigingen in de reële waarde als gevolg
van veranderingen in het kredietrisico van financiële
verplichtingen waarvoor de ‘fair value optie’ wordt
toegepast. De bepalingen hieromtrent kunnen wel
eerder worden toegepast zonder eerdere toepassing
van de rest van IFRS 9. Als een entiteit hiervoor
kiest, dient de entiteit dit feit te vermelden en de
bijbehorende door IFRS 7 vereiste toelichting in de
jaarrekening op te nemen.
Overgangsbepalingen
In overeenstemming met de huidige versie van
IFRS 9, zal een entiteit de gewijzigde IFRS 9
retrospectief dienen toe te passen in overeenstemming
met IAS 8 met enkele uitzonderingen. Een entiteit hoeft
de vergelijkende cijfers niet aan te passen. Dat mag wel
onder de voorwaarde dat dit mogelijk is zonder het
gebruik van ‘hindsight’.
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Onder de voorgestelde wijzigingen wordt de datum van
eerste toepassing (dat wil zeggen, de datum waarop de
entiteit voor het eerst de nieuwe vereisten van
IFRS 9 toepast) gedefinieerd als het begin van de eerste
verslagperiode waarin de entiteit IFRS 9 toepast. Als
het praktisch niet mogelijk is om met terugwerkende
kracht een aangepaste economische relatie tussen
de hoofdsom en de vergoeding voor de tijdswaarde
van geld en kredietrisico op basis van de voorstellen
in de ED te beoordelen, dient de entiteit deze relatie
retrospectief te beoordelen in overeenstemming met
IFRS 9 (2010) zoals deze luidde voorafgaand aan de in
de ED voorgestelde wijzigingen.

• een financieel actief of een financiële verplichting
mag aanwijzen voor verwerking tegen FVTPL als
een dergelijke aanwijzing niet eerder voldeed aan
de voorwaarden voor een dergelijke aanwijzing,
maar nu wel als gevolg van de toepassing van de
voorgestelde wijzigingen in de ED.
Een dergelijke aanwijzing en aanpassing van een
eerdere aanwijzing dient te worden gemaakt bij
de eerste toepassing van de in de ED voorgestelde
wijzigingen en dient te worden toegepast met
terugwerkende kracht.
drs. Dingeman Manschot RA

De ED stelt ook voor dat als een entiteit IFRS 9 (2009),
IFRS 9 (2010) of IFRS 9 inclusief de nog te publiceren
bepalingen inzake hedge accounting (publicatie
in 2013) vervroegd toepast en dan de in de ED
voorgestelde wijzigingen toepast, de entiteit:
• een eerdere aanwijzing van een financieel actief
of een financiële verplichting als FVTPL moet
terugdraaien als niet langer wordt voldaan aan
de voorwaarden voor een dergelijke aanwijzing
als gevolg van de toepassing van de voorgestelde
wijzigingen in de ED, en

Tabel: Recapitulatie voorgestelde wijzigingen
De invoering van een nieuwe categorie ‘FVTOCI’ voor financiële activa die uitsluitend kasstromen bevatten die betalingen van hoofdsom en de rente op de
uitstaande hoofdsom vertegenwoordigen en in een businessmodel worden gehouden waarbij activa worden beheerd om zowel contractuele kasstromen te
ontvangen als de verkoop van deze activa.
Wijziging van de ‘contractual cash flow characteristics test’ voor vreemdvermogensinstrumenten (‘debt instruments’) met een aangepaste economische relatie
tussen de hoofdsom en de vergoeding voor de tijdswaarde van geld en het kredietrisico. Dit is relevant voor instrumenten met een variabele rentevoet waarbij
de frequentie van de herziening niet overeenkomt met de rentetermijn (‘tenor’).
Het geven van nadere verduidelijking over de aard van een businessmodel dat als doel heeft het ontvangen van contractuele kasstromen uit financiële activa en
hoe dit verschilt van een businessmodel, waarvan het doel is om zowel contractuele kasstromen uit financiële activa te ontvangen als deze activa te verkopen.
Het veranderen van de overgangsbepalingen. Na voltooiing van IFRS 9 zal alleen de volledige versie van IFRS 9 beschikbaar zijn voor eerdere toepassing. Hierop
stelt de IASB één uitzondering voor. De uitzondering betreft de presentatie in OCI van wijzigingen in de reële waarde als gevolg van veranderingen in het
kredietrisico van financiële verplichtingen waarvoor de ‘fair value optie’ wordt toegepast. De bepalingen hieromtrent kunnen wel eerder worden toegepast
zonder eerdere toepassing van de rest van IFRS 9.

Tabel: Gebruikte afkortingen
FVTPL

‘Fair value through profit or loss’

		

Waardering tegen reële waarde waarbij waardeveranderingen worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening

FVTOCI

‘Fair value through other comprehensive income’

		

Waardering tegen reële waarde. De rentebaten, valutaresultaten en bijzondere waardeverminderingen worden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening. Het verschil tussen deze items en de totale wijziging in de reële waarde wordt opgenomen in OCI.
Een verandering in de reële waarde als gevolg van een wijziging in de marktrente leidt tot verwerking in OCI. Een cumulatief
opgenomen resultaat in OCI wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening als het desbetreffende actief niet langer
wordt opgenomen in de balans (ook wel aangeduid als ‘recycling’).
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10 vragen over het
kasstroomoverzicht
Een kasstroomoverzicht is zowel onder NL GAAP
als onder IFRS een verplicht onderdeel van de
jaarrekening. Alleen kleine rechtspersonen die NL GAAP
toepassen zijn vrijgesteld van het opstellen van een
kasstroomoverzicht. In de praktijk blijkt dat het opstellen
van een kasstroomoverzicht problemen kan opleveren.
In dit artikel behandelen wij daarom het opstellen van
een kasstroomoverzicht onder NL GAAP en IFRS aan
de hand van 10 vragen. Hierbij is het uitgangspunt het
opstellen van een kasstroomoverzicht onder NL GAAP.
Voorts wordt per vraag kort ingegaan op de relevante
bepalingen onder IFRS.
Wanneer hoeft een kasstroomoverzicht niet te
worden opgesteld?
Grote en middelgrote rechtspersonen zijn onder
NL GAAP verplicht een kasstroomoverzicht op
te stellen. Alleen als een rechtspersoon (direct of
indirect) een 100%-dochtermaatschappij is van
een andere rechtspersoon die een gelijkwaardig
kasstroomoverzicht opstelt in een jaarrekening die
in Nederland bij het handelsregister gedeponeerd
wordt, geldt de verplichting een kasstroomoverzicht
op te stellen niet. De reden hiervoor is dat voor een
dergelijke rechtspersoon doorgaans geldt dat de
financiering en het kasmiddelenbeheer geïntegreerd
zijn in het groepsbeleid. In dat geval wordt slechts
aanbevolen dat de betrokken rechtspersoon een
kasstroomoverzicht opstelt (RJ 360.104). Als een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld,
wordt het kasstroomoverzicht op geconsolideerde
basis opgenomen. Een kasstroomoverzicht in de
enkelvoudige jaarrekening wordt alleen opgesteld
als een geconsolideerde jaarrekening ontbreekt (RJ
360.106).
Als een rechtspersoon IFRS toepast in de
geconsolideerde jaarrekening dient hij een
kasstroomoverzicht op geconsolideerde basis op te
nemen. Als een rechtspersoon ook IFRS toepast in de
enkelvoudige jaarrekening dient hij in de enkelvoudige

jaarrekening ook een kasstroomoverzicht op te
nemen. Een rechtspersoon kan in de enkelvoudige
jaarrekening Titel 9 Boek 2 BW toepassen waarbij
hij de waarderingsgrondslagen toepast die hij in de
geconsolideerde jaarrekening heeft toegepast
(op grond van art. 2:362 lid 8 BW; ook wel
‘combinatie 3’ genoemd). In dat geval is opname
van een kasstroomoverzicht in de enkelvoudige
jaarrekening niet vereist.
Hoe ziet een kasstroomoverzicht eruit?
Een kasstroomoverzicht wordt ingedeeld in drie
verschillende activiteitencategorieën (RJ 360.201):
• kasstromen uit operationele activiteiten;
• kasstromen uit investeringsactiviteiten; en
• kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Deze indeling helpt de lezer van de jaarrekening
een goed inzicht te krijgen van de achterliggende
bronnen die de ingaande en uitgaande kasstromen
hebben veroorzaakt. Operationele activiteiten bestaan
uit transacties en gebeurtenissen die veelal direct
leiden tot opbrengsten en kosten in de winst-enverliesrekening. Investeringsactiviteiten betreffen de
investeringen in en desinvesteringen van immateriële,
materiële en financiële vaste activa. Ook tijdelijke
beleggingen in vlottende activa behoren tot de
investeringsactiviteiten. Financieringsactiviteiten
bestaan uit de activiteiten ter financiering van
de operationele en investeringsactiviteiten.
Financieringsactiviteiten hebben invloed op de
grootte en samenstelling van het eigen vermogen of
het vreemd vermogen. Onder IFRS dienen dezelfde
activiteitencategorieën te worden onderscheiden.
Wat is het verschil tussen de indirecte en directe
methode?
Voor het presenteren van de kasstroom uit operationele
activiteiten kan een rechtspersoon kiezen uit twee
methoden: de directe en de indirecte methode
(RJ 360.210). Bij de directe methode presenteert
een rechtspersoon de operationele kasontvangsten
en kasuitgaven. Bij de indirecte methode wordt
het gerapporteerde resultaat volgens de winst-enverliesrekening aangepast voor (RJ 360.212):
• posten van de winst-en-verliesrekening die geen
invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in
dezelfde periode (bijvoorbeeld afschrijvingen);
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• mutaties in voorzieningen, overlopende
posten, voorraden, handelsdebiteuren en
handelscrediteuren; en
• posten van de winst-en-verliesrekening waarvan
de daarmee corresponderende ontvangsten en
uitgaven geen deel uitmaken van de operationele
activiteiten (bijvoorbeeld ontvangsten uit hoofde
van desinvesteringen van materiële vaste activa).
De presentatie van kasstromen uit investerings- en
financieringsactiviteiten is onder beide methoden gelijk.
Onder IFRS zijn de bepalingen gelijk aan NL GAAP.
Presentatie van bruto- of nettokasstromen?
Voor een goed inzicht in het financiële beleid is het
van belang dat bij de weergave van de kasstromen de
brutokasstromen worden opgenomen. Dit houdt in
dat de ontvangsten en uitgaven afzonderlijk worden
vermeld en dus niet worden gesaldeerd. Een voorbeeld
betreft het afzonderlijk vermelden van de verkregen
geldmiddelen afkomstig uit opgenomen nieuwe
leningen en de uitgaven bestaande uit de aflossingen
in het jaar op deze nieuwe en reeds in voorgaande
jaren opgenomen leningen. Alleen voor posten met
een korte looptijd, zoals opgenomen leningen die
vervolgens in hetzelfde boekjaar zijn afgelost, kan in
bepaalde gevallen de informatie die verstrekt wordt
door middel van nettokasstromen voldoende zijn.
RJ 360 bevat geen expliciete bepalingen onder welke
omstandigheden kasstromen netto mogen worden
gepresenteerd. IFRS bevat wel expliciete bepalingen
onder welke omstandigheden kasstromen netto mogen
worden gepresenteerd (IAS 7.18):
• ontvangsten en uitgaven ten behoeve van cliënten
in het geval dat deze kasstroom meer de activiteiten
van de betrokken cliënten weergeeft dan die van
de rechtspersoon zelf (bijvoorbeeld de ontvangst
van huur in opdracht van de eigenaar en de
daaropvolgende doorbetaling aan de eigenaar);
• ontvangsten en uitgaven waarvan de
omloopsnelheid hoog is, waarvan de bedragen groot
zijn en de vervaltermijnen kort zijn (bijvoorbeeld de
aan- en verkopen van investeringen).
Hoe worden rentebetalingen en -ontvangsten
gepresenteerd?
Rentebetalingen en -ontvangsten worden onder de
kasstromen uit operationele activiteiten of onder de
kasstromen uit financieringsactiviteiten opgenomen
(RJ 360.213). De rente die is begrepen in de betaalde
leasetermijnen van financiële leaseovereenkomsten
wordt ook als een rentebetaling aangemerkt. De Raad
voor de Jaarverslaggeving bepaalt dat bij financiële
leasing het rentebestanddeel wordt opgenomen
onder de kasstromen uit operationele activiteiten
(RJ 360.207). Dit is niet consistent met hetgeen
bepaald is in RJ 360.213 (een keuze om rentebetalingen
onder de operationele activiteiten of onder de
financieringsactiviteiten te presenteren). Gezien de in
RJ 360.213 opgenomen bepaling is het acceptabel
om het rentebestanddeel van de leasetermijn
van een financiële lease onder de kasstromen uit

financieringsactiviteiten op te nemen alsook dat andere
rentebetalingen hieronder worden opgenomen.
Onder IFRS kunnen rentebetalingen en
-ontvangsten onder de kasstromen uit operationele
activiteiten worden opgenomen. Anderzijds
kunnen rentebetalingen worden ingedeeld als
financieringskasstromen, omdat zij de kosten
vertegenwoordigen voor het verkrijgen van financiële
middelen. Renteontvangsten kunnen ook worden
opgenomen als investeringskasstromen, omdat zij het
rendement betreffen op beleggingen.
Hoe wordt ontvangen en betaald dividend
gepresenteerd?
Ontvangen dividend wordt opgenomen onder de
kasstromen uit operationele activiteiten of onder de
kasstromen uit financieringsactiviteiten
(RJ 360.213). Opname van ontvangen dividend onder
de kasstromen uit financieringsactiviteiten is ondanks
de bepaling van de Raad voor de Jaarverslaggeving
moeilijk te verdedigen. Als ontvangen dividend
niet wordt opgenomen onder de kasstromen uit
operationele activiteiten, lijkt opname onder de
kasstromen uit investeringsactiviteiten de enige juiste
optie. De IASB geeft aan dat ontvangen dividend
kan worden opgenomen onder de kasstromen uit
operationele activiteiten of onder de kasstromen uit
investeringsactiviteiten (IAS 7.33). Betaald dividend
wordt volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving
bij voorkeur opgenomen onder de kasstromen
uit financieringsactiviteiten (RJ 360.213). Dat is
vergelijkbaar aan de opties onder IFRS. De IASB spreekt
echter geen voorkeur uit. Overigens vereist IFRS
expliciet de afzonderlijke vermelding van kasstromen
uit hoofde van interest en dividend (IAS 7.31). RJ 360
beveelt deze afzonderlijke vermelding slechts aan.
Hoe vindt presentatie plaats van
vennootschapsbelasting?
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
winstbelastingen worden opgenomen onder de
kasstromen uit operationele activiteiten, behalve
voor zover deze specifiek toerekenbaar zijn aan
investerings- en financieringsactiviteiten. Zo wordt
een belastinguitgave die samenhangt met een
boekwinst op verkochte activa gepresenteerd onder de
kasstromen uit investeringsactiviteiten (RJ 360.214).
Onder IFRS geldt hetzelfde. IFRS vereist voorts expliciet
de afzonderlijke vermelding van kasstromen uit hoofde
van winstbelastingen (IAS 7.31). RJ 360 beveelt deze
afzonderlijke vermelding slechts aan.
Hoe worden kasstromen inzake verwerven
en afstoten van groepsmaatschappijen
gepresenteerd?
Complexiteit kan ontstaan bij het verwerken van
verworven en afgestoten groepsmaatschappijen.
Een mogelijke valkuil is dat bij de verwerving van
een groepsmaatschappij de activa en verplichtingen,
die voortvloeien uit de nieuw in de consolidatie
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opgenomen groepsmaatschappij, als ‘fictieve’
kasstromen uit hoofde van die activa en verplichtingen
in het kasstroomoverzicht worden gepresenteerd. De
verworven activa en verplichtingen ten aanzien van het
werkkapitaal kunnen dan bijvoorbeeld ten onrechte
deel uitmaken van de mutaties in het werkkapitaal die
worden gecorrigeerd op de gerapporteerde winst om
tot de operationele kasstroom te komen (bij toepassing
van de indirecte methode). Bij deze (onjuiste) wijze
van verwerking verschijnt ook de post betaalde
goodwill in het kasstroomoverzicht. Deze wijze van
verwerking is niet toegestaan (RJ 360.219). Dit geldt
ook voor het afstoten van groepsmaatschappijen.
Als groepsmaatschappijen worden verworven
moet de verkrijgingsprijs als onderdeel van de
investeringen in groepsmaatschappijen in het
kasstroomoverzicht worden opgenomen. Bij het
afstoten van groepsmaatschappijen moet de
verkoopprijs op vergelijkbare wijze als desinvestering
van groepsmaatschappijen in het kasstroomoverzicht
worden opgenomen.
Daarnaast geldt als aandachtspunt bij de verwerving
en het afstoten van groepsmaatschappijen de
verwerking in het kasstroomoverzicht van de in deze
vennootschappen aanwezige geldmiddelen. Bij het
verwerven van een groepsmaatschappij worden de
geldmiddelen op de verkrijgingsprijs in mindering
gebracht of afzonderlijk vermeld als onderdeel van
de aansluiting tussen de nettokasstroom en de
balansmutatie van de geldmiddelen (RJ 360.219). Bij
het afstoten worden de aanwezige geldmiddelen in
mindering gebracht op de verkoopprijs of afzonderlijk
vermeld als onderdeel van de aansluiting tussen
de nettokasstroom en de balansmutatie van de
geldmiddelen (RJ 360.219).
Onder IFRS dient de verkrijgings- of verkoopprijs
opgenomen te worden in het kasstroomoverzicht
onder aftrek van de in deze groepsmaatschappijen
aanwezige geldmiddelen (IAS 7.39). De IASB staat
niet toe dat de in de verworven of afgestoten
groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen
afzonderlijk worden vermeld als onderdeel van
de aansluiting tussen de nettokasstroom en de
balansmutatie van de geldmiddelen.
Hoe worden non-cashtransacties gepresenteerd?
Non-cashtransacties zijn transacties waarbij geen
ruil van geldmiddelen plaatsvindt. Voorbeelden
hiervan zijn de verwerving van materiële vaste activa
onder een financieel leasecontract, de verwerving
van een deelneming door middel van de uitgifte
van aandelen aan de verkoper van de deelneming
en de omzetting van vreemd vermogen in eigen
vermogen bij een converteerbare obligatielening. Als
deze non-cashtransacties naar hun samenstellende
bestanddelen in het kasstroomoverzicht zouden
worden opgenomen, zouden fictieve ontvangsten
en uitgaven worden gepresenteerd. In geval van
het verkrijgen van vastgoed door middel van een
financiële lease, zou een fictieve ontvangst uit

financieringsactiviteiten en een fictieve uitgave
uit hoofde van investeringsactiviteiten worden
gepresenteerd. Onder NL GAAP en onder IFRS is het
presenteren van dergelijke fictieve kasstromen niet
toegestaan.
Wat wordt in de toelichting op het
kasstroomoverzicht opgenomen?
In de toelichting wordt aandacht besteed aan
de aspecten die voor een goed begrip van het
kasstroomoverzicht van belang zijn. Onder IFRS
bestaan vergelijkbare toelichtingsvereisten. Op de
toelichtingsvereisten onder IFRS wordt niet specifiek
ingegaan.
Directe of indirecte methode
Toegelicht wordt of het kasstroomoverzicht volgens de
directe of indirecte methode is opgesteld.
Geldmiddelen
Als het begrip geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
afwijkt van het begrip liquide middelen in de balans,
dient een cijfermatige aansluiting tussen beide
begrippen in de toelichting op het kasstroomoverzicht
te worden opgenomen (RJ 360.302). Geldmiddelen die
niet ter vrije beschikking staan, dienen als zodanig te
worden toegelicht (art. 2:372 lid 2 BW).
Belang van derden
Voorts wordt aanbevolen afzonderlijk te vermelden
welk bedrag van de hoeveelheid geldmiddelen op
balansdatum aan belangen van derden is toe te
rekenen (RJ 360.305). Eenzelfde aanbeveling geldt voor
de vermelding van het aan derden toerekenbare bedrag
van de kasstromen uit operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten.
Non-cashtransacties
Bij non-cashtransacties worden in de toelichting op
het kasstroomoverzicht de aard en de samenstellende
bestanddelen van dergelijke transacties vermeld
(RJ 360.206). In geval van financiële leasing wordt bij
het aangaan van het leasecontract in de toelichting
op het kasstroomoverzicht aangegeven voor welke
bedragen uit dien hoofde activa en leaseverplichtingen
wel in de balans zijn opgenomen, maar niet in het
kasstroomoverzicht.
Mutaties balansposten
Indien zich belangrijke verschillen voordoen tussen
enerzijds mutaties in balansposten zoals die blijken
uit het kasstroomoverzicht en anderzijds mutaties
in balansposten zoals die blijken uit de balansen
aan het begin en het einde van de verslagperiode,
wordt aanbevolen deze toe te lichten (RJ 360.303).
De mutaties in balansposten worden zichtbaar in het
kasstroomoverzicht bij toepassing van de indirecte
methode of in het aanbevolen aansluitingsoverzicht
tussen het bedrijfsresultaat en de kasstroom uit
bedrijfsoperaties bij toepassing van de directe methode.
drs. Dingeman Manschot RA
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Handboek Jaarverslaggeving
Stichtingen en Verenigingen 2013
Het Deloitte Handboek Jaarverslaggeving Stichtingen
en Verenigingen 2013 is een nieuw geschreven handboek
en vormt een praktische handreiking voor toepassing
van NL GAAP door stichtingen en verenigingen.
Dit handboek behandelt op een overzichtelijke manier
belangrijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen
van de jaarrekening volgens NL GAAP. Het handboek
houdt dan ook rekening met de Nederlandse wettelijke
voorschriften, jurisprudentie betreffende verslaggeving en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Achtergrond
Het maatschappelijk verkeer heeft in toenemende
mate belangstelling voor de jaarverslaggeving
van stichtingen en verenigingen. Stichtingen en
verenigingen zijn veelal primair gericht op een
kerkelijke, levensbeschouwelijke, maatschappelijke,
charitatieve, culturele of wetenschappelijke
doelstelling of streven anderszins een maatschappelijk
doel of algemeen nut na. Om haar doelstellingen
te kunnen realiseren moet een organisatie over
voldoende geldmiddelen kunnen beschikken,
moet zij haar activiteiten kunnen financieren en
moet de financiële positie zodanig zijn dat de
continuïteit gewaarborgd is. Dit leidt tot financiële
doelstellingen die randvoorwaarden zijn voor
het bereiken van de primaire doelstelling(en).
De jaarrekening van een stichting of vereniging is
gericht op informatieverschaffing over die financiële
randvoorwaarden: informatie over de financiële
positie, exploitatieresultaten en wijzigingen in de
financiële positie. Daarnaast volgen de ontwikkelingen
in de verslaggeving en verantwoording zich in
sneltreinvaart op.
Opzet
De basis van het Nederlandse jaarrekeningenrecht
wordt gevormd door Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (BW). De bepalingen uit Titel 9 Boek 2
BW zijn echter niet van toepassing op stichtingen
en verenigingen, tenzij het bepaalde commerciële

stichtingen en verenigingen betreffen. Stichtingen en
verenigingen kunnen wel kiezen hun jaarrekening op te
stellen volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Bij de toepassing van die richtlijnen door stichtingen en
verenigingen komen in de praktijk echter tal van vragen
op.
Het handboek geeft per onderwerp praktische
voorbeelden en besteedt aandacht aan de vrijstellingen
voor middelgrote en kleine stichtingen en verenigingen.
Er is primair gebruikgemaakt van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (RJ-bundel, jaareditie 2012, die van
toepassing is op verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2013 en de RJk-bundel, jaareditie 2012).
Dit handboek kan als naslagwerk worden gebruikt
en is toegankelijk door het gebruiken van een
trefwoordenregister en de bijlage met wetteksten.
De teksten van dit handboek zijn afgesloten op
1 januari 2013.
Inhoud
In hoofdlijnen ziet de inhoud van het handboek er als
volgt uit:
• jaarverslaggeving algemeen, inclusief de wettelijke
verplichtingen over het opmaken en vaststellen van
de jaarrekening en de algemene grondslagen voor
het opstellen van de jaarrekening;
• consolidatie;
• relevante posten van de jaarrekening, zoals het
eigen vermogen, voorzieningen en subsidiebaten;
• het jaarverslag;
• actuele onderwerpen zoals financiële instrumenten,
leasing, stelselwijzigingen en fusies en overnames;
• vennootschapsbelasting en omzetbelasting;
• specifieke aspecten voor commerciële stichtingen en
verenigingen; en
• praktijkvoorbeelden.
Het handboek is bedoeld als hulpmiddel bij het
opstellen van de jaarrekening door stichtingen en
verenigingen, door helderheid te bieden over de
toepasselijke grondslagen voor de waardering en
resultaatbepaling. Per jaarrekeningpost is de van
toepassing zijnde regelgeving toegankelijk gemaakt
en toegelicht met voorbeelden en uitwerkingen.
Daarbij wordt uiteraard ingegaan op de eigenheid bij
verenigingen en stichtingen.
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Het handboek geeft antwoord op regelmatig terugkerende vragen uit de praktijk. Voorbeelden daarvan
zijn opgenomen in de afzonderlijke kaders bij dit artikel.

Met welke diepgang moet de jaarrekening van een stichting of vereniging worden opgesteld? Zijn
er bijvoorbeeld vrijstellingen voor kleine stichtingen en verenigingen?
De inhoud van de op te maken jaarrekening (de inrichting), hangt primair af van de omvang van de
stichting of vereniging. In Titel 9 Boek 2 BW en in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt
onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine rechtspersonen. Hoe groter de omvang, des te
omvangrijker is de inrichtingsplicht van de op te maken jaarrekening. Daarnaast zal de omvang en diepgang
van de verslaggeving van stichtingen en verenigingen mede afhangen van het specifieke karakter, de
complexiteit van de organisatie en de groep van gebruikers, hun informatiebehoeften en hun positie in
relatie tot de stichting of vereniging. De afweging tussen kosten en baten (relevantie voor de gebruikers)
speelt daarbij een belangrijke rol (RJ 640.105).
De stichting of vereniging wordt ingedeeld in een bepaalde categorie (klein, middelgroot of groot) indien
voldaan wordt aan ten minste twee van drie criteria die voor een categorie gelden. Die drie criteria
betreffen de waarde van de activa op balansdatum, de baten over het boekjaar en het gemiddeld aantal
werknemers over het boekjaar. Ten behoeve van middelgrote en kleine stichtingen en verenigingen wordt
in het handboek aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze categorieën.

Moet een geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld omdat sprake is van een personele unie
in het bestuur?
Nee. Dit is afhankelijk van de vraag of sprake is van een groep en op zichzelf niet afhankelijk van de vraag
of sprake is van eenheid van bestuur. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen
en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. In alle gevallen dient op basis van de feitelijke
situatie te worden vastgesteld of sprake is van een groep of groepsmaatschappij (hierna aangeduid met
groepsrelaties). Van een groepsrelatie is sprake als een bepaalde maatschappij in wezen een andere
maatschappij beheerst, ofwel feitelijk beleidsbepalend is in die andere (beleidsafhankelijke) maatschappij
(RJ 217.202). Bij stichtingen en verenigingen is vaak geen sprake van een relatie tussen organisaties via
aandelenbezit. De relatie tussen deze organisaties vindt dan in het bijzonder zijn grond in de statutaire
en contractuele bepalingen over de invloed op het beleid en de economische voordelen en de risico’s
met betrekking tot de activiteiten. Al deze bepalingen worden in de beschouwing betrokken om in
de specifieke situatie te beoordelen of sprake is van een groepsrelatie. Eenheid van bestuur van twee
organisaties is op zichzelf nog onvoldoende grondslag om te concluderen dat sprake is van een groep of
een groepsrelatie (RJ 640.205).

Kan een subsidie volledig worden verwerkt in de jaarrekening als (nog) niet aan alle
subsidievoorwaarden is voldaan?
Nee. Een actief dient in de balans te worden verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen aan de rechtspersoon zullen toevloeien en het actief een kostprijs of waarde heeft
waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld (RJ 115.104). Dit houdt in dat subsidies
in de jaarrekening worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de stichting of vereniging aan de
gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk wordt verkregen (RJ 274.107).
Een voorbeeld betreft een museum dat van de gemeente jaarlijks een exploitatiesubsidie ontvangt.
Volgens de subsidieverordening van de gemeente mag het museum niet meer dan 15% van de verleende
subsidie als vrij besteedbaar eigen vermogen hebben. Indien en voor zover het vrij besteedbaar eigen
vermogen hoger is, is terugbetaling vereist. Aan het einde van jaar 1 blijkt het museum op basis van de
conceptjaarrekening over een vrij besteedbaar eigen vermogen te beschikken van 20% van de verleende
subsidie. Aangezien het museum het maximale vrij besteedbaar eigen vermogen van 15% overschrijdt, kan
niet het volledige subsidiebedrag als bate worden verantwoord. Als al wel het volledige bedrag in jaar 1 is
ontvangen, moet ultimo jaar 1 het surplus als verplichting worden verantwoord.
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Mogen de uitgaven van schilderwerk, keukens, boilers en vloerbedekking worden geactiveerd
wanneer sprake is van huur van het pand? Een kinderdagverblijf heeft bijvoorbeeld voor een aantal
locaties in jaar 1 voor het (opnieuw) schilderen van binnenmuren en het vervangen van keukens,
boilers en vloerbedekking € 700.000 uitgegeven. De locaties betreffen huurpanden met een
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het verleden werden dergelijke kosten direct ten laste
van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de desbetreffende werkzaamheden
werden uitgevoerd. Met ingang van jaar 1 wil het kinderdagverblijf deze kosten activeren. Is dit
toegestaan?
Ja. Het betreft hier uitgaven voor groot onderhoud die telkens na een langere gebruiksperiode (periodiek)
plaatsvinden. RJ 212.445 biedt drie mogelijkheden voor het verwerken van de uitgaven voor groot
onderhoud dat telkens na een langere gebruiksperiode wordt verricht, te weten:
•
in de boekwaarde van het actief (componentenbenadering), mits voldaan wordt aan de
activeringscriteria;
•
via een onderhoudsvoorziening; of
•
ineens ten laste van de staat van baten en lasten.
De uitgaven voldoen aan de activeringscriteria van RJ 212.201, ook al is sprake van uitgaven voor groot
onderhoud aan huurpanden. De toekomstige prestatie-eenheden komen toe aan het kinderdagverblijf en
de kosten kunnen betrouwbaar worden vastgesteld. Het kinderdagverblijf mag dus de genoemde uitgaven
activeren.
Aangezien het kinderdagverblijf in voorgaande jaren de uitgaven voor groot onderhoud ten laste van
haar exploitatie heeft gebracht, is het overgaan op het activeren van uitgaven voor groot onderhoud een
stelselwijziging die als zodanig moet worden verwerkt en toegelicht.

Kan een instelling in de jaarrekening en in het jaarverslag afzien van het opnemen van een
continuïteitsparagraaf omdat zij verwacht dat de gemeente zal bijdrage in de reorganisatiekosten?
Nee. Een voorbeeld betreft een bibliotheek die van de gemeente jaarlijks een exploitatiesubsidie ontvangt
voor haar activiteiten. De bibliotheek is niet in staat om zelfstandig voldoende inkomsten te genereren om
haar activiteiten voort te zetten. Zij is dus afhankelijk van de gemeente. Aan het begin van jaar 2, nog voor
het opmaken van de jaarrekening over jaar 1, blijkt dat de gemeente van plan is om vanaf jaar 3 de subsidie
te halveren. Om de activiteiten voort te kunnen zetten, dient de bibliotheek in jaar 2 te reorganiseren.
Omdat de bibliotheek zelf niet over voldoende vermogen beschikt, zou de gemeente moeten bijdragen in
de reorganisatiekosten. De gemeente heeft aangegeven daar niet onwelwillend tegenover te staan, maar
de onderhandelingen daarover moeten nog aanvangen. De directie van de bibliotheek verwacht dat de
gemeente zal bijdragen.
De bibliotheek wordt gekort op haar subsidie en is niet in staat om zelfstandig haar activiteiten voort
te zetten. De bibliotheek is voor de financiering van de reorganisatiekosten afhankelijk van een bijdrage
van de gemeente en het is nog onzeker of die bijdrage zal worden verkregen. De verwachting van de
directie van de bibliotheek doet daar niet aan af. Daarom is sprake van een ernstige onzekerheid over
de continuïteit. De bibliotheek moet in de jaarrekening een adequate uiteenzetting opnemen van de
omstandigheden waarin de bibliotheek verkeert. Daarnaast moet de bibliotheek in haar jaarverslag hieraan
de nodige aandacht besteden.

Doelgroep en verkrijgbaarheid
Het handboek is uitermate geschikt voor
toezichthouders en bestuurders. Maar ook controllers,
accountants, overige betrokkenen en studenten kunnen
met dit handboek hun voordeel doen.
Het handboek is te bestellen via de website van Kluwer
of via de website van Deloitte.
Corné Kimenai RA en drs. Ronald van Dijk RA
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Wijziging Regeling
jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)
met ingang van verslagjaar 2012
Op 21 december 2012 is in de Staatscourant 2012 nr.
26755 de wijziging van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (Rjo) van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) gepubliceerd. In dit
artikel wordt nader ingegaan op de wijzigingen.
De aanpassingen hebben betrekking op de volgende
zaken:
1. niveau indiening jaarverslaggeving (alle
onderwijssectoren);
2. nadere aanduiding gebruik Financiële Specificatie
Rijkssubsidies (FSR tabel) (sector hoger onderwijs);
3. opgave aantallen en vergoedingsbedragen uit
het zogeheten Profileringsfonds (sector hoger
onderwijs);
4. opgave declaraties van bestuurders (sector hoger
onderwijs).
Deze wijzigingen zijn van toepassing op verslagjaar
2012.
1. Niveau indiening jaarverslaggeving
In artikel 3 van de Rjo zijn twee nieuwe onderdelen
opgenomen:
Artikel 3 onder d van de Rjo luidt:
‘wordt de jaarverslaggeving opgesteld door het
bevoegd gezag dat de onderwijsinstelling in stand
houdt.‘
Hetgeen onder d is opgenomen geeft aan wie
verantwoordelijk is voor het opstellen van de
jaarverslaggeving en het indienen bij het ministerie.
Kern van het voorschrift is dat de jaarverslaggeving
wordt opgesteld op het niveau van de rechtspersoon
dat de onderwijsinstelling in stand houdt. Dit
voorschrift is ontleend aan de onderwijswetgeving.

staat van baten en lasten zodanig gesegmenteerd,
dat inzicht ontstaat in de onderscheiden posten
uit de geconsolideerde jaarrekening op het
instandhoudingsniveau.’
Hetgeen onder h is opgenomen schrijft voor dat,
ingeval sprake is van een geconsolideerde jaarrekening
van meerdere bevoegde gezagsorganen, een zodanige
segmentatie wordt aangebracht in de toelichting van
de geconsolideerde jaarrekening, dat inzicht wordt
gegeven in de prestaties van het bevoegd gezag dat
de onderwijsinstelling in stand houdt. De toepassing
van de stellige uitspraken van de alinea’s 308 tot en
met 310 van RJ 660 ‘Onderwijsinstellingen’ en de
aanbevelingen uit RJ 350 ‘Gesegmenteerde Informatie’
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving binnen de
jaarrekening van een tot de groep behorend bevoegd
gezagsorgaan, zorgt vervolgens voor het vereiste
inzicht op sectorniveau.
Indien sprake is van een geconsolideerde jaarrekening
van meerdere bevoegde gezagen die voldoet aan artikel
3 onder h Rjo, hoeft geen enkelvoudige jaarrekening
van de instelling die in de geconsolideerde jaarrekening
van het groepshoofd is opgenomen door het bevoegd
gezag te worden opgesteld en gepubliceerd. Dit heeft
OCW in zijn nieuwsbrief ‘Verslaggeving’, nr. 6 d.d.
25 januari 2013, aangegeven. In de geconsolideerde
jaarrekening is immers de voorgeschreven segmentatie
opgenomen in overeenstemming met art. 3 onder h
Rjo. Met andere woorden, de individuele bevoegde
gezagen, niet zijnde de moeder, hoeven geen
enkelvoudige jaarrekeningen op te stellen en te laten
controleren door de externe accountant.

Artikel 3 onder h van de Rjo luidt:

In de toelichting op de regeling is opgenomen dat,
als gevolg van de toegenomen complexiteit van
concernverhoudingen en bestuursconstructies, een
nadere aanduiding is gewenst van het niveau waarop
de jaarverslaggeving wordt opgesteld en ingediend.
Dat is het niveau dat optreedt als bevoegd gezag
van de onderwijsinstelling en de onderwijsinstelling
aanstuurt.

‘worden, ingeval sprake is van groepsverhoudingen
leidende tot een geconsolideerde jaarverslaggeving
van de bevoegde gezagen, in de toelichting van de
geconsolideerde jaarverslaggeving, de balans en de

Ingeval sprake is van een groepsverhouding, leidend
tot consolidatie van jaarcijfers van meerdere bevoegde
gezagsorganen, brengt de instelling een zodanige
segmentatie aan in de gegevens, dat inzicht wordt
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gegeven in de kostenstructuur van de onderscheiden
organisatorische eenheden. Daarbij blijft het gestelde
in de alinea’s 308 tot en met 310 van RJ 660
‘Onderwijsinstellingen’ van toepassing. Deze alinea’s
handelen eveneens over de in de jaarverslaggeving aan
te brengen segmentatie.
In de praktijk doen zich situaties voor waarbij meerdere
bevoegde gezagen (besturen van instellingen) nauw
verbonden zijn door middel van een overkoepelende
rechtspersoon (een holding). De bij OCW ingediende
geconsolideerde jaarrekening voldeed volgens OCW
niet aan het gewenste inzicht in de financiële positie en
rechtmatige besteding per bevoegd gezag. De wijziging
voorziet in deze behoefte.
Kort samengevat betekent de wijziging dat de huidige
consolidatie- en segmentatievoorschriften van
toepassing blijven. Alleen bij consolidatie van meerdere
bevoegde gezagen is aanvullende segmentatie verplicht
door het opnemen van een balans en een staat van
baten en lasten, conform model A en model B van
RJ 660, per bevoegd gezag in de toelichting bij de
geconsolideerde jaarrekening.
Overigens zal veelal op grond van statutaire bepalingen
een enkelvoudige jaarrekening per bevoegd gezag
dienen te worden opgesteld.
Opgemerkt dient nog te worden dat op grond van art.
3 onder j Rjo deze bepaling niet geldt bij consolidatie
van twee of meer bevoegde gezagen in het middelbaar
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De
afwijking, geformuleerd onder j, vloeit voort uit het
feit dat de Wet educatie en beroepsonderwijs en de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek uitgaan van een financiële verantwoording
op instellingsniveau. De Rjo mag hiermee niet in strijd
zijn. Dat maakt een afwijking noodzakelijk van de
normale regel van artikel 2:361 BW, die uitgaat van een
verantwoording op het niveau van de rechtspersoon
of in de onderwijsterminologie op het niveau van het
bevoegd gezag.

Voorbeeld 1

BG A is het bevoegd gezag van Stichting ROC A. BG
B is het bevoegd gezag van Stichting VMBO B. Beide
BG’s zijn organisatorisch verbonden door de Holding
Stichting X. Stichting X heeft de centrale leiding over
BG A en BG B. De feitelijk beleidsbepalende invloed
wordt door de holding uitgeoefend. Stichting X past de
Rjo toe. BG A heeft naast ROC A ook een afzonderlijke
entiteit voor contractactiviteiten, C BV.
In dit voorbeeld is sprake van groepsverhoudingen van
meerdere bevoegde gezagen. Op grond van artikel 3
onder h van de Rjo en artikel 2:406 BW stelt de Holding
Stichting X een geconsolideerde jaarrekening op waarin
de groepsmaatschappijen BG A (Stichting ROC A) en BG
B (Stichting VMBO B), inclusief C BV, zijn opgenomen.
Daarnaast dient op grond van artikel 3 onder h van de
Rjo gesegmenteerde informatie te worden opgenomen
door zowel voor BG A als voor BG B een balans en een
staat van baten en lasten conform model A en model
B van RJ 660 in de toelichting van de geconsolideerde
jaarrekening op te nemen. De geconsolideerde
jaarverslaggeving van Holding Stichting X wordt
ingediend bij het ministerie van OCW. Voor Stichting
VMBO B hoeft geen enkelvoudige jaarrekening te
worden opgesteld en gepubliceerd. Op grond van art.
3 onder j Rjo moet BG A van Stichting ROC A wel een
enkelvoudige jaarrekening opstellen en indienen bij
OCW, omdat in overeenstemming met de Wet educatie
en beroepsonderwijs een financiële verantwoording
op instellingsniveau moet worden opgesteld. C BV
dient een enkelvoudige jaarrekening op te stellen en te
publiceren in overeenstemming met de voorschriften
van Titel 9 Boek 2 BW.
In dit voorbeeld is sprake van één bevoegd gezag A
(BG A). BG A houdt meerdere scholen in stand en
bestaat uit een ROC (met een eigen brinnummer)
en een VO-school (met een eigen brinnummer).
BG A heeft daarnaast ook een afzonderlijke entiteit
voor contractactiviteiten, C BV. BG A oefent feitelijk
beleidsbepalende invloed uit op C BV.

Voorbeeld 2
Holding
Stichting
X

BG A

ROC
BG A

ROC A

Hierna volgen twee voorbeelden ter verduidelijking.

VO

C BV

BG B

C BV

VMBO
B
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BG A is de entiteit die de onderwijsinstelling in stand
houdt en stelt een jaarrekening op waarin de gegevens
van C BV zijn geconsolideerd (artikel 3 onder d Rjo
en artikel 2:406 BW). BG A ontplooit activiteiten in
meerdere onderwijssectoren, te weten BVE en VO.
Op grond van RJ 660.308 dient gesegmenteerde
informatie per sector in de toelichting op de staat van
baten en lasten te worden opgenomen. Dus geen
segmentatie van de balans. Artikel 3 onder h van de Rjo
is hier niet van toepassing omdat hier geen sprake is
van meerdere bevoegde gezagen.
De geconsolideerde jaarverslaggeving wordt
ingediend bij het ministerie van OCW. C BV dient een
enkelvoudige jaarrekening op te stellen en te publiceren
in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9
Boek 2 BW.
2. Nadere aanduiding gebruik Financiële
Specificatie Rijkssubsidies (FSR-tabel)
In artikel 3 onder i wordt na de zinsnede ‘door het Rijk
verstrekte subsidies’ ingevoegd:
‘specificeren de onderwijsinstellingen, bedoeld
in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek, de door het Rijk
verstrekte subsidies waarbij zulks in regelgeving of
bij de subsidieverstrekking is aangegeven, eveneens
in een tabel overeenkomstig het model dat als
bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd en dragen
zij er zorg voor dat deze tabel is voorzien van een
accountantsverklaring als bedoeld in Titel 9 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek’.
Deze aanpassing geeft aan dat het gebruik van
de Financiële Specificatie Rijkssubsidies (FSR-tabel)
zich beperkt tot de subsidieverstrekkingen, waarbij
het gebruik van de FSR-tabel nadrukkelijk is
voorgeschreven in de betreffende subsidieregelgeving
of subsidiebeschikking.
In de praktijk, zo luidt de toelichting, bleek dat de
toepassing van de zogeheten FSR-tabel, bestemd voor
de verantwoording van geoormerkte aanvullende
subsidies afkomstig van de rijksoverheid, niet afdoende
was geregeld. Niet alle departementen hebben
het zogeheten SiSa-convenant ondertekend. Dit

		
		

Naam individuele
bestuurder

voorschrift is daarom in de verantwoordingsjaren
2010 en 2011 niet gehandhaafd. Na een uitgebreid
afstemmingsoverleg is het gebruik van de FSR-tabel
met ingang van verslagjaar 2012 voor de sector hoger
onderwijs weer verplicht.
3. Opgave aantallen en vergoedingsbedragen uit
het zogeheten Profileringsfonds
Artikel 4 lid 2 van de Rjo luidt:
‘Onderwijsinstellingen nemen in het jaarverslag op aan
hoeveel studenten zij uit het profileringsfonds, bedoeld
in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, financiële ondersteuning
hebben verleend, uitgesplitst naar EER-studenten
en niet EER-studenten. Tevens geven zij aan wat de
hoogte is van de uitgaven samenhangend met het
profileringsfonds.’
Deze aanpassing behelst een uitbreiding van de
opgaven aangaande het profileringsfonds, die de
vorige staatssecretaris Halbe Zijlstra destijds de Tweede
Kamer heeft toegezegd. Er wordt, naast een opgave
van het aantal studenten, tevens een opgave verlangd
van de uitkeringen uit het profileringsfonds uitgesplitst
naar Europese Economische Ruimte (EER) - en niet
EER-studenten, alsmede een opgave van de hoogte van
het profileringsfonds.
Deze bepaling is alleen van toepassing voor de sector
hoger onderwijs.
4. Opgave declaraties van bestuurders in het
hoger onderwijs
Artikel 4 lid 3 van de Rjo luidt:
‘Instellingen voor hoger onderwijs als bedoeld in
artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek nemen in het jaarverslag
een overzicht op van de vergoedingen aan en de
declaraties van de individuele bestuurders volgens
het format conform bijlage 2 bij deze regeling,
en publiceren dit tevens op de website van de
onderwijsinstelling.’
Het in dit artikel genoemde format ziet er als volgt uit:

Naam individuele
bestuurder

Naam individuele
bestuurder

Representatiekosten
Reiskosten binnenland
Reiskosten buitenland
Overige kosten

Totaal
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Aanleiding van deze wijziging in de Rjo is de motie
van Kamerlid Van der Ham (Kamerstukken II,
2011-2012, 31 288, nr. 156) over de transparantie bij
onderwijsinstellingen van besteding van middelen.
De vorige staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft in zijn
brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij
inzicht zou vragen in de declaraties van bestuurders
van het voorafgaande jaar via de jaarverslaggeving
(Kamerstukken II, 2011/12, 31 288, nr. 208).
Dat heeft geleid tot de brief ‘Transparantie declaraties
en declaratievoorschriften’ die Zijlstra heeft gestuurd
naar de voorzitters van de colleges van bestuur van
alle hogeronderwijsinstellingen. In deze brief zijn de
bestuurlijke afspraken met de HBO-Raad en de VSNU
uiteengezet over het openbaar maken van declaraties
van individuele leden van het college van bestuur
van hogescholen en universiteiten. De verplichting
geldt ook voor bestuurders die geen dienstbetrekking
hebben, bijvoorbeeld interim-bestuurders. De in de
brief opgenomen afspraken zijn met deze wijziging in
de Rjo wettelijk verankerd.
Declaratiereglement hoger onderwijs
Naast de verplichting tot opname van een overzicht
van de declaraties van individuele bestuurders in het
jaarverslag, dienen instellingen in het hoger onderwijs
met ingang van verslagjaar 2012 te beschikken over
een declaratiereglement met daarin voor de gehele
organisatie geldende voorschriften met betrekking tot
te declareren vergoedingen.
Definitie declaraties
Over de begrippen ‘declaratie’ en ‘vergoeding’ bestaat
nog onduidelijkheid. Volgens de Inspectie van het
Onderwijs (IvhO) gaat het hier om de brede definitie:
In het overzicht moeten alle vergoedingen aan en
declaraties van bestuurders worden opgenomen.
De wijze waarop de vergoeding aan de bestuurder
heeft plaatsgevonden is daarbij niet relevant. Dus
of de kosten nu via een declaratie of direct door de
instelling zijn betaald al dan niet met een company
creditcard maakt geen verschil. Het gaat om de aard
van de vergoeding aan personen. Alle kosten die
betrekking hebben op vergoedingen en declaraties
aan bestuurders moeten worden opgenomen in het
gevraagde overzicht. Het zal niet altijd even duidelijk
zijn wat hieronder valt. Hier zijn nog geen nadere
afspraken over gemaakt met de koepelorganisaties van
het hoger onderwijs, de HBO-Raad en de VSNU.
Het is aan de instelling dit nader uit te werken in het
declaratiereglement.
Ingangsdatum
De regeling is met ingang van 21 december 2012, de
datum van publicatie in de Staatscourant, in werking
getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Het gaat dus al om toepassing in de jaarrekening 2012.
drs. André van Vliet RA
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Waardering gemeentelijke
grondexploitatie
Een kwestie van kiezen?
De verslechterende economische ontwikkelingen hebben
impact op de voortgang en de realisatiemogelijkheden van
de grondexploitatie van gemeenten. Belangrijke risico’s
zijn vertraagde gronduitgifte, dalende prijzen, het (veelal
grote) kapitaalbeslag en daaruit volgende rentekosten
en uitstel of zelfs afstel van projecten. Het is een hele
opgave om deze ontwikkelingen op een adequate wijze te
betrekken in de actualisatie van de kostprijsberekeningen.
Een adequate actualisatie van de kostprijsberekeningen is
essentieel, omdat dit de basis vormt voor het bepalen van
de waardering van de grondexploitatie in de jaarrekening.
Ook de actualisatie en waardering van de grondexploitatie
is complex. In Update nr. 1 van 2012 is een artikel
gepubliceerd over grondexploitatie. De inhoud van het
artikel is nog steeds actueel. Dit blijkt onder andere uit
recent onderzoek van Deloitte Real Estate Advisory,
‘Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven
– Actualisatie 2012’. Gezien het belang en de actualiteit
van het artikel besteden wij hieraan nogmaals aandacht
aan de ‘vooravond’ van de jaarrekeningcontroles 2012.
De specifieke aandachtspunten aan het einde van het
artikel zijn aangevuld op basis van de bijgestelde notitie
grondexploitatie van de commissie BBV van februari 2012.

Het artikel geeft een aantal belangrijke handvatten om
de waardering van de grondexploitatie als gemeente
zo goed en betrouwbaar mogelijk invulling te geven en
hierover als accountant een oordeel te geven. Dit doen
wij aan de hand van de volgende fasen:
Belangrijk is dat gemeenten maar ook accountants
beseffen dat niet altijd alle plannen uit het verleden in
ongewijzigde vorm zijn te realiseren.
De drie P’s: Planning, Programmering en Prijs
De risico’s voor een grondexploitatie zijn in essentie
terug te brengen tot drie P’s:
• Planning: Stem de tijdplanning van projecten af
op de (on)mogelijkheden in de markt. Immers, de
marktbehoefte bepaalt welke projecten op welk
moment te realiseren zijn.
• Programmering: In de afgelopen jaren hebben
economische ontwikkelingen geleid tot belangrijke
wijzigingen in vooral de woningbehoefte. Maak
daarom een kritische analyse van de ‘mix’ van
woningen (huur, koop, vrije kavel, appartementen,
et cetera) in de projecten in relatie tot de huidige
marktvraag in de gemeente1.
• Prijs: Een inherent gevolg van de economische crisis
is dat de verkoopprijzen van woningen en dus van
grond onder druk staan. Weeg daarom af of de
prijzen kunnen worden gehandhaafd met als risico
dat gronden later of in het geheel niet worden
afgenomen.
De drie P’s zijn de ‘rode draad’ voor het proces om
tot een oordeel te komen over de waardering van
de grondexploitatie. Om tot een inzicht in de totale
grondexploitatie te komen, beschrijven wij een
aantal concrete stappen en acties. Dit inzicht vormt
de basis voor de waardering van de individuele
grondexploitatieprojecten in de jaarrekening.

Figuur 1: Van totaalanalyse naar waardering

Totaalanalyse
portefeuille

1

Analyse vraag
& aanbod

Scenario’s
doorrekenen

Analyse
scenario’s

Waardering in
jaarrekening

In dit artikel wordt gemakshalve gesproken over ‘woningen’, maar de problematiek en aanpak gelden, afhankelijk van de specifieke gemeentelijke situatie, in meer of mindere mate ook voor
kantoren en bedrijven.
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Totaalbeeld portefeuille noodzakelijk
De meeste gemeenten hebben meerdere
grondexploitatieprojecten onderhanden. Daarnaast
bezitten woningcorporaties en projectontwikkelaars
ook vaak (belangrijke) grondposities. Om de projecten
van een gemeente adequaat te waarderen, kan
de gemeente niet volstaan met het beoordelen
van de individuele projecten. Het risico bestaat
immers dat soortgelijke projecten van de gemeente,
woningcorporaties en/of projectontwikkelaars elkaar
beconcurreren. Met andere woorden, de opbrengst van
een individueel project is niet volledig onafhankelijk van
een ander project. Om het risico dat een gemeente zich
‘te rijk rekent’ te ondervangen, is ook een totaalbeeld
van de portefeuille noodzakelijk.

veranderd is. Appartementen bijvoorbeeld waren
enkele jaren terug ‘niet aan te slepen’. Op dit moment
is de vraag naar appartementen sterk teruggelopen.
Om de eventuele effecten van de veranderende
woningbehoefte voor de projecten van een gemeente
te bepalen, kan een gemeente het beste de volgende
acties ondernemen:
1. het maken van een inventarisatie van het aantal
en soort woningen dat is ingerekend in de eigen
projecten én in de projecten van corporaties en
ontwikkelaars (= het aanbod);
2. het verrichten van marktonderzoek naar de huidige
en toekomstige woningbehoefte (= de vraag); en
3. het maken van een analyse van de mate waarin het
aanbod en de vraag overeenkomen.

De provincie heeft iedere gemeente een
woningbouwcontingent toegewezen. Dit is het
maximaal aantal woningen dat in een bepaalde
periode in een gemeente door de gemeente, de
woningcorporaties en de projectontwikkelaars
samen mag worden gerealiseerd. De provincie heeft
het contingent bepaald op basis van onder andere
ontwikkelingen in de vraag naar woningen en de
projecten die onderhanden en gepland zijn in de
regio. Het contingent is daarmee een heel belangrijke
parameter voor de woningbouwprojecten.

Uit de analyse van vraag en aanbod blijkt in hoeverre
de woningbouwprogrammering binnen de gemeente
al dan niet overeenkomt met de marktbehoefte. Als
sprake is van belangrijke afwijkingen (mismatch) tussen
vraag en aanbod, dient de gemeente te kiezen welke
projecten ongewijzigd doorgaan, inhoudelijk (qua
woningaanbod) worden aangepast, dan wel worden
getemporiseerd of (tijdelijk) stopgezet.

In overleg met de woningcorporaties en
projectontwikkelaars bepaalt de gemeente hoe
en met welke fasering het toegewezen contingent
wordt ingevuld. Het is sterk aan te bevelen de
invulling en fasering te baseren op een kwantitatieve
en kwalitatieve analyse van vraag en aanbod van
woningen.

Uit dit vereenvoudigde voorbeeld blijkt in totaal
een onderprogrammering van 50 woningen (totaal
aanbod: 2.650 en totaal vraag: 2.700). Wat betreft
de soort woningen is sprake van overprogrammering
van 200 appartementen en een onderprogrammering
van 150 eengezinswoningen en 100 huurwoningen.
Een dergelijke mismatch vraagt om een kritische
heroverweging en waar nodig herprogrammering van
de woningbouwprojecten.

Analyse van vraag en aanbod
Diverse gemeenten hebben de marktbehoefte laten
onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat de vraag
naar soorten woningen de afgelopen jaren (sterk)

Figuur 2: Analyse en (mis)match vraag en aanbod
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In onderstaande figuur is een illustratie opgenomen van
een dergelijke analyse.

Bij de keuze welke projecten wel en niet doorgaan dan
wel aanpassingen behoeven, spelen veel factoren een
rol. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn:
• De huidige status van projecten c.q. de ‘harde’ en
‘zachte’ plancapaciteit (zoals wel of niet door de
gemeenteraad goedgekeurd, werkzaamheden wel
of niet gestart, et cetera).
• Het effect op het openbaar gebied (is een
braakliggend terrein in het centrum wenselijk?).
• De juridische mogelijkheden (in bepaalde gevallen
kan de gemeente een contract met een derde
niet of alleen tegen onevenredig hoge kosten
ontbinden).
• De financiële mogelijkheden (wat zijn de gevolgen
voor de gemeente wanneer het ene project wel en
het andere project niet wordt uitgevoerd?).
Het analyseren en prioriteren van de projecten op basis
van deze factoren levert een belangrijke bijdrage aan
de overwegingen, de door de gemeente te maken
keuzes én de actualisatie van de kostprijsberekening per
project.
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Tabel 1
Jaar

Uitgaven

Inkomsten

Boekwaarde

2011			

€ 1.000.000

2012

€ 6.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

2013

€ 3.000.000

€ 7.000.000

€

2014

€ 2.000.000

€ 4.000.000

0

-/- € 2.000.000

Wat is het effect op het verwachte resultaat van de
grondexploitatie wanneer:
1. de afzet van gronden met een aantal jaar vertraagt?
2. de grondprijzen de komende jaren met een aantal
procenten dalen?
3. de afzet van gronden met een aantal jaren vertraagt
en tegelijk de grondprijzen met een bepaald
percentage dalen?
4. de rente met een bepaald percentage stijgt?
5. investeringen worden uitgesteld of juist naar voren
gehaald?

De vervolgstap naar de waardering van de projecten
is logischerwijs dan ook het doorrekenen van ‘wat
als’-scenario’s ofwel een gevoeligheidsanalyse. Hoe
ontwikkelt zich het verwachte resultaat van een project
als de inflatie daalt of stijgt, de rente wijzigt, et cetera.
Met deze analyse ontstaat inzicht in de mate waarin
de projecten van een gemeente al dan niet in staat zijn
om eventuele tegenvallers op te vangen zonder dat het
resultaat omslaat in een (groter) verlies.

Als rekenmodellen worden opgesteld die zijn
gebaseerd op de specifieke gemeentelijke situatie, kan
relatief eenvoudig worden ‘gespeeld’ met de factoren
en variabelen. Op die manier kunnen per project en
voor de gemeentebrede (her)programmering meerdere
scenario’s worden doorgerekend. Op deze wijze
worden de marges bepaald waarbinnen een project
nog winstgevend is dan wel verlieslatend wordt.

Figuur 3: Grafische weergave uitkomsten scenario’s (negatieve boekwaarde
= winst)
Winst
€ (3.000.000)
€ (2.000.000)
€ (1.000.000)
€€ (1.000.000)

Huidig scenario
Gelijk blijvende

€ (2.000.000)

prijzen
Prijsdaling 20%

€ (3.000.000)
€ (4.000.000)
€ (5.000.000)
Boekwaarde
31-12-2012

Voorbeelden van vragen die kunnen worden gesteld en
uitgewerkt zijn:

Is de gemeente met de analyse van vraag en aanbod
en een eventuele herprogrammering klaar voor de
(her)waardering van de grondexploitatie? Nee, want
vraag en aanbod zijn voortdurend aan verandering
onderhevig. Daarnaast hebben gemeenten ook
te maken met andere belangrijke parameters die
de resultaatverwachting van de grondexploitatie
beïnvloeden. Voorbeelden zijn:
• wijzigingen in inflatie;
• rente en grondprijzen; en
• vertragingen in de grondverwerving en -uitgifte.

Scenario’s doorrekenen: Eén is géén?
De grondexploitatie is gevoelig voor wijzigingen
in economische ontwikkelingen en onderliggende
parameters, zoals rente en inflatie. Het is daarom

Verlies

in het belang van de gemeente de ontwikkelingen
en de impact daarvan op de verwachte resultaten
nauwlettend te volgen. Het is noodzakelijk hierbij als
gemeente én als accountant kritische‚ ‘wat als‘-vragen
te stellen. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te
krijgen van het verwachte resultaat van de projecten is
het essentieel meerdere scenario’s door te rekenen.

Boekwaarde
31-12-2013

Boekwaarde
31-12-2014

Voorbeeld: Scenario’s doorrekenen
• Een gemeente heeft een raming opgesteld voor een
grondexploitatieproject.
• In de raming van de inkomsten (die in dit voorbeeld
uitsluitend bestaan uit grondverkopen) is rekening
gehouden met een prijsstijging van 10%.
• Het project heeft eind 2012 een positieve
boekwaarde van € 1 miljoen.
• Volgens de planning wordt het project in 2014
afgesloten met een winst van € 2 miljoen.
• De uitgaven en inkomsten per jaar zijn als volgt
geraamd:
Een ‘wat als’-scenario kan zijn: Wat gebeurt er met
het verwachte positieve resultaat bij afsluiting van
€ 2 miljoen wanneer:
1. De ingerekende prijsstijging niet wordt gerealiseerd,
maar de verkoopprijzen van gronden gelijk blijven?
2. De verkoopprijzen van gronden 20% dalen?
De uitkomsten van deze ‘wat als’-scenario’s worden
weergegeven in de volgende figuur:
Nadat op deze wijze voor de (belangrijkste) projecten
meerdere scenario’s zijn doorgerekend, is de
logische vervolgstap een gevoeligheidsanalyse van
de betreffende projecten voor ontwikkelingen in de
parameters, welk scenario het meest waarschijnlijk is en
wat het gekozen scenario betekent voor de waardering
van het project in de jaarrekening.
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Kritische analyse uitkomsten scenario’s
De actualisatie en (her)programmering van de projecten
en het doorrekenen van meerdere scenario’s levert de
gemeente en de accountant waardevolle informatie op
over het realiteitsgehalte van de prognoses per project.
Het analyseren en interpreteren van de uitkomsten van
de scenario’s is de laatste stap voordat de waardering
van de projecten in de jaarrekening wordt bepaald.
De uitkomsten van de scenario’s zijn grofweg in drieën
te splitsen:
Winstgevend
Projecten die in alle scenario’s in meer of mindere
mate winstgevend zijn, behoeven in het kader van de
waardering in de jaarrekening geen nader onderzoek.
Immers, welk scenario zich ook voordoet, de kosten
worden volledig terugverdiend. Deze projecten
waardeert de gemeente tegen de boekwaarde, zijnde
het saldo van uitgaven minus inkomsten (artikel 63 en
70 BBV).
Verlieslatend
Projecten die in alle scenario’s in meer of mindere
mate verlieslatend zijn, behoeven in het kader van de
waardering in de jaarrekening wél nader onderzoek.
De kosten worden namelijk niet geheel terugverdiend.
De gemeente bepaalt per project het meest
waarschijnlijke scenario en onderbouwt de verwachte
uitkomsten. Het gekozen scenario is bepalend voor
het verlies dat, rekening houdend met de getroffen
maatregelen (zoals temporisering of het aanpassen
van verkoopprijzen), resteert en onvermijdbaar is.
Ter grootte van het onvermijdbare verlies verwerkt
de gemeente een waardevermindering van het
onderhanden werk. De accountant beoordeelt de
plausibiliteit en de toereikende onderbouwing van de
scenario’s en als uitvloeisel hiervan de toereikendheid
van de waardevermindering.
Onzeker
Projecten met de status ‘onzeker’ zijn in het ene
scenario winstgevend en in het andere scenario
verlieslatend. Het resultaat bij afsluiting van deze
projecten is dus hoogst onzeker. Immers, een wijziging
in één van de parameters kan een winst laten omslaan
in een verlies en andersom. Voor deze projecten
geldt dezelfde vervolgaanpak als voor verlieslatende
projecten. Wel is sprake van één belangrijk verschil.
Het resultaat kan zowel voor- als nadelig uitpakken en
daarom is zeer gedegen en onderbouwd onderzoek
nodig naar de ‘hardheid’ van de parameters en
daarmee de motivatie om voor een bepaald scenario
te kiezen. De accountant dient het risico en de tendens

te onderkennen dat de gemeente haar verliezen zoveel
mogelijk wil beperken en dus geneigd kan zijn om het
meest gunstige scenario te kiezen en te verwerken
in de waardering van projecten. De accountant zal
dus extra alert moeten zijn bij de waardering van de
‘onzekere projecten’.
Voor alle scenario’s geldt dat brede, meerjarige
kennis van de vastgoedmarkt nodig is. Ook een
meerjarige analyse van de ramingen van de gemeente
en de uiteindelijke realisatie ervan draagt bij aan het
onderbouwen van en het verkrijgen van inzicht in de
kwaliteit van de ramingen en daarmee het voorspellend
vermogen van de gemeente. Het is aan te bevelen
(en mogelijk zelfs noodzakelijk) dat de gemeente en/
of het controleteam zich laat ondersteunen door een
vastgoedadviseur. Belangrijk is dat de onzekerheden
en risico’s van de grondexploitatieprojecten adequaat
worden toegelicht in de jaarrekening.
Moet waardering ‘precies’ goed zijn?
Voordat wij nader ingaan op de uiteindelijke
waardering van de grondexploitatieprojecten, geven
wij in figuur 4 een korte samenvatting van de analyses
en werkzaamheden tot nu toe.
De eerste vier stappen zijn hiervoor beschreven. De
laatste stap betreft het bepalen van de waardering
van de grondexploitatieprojecten in de jaarrekening.
Vanwege het (vaak grote) geïnvesteerde vermogen in
de grondexploitatie, is de waardering voor het beeld
van de jaarrekening van groot belang
In de vorige paragrafen is stilgestaan bij de wijze
waarop een gemeente scenario’s kan doorrekenen en
de uitkomsten ervan kan analyseren. Hiermee heeft de
gemeente de basis gelegd voor de waardering van de
grondexploitatie in de jaarrekening. Belangrijk om te
beseffen is dat de gemeente noch de accountant de
grondexploitatie nooit met volledige zekerheid precies
kan waarderen doordat de waardering afhankelijk is
van toekomstige ontwikkelingen. Het gaat erom dat
de gemeente bij het opmaken van de jaarrekening op
basis van de dan bekende informatie per project de
‘best mogelijke schatting’ maakt van het verwachte
resultaat. Op basis daarvan waardeert de gemeente de
projecten in de jaarrekening. De accountant dient deze
schatting te controleren. De accountant documenteert
zijn conclusies over de waardering.
Het BBV schrijft het niet voor, maar voor het inzicht dat
de jaarrekening moet geven, is het sterk aan te bevelen
dat de gemeente haar managementschattingen en de
belangrijkste uitgangspunten en parameters uiteenzet

Figuur 4: Van totaalanalyse naar waardering
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in de jaarrekening. De belangrijkste parameters zijn:
• de opbrengstenstijging;
• de kostenstijging; en
• de gehanteerde rentevoet.
Daarnaast zijn mogelijk projectspecifieke aannames
relevant, zoals de verwachte uitkomst van een
aanbesteding. De toelichting wordt dan opgenomen in
de paragraaf grondbeleid van het jaarverslag en in de
toelichting op de jaarrekening. Op die manier is voor de
gebruiker duidelijk op welke wijze de schattingen en de
waardering tot stand zijn gekomen en welke risico’s en
onzekerheden daarbij horen.
Het geven van inzicht in de gehanteerde
uitgangspunten heeft voor de gebruikers van de
jaarrekening van gemeenten – zoals de gemeenteraad
– als belangrijk voordeel dat de realisatie te vergelijken
is met de schattingen en de waardering in de
jaarrekening. Eventuele verschillen zijn vervolgens
relatief eenvoudig te analyseren naar aard en oorzaken.
Zo kan het college ook direct antwoord geven op de
vraag ‘Hadden wij dit niet eerder kunnen weten?’.
Een belangrijk aandachtspunt bij het bepalen van
de waardering in de jaarrekening is het moment
waarop de gemeenteraad de geactualiseerde
kostprijsberekening van een project vaststelt. In
figuur 5 zijn de voor de jaarrekening kritische data
weergegeven. Per datum is beschreven of en zo ja, hoe
bij de waardering in de jaarrekening rekening wordt
gehouden met de uitkomst van de geactualiseerde
kostprijsberekening die nadere informatie geeft
over de feitelijke situatie per balansdatum. Let wel,
met ontwikkelingen die zich feitelijk voordoen na
balansdatum die geen nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum, wordt op grond van
de verslaggevingsregels geen rekening gehouden bij de
waardering van de grondexploitatie in de jaarrekening.
Wat bij de herziening van de kostprijsberekeningen
van essentieel belang is, is of de nieuwe opzet wel
of geen inhoudelijke wijzigingen bevat waarover de
gemeenteraad een besluit moet nemen. Bij inhoudelijke

wijzigingen van de kostprijsopzet is een raadsbesluit
nodig voordat de gewijzigde kostprijsberekening mag
worden verwerkt. Immers, de gemeenteraad kan
ook een ander besluit nemen met andere financiële
gevolgen. Als de geactualiseerde kostprijsberekening
alleen over de bedrijfseconomische herziening van
de eerder vastgestelde kostprijsberekening gaat,
ligt dit anders. De (gewijzigde) bedrijfseconomische
verwachtingen moeten altijd worden verwerkt,
tenzij deze nadrukkelijk direct verband houden met
ontwikkelingen die zich feitelijk na balansdatum
voordoen en geen nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum. Bij een combinatie
van inhoudelijke en bedrijfseconomische wijzigingen,
dienen positieve en negatieve veranderingen van het
verwachte resultaat die buiten de invloedssfeer van de
gemeenteraad liggen wel te worden verwerkt.
Specifieke aandachtspunten
Afsluitend gaan wij in op drie specifieke
aandachtspunten.
Staatssteun
Door de economische crisis zijn de prijzen voor
grondaankopen en -verkopen aan sterke fluctuaties
onderhevig. Vanuit strategisch oogpunt kan het voor
gemeenten in bepaalde gevallen aantrekkelijk en zelfs
noodzakelijk zijn om op korte termijn gronden te
verwerven of te verkopen. Hierbij moeten gemeente én
accountant zich altijd bewust zijn van de zakelijkheid
van transacties en prijzen. Het risico van ongeoorloofde
staatssteun is hierbij al snel aanwezig. Immers, een
gemeente zal zeker in de huidige economische tijd
eerder bereid zijn grondprijzen aan te passen om de
planontwikkeling doorgang te laten vinden. De vraag is
dan in hoeverre op dat moment nog sprake is van een
marktconforme prijs. Wij adviseren dan ook altijd de
prijzen juridisch te laten toetsen en te onderbouwen
met een onafhankelijke (bij voorkeur externe) taxatie
door een voldoende geschoolde taxateur. Op die
manier minimaliseert een gemeente het risico van
staatssteun bij de verkoop -transactie. Indien gronden
binnen 3 jaar na verwerving tegen een lagere waarde
worden doorverkocht, dient door een onafhankelijke

Figuur 5: Tijdlijn vaststellen geactualiseerde kostprijsberekening op grond van de feitelijke situatie per balansdatum
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taxateur een taxatie plaats te vinden om verboden
staatssteun uit te sluiten.
Resterende onzekerheden
De waardering van de grondexploitatie is gebaseerd
op schattingen. Inherent hieraan is dat onzekerheden
resteren, zoals de inflatie, rente en prijzen. Het is van
essentieel belang dat deze onzekerheden adequaat
zijn toegelicht in de jaarrekening, zodat de gebruiker
zich een goed beeld kan vormen over de gehanteerde
waarderingsmethode. Het kan voor de gebruiker
van de jaarrekening (waaronder de gemeenteraad)
noodzakelijk zijn om de betreffende toelichting op de
onzekerheden en schattingen extra te benadrukken.
Hiertoe wijzen wij op de mogelijkheid dat de
accountant in zijn controleverklaring een paragraaf
kan opnemen ter benadrukking van deze belangrijke
aangelegenheid. Een dergelijke paragraaf doet geen
afbreuk aan het oordeel van de accountant over de
getrouwheid van de jaarrekening, maar is uitsluitend
bedoeld om de gebruikers van de jaarrekening nog
eens expliciet te wijzen op de in de jaarrekening
toegelichte onzekerheden.

3. vastgesteld dat de boekwaarde niet hoger is dan de
marktwaarde (onder de huidige bestemming dan
wel de toekomstige bestemming wanneer hieraan
een reëel en stellig voornemen ten grondslag ligt én
een (globale) berekening is gemaakt waaruit blijkt
dat de boekwaarde in de toekomst kan worden
terugverdiend).
Dennis Leus RA

Notitie grondexploitatie (bijgesteld)
De commissie BBV heeft in februari 2012 een
bijgestelde notitie grondexploitatie uitgebracht.
De meest ingrijpende wijzigingen betreffen de
verantwoording van de niet in exploitatie genomen
gronden (NIEGG). Voorheen kon op basis van de
geldende wet- en regelgeving nog worden volstaan
met een globale toets van de boekwaarde per m2 aan
de terugverdiencapaciteit op basis van de verwachte
toekomstige ontwikkeling. Aan de toekomstige
ontwikkeling hoefde nog geen formele besluitvorming
ten grondslag te liggen. De externe ‘spelregels’ voor
de niet in exploitatie genomen gronden zijn op dit
punt nadrukkelijk aangescherpt. Eén van de stellige
uitspraken in de notitie is namelijk: ‘Voor het activeren
van kosten bij de niet in exploitatie genomen gronden
moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat
deze in de nabije toekomst worden bebouwd. Deze
verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit,
waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en
planperiode’. Wanneer de niet in exploitatie genomen
gronden niet voldoen aan deze spelregels, dan moet
een eventueel verschil tussen de huidige boekwaarde
en de lagere marktwaarde op basis van huidige
bestemming worden afgeboekt.
Door de bijgestelde notitie is het noodzakelijk dat voor
de waardering van de niet in exploitatie genomen
gronden in de jaarrekening 2012 in beeld wordt
gebracht of aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Dat betekent dat moet worden:
1. nagegaan of sprake is van een stellig voornemen
tot ontwikkelen (onderbouwd met bijvoorbeeld een
raadsbesluit);
2. nagegaan of sprake is van een reëel
voornemen tot ontwikkelen in de beoogde
bestemming (onderbouwd met bijvoorbeeld het
bestemmingsplan); en
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Verwarring over de
vereenvoudigde vaststelling
van de jaarrekening
Sedert de invoering van de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering van het BV-recht kan, binnen BV’s
waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn,
op een vereenvoudigde manier tot vaststelling van de
jaarrekening worden gekomen. Die vaststelling strekt dan
tevens tot decharge aan bestuurders en commissarissen.
Deze ‘mooie oplossing’ roept echter vragen op. In deze
bijdrage wordt op die vragen ingegaan.
Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering van het BV-recht op 1 oktober jl., trad
ook het nieuwe artikel 2:210 lid 5 BW1 in werking.
Deze bepaling is bedoeld om de vaststelling van de
jaarrekening te vergemakkelijken in het merendeel
van de gevallen waarin de aandeelhouders tevens
bestuurder van de vennootschap zijn (hierna:
aandeelhouder-bestuurde vennootschap). Als zij het
als bestuurders over de inhoud van de jaarrekening
eens zijn, zo is de gedachte, kan daaruit ook worden
afgeleid dat zij het als aandeelhouders daarover
eens zijn. Een afzonderlijk aandeelhoudersbesluit
wordt dan als overbodig beschouwd. Hiermee is
beoogd de directeur-grootaandeelhouder (dga)
onnodig papierwerk te besparen en zo bij te dragen
aan lastenverlichting voor ondernemers. Ook is in
aanmerking genomen dat in de bedoelde situatie
de aandeelhouders meestal ook decharge willen
verlenen aan de bestuurders. Om die reden bepaalt
210 lid 5 dat vaststelling van de jaarrekening tevens
tot decharge (kwijting) leidt. De bepaling luidt in zijn
geheel als volgt:
‘Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van
de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de
jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen
tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle
overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn
gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte
jaarrekening en met deze wijze van vaststelling
hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1.

1

In deze bijdrage zijn alle verwijzingen naar artikelen, verwijzingen naar artikelen uit Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. De betreffende artikelen zullen hierna kortweg worden aangeduid met het artikelnummer en het
artikellid.

In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot
kwijting aan de bestuurders en commissarissen.
De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze
van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten.’
Naar aanleiding van het nieuwe 210 lid 5 zijn in de kern
drie vragen gerezen:
1. Hoe zit het met de volgtijdelijkheid van het
opmaken en vaststellen van de jaarrekening en
afgifte van de accountantsverklaring, indien een
accountantsverklaring vereist is?
2. Leidt de vereenvoudigde vaststelling tot een
verkorting van de publicatietermijn van de
jaarrekening, met eventuele gevolgen voor
bestuurdersaansprakelijkheid in geval van
faillissement?
3. Hoe te handelen wanneer niet gewenst is dat
vaststelling van de jaarrekening tot decharge leidt?
In het navolgende zal op deze vragen worden
ingegaan. Aan het slot van deze bijdrage zal ook
de mogelijkheid tot statutaire uitsluiting van de
vereenvoudigde vaststelling worden besproken.
Het vraagstuk van de volgtijdelijkheid
Uit 393 lid 7 volgt dat de jaarrekening niet
kan worden vastgesteld indien de algemene
vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van
de accountantsverklaring (indien verplicht), tenzij
onder de Overige gegevens een wettige grond wordt
medegedeeld waarom deze ontbreekt. Voor het geval
accountantscontrole verplicht is, vloeit tegelijkertijd
uit 393 lid 1 voort dat het onderzoek betrekking
moet hebben op ‘de jaarrekening’. Vrij algemeen
wordt aangenomen dat daarmee wordt gedoeld op
een door het bestuur opgemaakte en ondertekende
jaarrekening. Het wettelijk stramien is dus dat éérst
het bestuur de jaarrekening opmaakt en ondertekent,
vervolgens daarop een accountantsverklaring wordt
afgegeven, en ten slotte de aandeelhoudersvergadering
tot vaststelling kan overgaan. Bij vaststelling op de
voet van 210 lid 5 is deze volgorde echter onmogelijk.
Ondertekening van de jaarrekening door de
bestuurders (en eventueel commissarissen) leidt dan
immers per definitie tot vaststelling. Het stelsel van
210 lid 5 biedt dan geen ‘ruimte’ voor afgifte van de
accountantsverklaring. De vraag is hoe hiermee moet
worden omgegaan.
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De onmogelijkheid om binnen het stramien van
210 lid 5 de accountantsverklaring af te geven ná
het ondertekenen, maar vóór het vaststellen van
de jaarrekening, plaatst zowel de accountant als de
ondernemer voor een dilemma. Het is van tweeën één:
ófwel de accountantsverklaring wordt afgegeven vóór
ondertekenen van de jaarrekening en dus ook vóór
vaststelling, ófwel de accountantsverklaring wordt
afgegeven ná ondertekenen van de jaarrekening en dus
ook ná vaststelling. Weliswaar kan dit dilemma uit de
weg gegaan worden door vereenvoudigde vaststelling
statutair uit te sluiten, maar die oplossing is mij nu nog
even te gemakkelijk. Ik kom er aan het slot van deze
bijdrage nog wél op terug.
Ik meen dat reeds in 210 lid 5 zélf een aanwijzing
kan worden gevonden voor de oplossing van
het genoemde probleem. Het artikel neemt in
aanmerking dat er behalve de aandeelhouders nog
ándere vergadergerechtigden kunnen zijn (dat zijn
certificaathouders, pandhouders en vruchtgebruikers,
voor zover hun vergaderrecht is toegekend).
Het artikel bepaalt dat deze vergadergerechtigden in
de gelegenheid moeten worden gesteld om kennis
te nemen van de opgemaakte jaarrekening en dat
vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening
alléén mogelijk is als deze vergadergerechtigden
daarmee hebben ingestemd. De gedachte is kennelijk
dat deze vergadergerechtigden zich nog over de
opgemaakte jaarrekening mogen uitspreken, als zij
daar prijs op stellen. Dit spreekrecht geldt ook voor
andere aandeelhoudersbesluiten en is hun gegeven
om invloed te kunnen uitoefenen op de beraadslaging
en besluitvorming. Hier is van belang dat in 210 lid 5
de opgemaakte jaarrekening blijkbaar een nog niet
ondertekende jaarrekening betreft. Een ondertekende
jaarrekening is in het systeem van 210 lid 5 immers
ook een vastgestelde jaarrekening, wat zou betekenen
dat eventuele overige vergadergerechtigden op de
besluitvorming geen invloed meer kunnen uitoefenen.
Dat is duidelijk in strijd met de strekking van het
spreekrecht zoals dat in 210 lid 5 tot uitdrukking
komt.
In het verlengde hiervan geldt dat de
accountantsverklaring haar doel (deels) voorbij zou
schieten als zij wordt afgegeven op basis van een reeds
ondertekende en dus vastgestelde jaarrekening.
Aan de aandeelhouders en overige
vergadergerechtigden wordt dan immers de
mogelijkheid onthouden om naar aanleiding van de
accountantsverklaring de opgemaakte jaarrekening
nog te wijzigen. Niet voor niets schrijft 393 lid 7
voor dat de jaarrekening pas ná kennisname van
de accountantsverklaring kan worden vastgesteld.
Schending van dit voorschrift levert in beginsel zelfs een
nietig vaststellingsbesluit op. Een besluit van een orgaan
van een rechtspersoon dat in strijd is met de wet, is
immers in beginsel nietig (14 lid 1).
Afgifte van de accountantsverklaring ná ondertekening
van de jaarrekening kent dus bezwaren. Afgifte van

de verklaring vóór ondertekening lijkt echter weinig
ernstig. De ratio van 393 lid 1, inhoudende dat de
accountant ‘de’ jaarrekening onderzoekt, is uiteraard
dat zijn onderzoek zich niet richt op ‘zomaar’ concept
jaarstukken, maar op de stukken die het bestuur aan
de aandeelhoudersvergadering wenst voor te leggen.
Aan die ratio wordt ook voldaan als de accountant
zijn onderzoek richt op jaarstukken die het bestuur als
‘definitief’ concept aanmerkt. Dat komt in wezen op
hetzelfde neer als het onderzoeken van ondertekende
stukken, maar vanwege het gevolg dat 210 lid 5
daaraan verbindt, is ondertekening toch beter te
vermijden. Het systeem brengt dan mee:
(1) dat de accountant zijn accountantsverklaring
dient af te geven op basis van door het bestuur
opgemaakte definitieve conceptjaarstukken; en
(2) dat vervolgens (a) indien er géén overige
vergadergerechtigden zijn, de jaarrekening kan
worden ondertekend en daarmee vastgesteld dan
wel (b) indien er wél overige vergadergerechtigden
zijn, de definitieve conceptjaarstukken met de
accountantsverklaring daarbij aan hen moeten
worden aangeboden en er een algemene
vergadering moet worden bijeengeroepen indien zij
dat wensen.
Het vraagstuk van de publicatietermijn en
faillissementsaansprakelijkheid
De publicatietermijn
Uit 210 lid 1 volgt dat het bestuur uiterlijk binnen
11 maanden na afloop van het boekjaar de
jaarrekening dient op te maken. En 394 lid 1 houdt
in dat de jaarstukken binnen 8 dagen na vaststelling
moeten worden gepubliceerd. Als het bestuur van
een aandeelhouder-bestuurde vennootschap de
jaarrekening opmaakt én ondertekent, en daarmee
dus ook vaststelt, gaat laatstgenoemde termijn lopen.
Dat zou tot een verkorting van de publicatietermijn
kunnen leiden omdat onder het oude BV-recht na
verloop van de 11-maandstermijn de vaststelling van
de jaarrekening vaak nog even op zich liet wachten.
Vaststelling vond vaak plaats kort voor verloop van de
uiterlijke termijn voor publicatie van de jaarrekening van
13 maanden (394 lid 3).
In de vorige paragraaf heb ik echter verdedigd dat
bij de vereenvoudigde vaststelling, de opgemaakte
jaarrekening nog niet ondertekend hoeft te zijn, maar
ook een definitief concept mag zijn. Dit concept
dient dan uiterlijk 11 maanden na afloop van het
boekjaar gereed te zijn. Met zo’n definitief concept
wordt voldaan aan de ratio van het voorschrift
dat uiterlijk binnen deze termijn verantwoording
wordt afgelegd tegenover de aandeelhouders en de
overige vergadergerechtigden. Vervolgens kunnen
er nog werkzaamheden met betrekking tot de
accountantscontrole plaatsvinden. Ook is denkbaar
dat de overige vergadergerechtigden afdwingen dat
de conceptjaarstukken met de accountantsverklaring
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daarbij nog worden besproken in een algemene
vergadering. Niets verhindert mijns inziens om
deze vergadering pas kort voor het verlopen van de
13-maandstermijn te houden
Ten slotte geldt dat in de Wet op de Economische
Delicten alleen overschrijding van de uiterste
publicatietermijn van 13 maanden strafbaar is
gesteld. Zou deze termijn, anders dan zojuist
betoogd, toch 11 maanden en 8 dagen belopen,
dan levert het overschrijden daarvan dus geen
strafrechtelijke risico’s op. Rest dan alleen nog de
vraag welke termijn in het kader van de zogenoemde
faillissementsaansprakelijkheid relevant is. Daarop
wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

taak moet verrichten en de wijze waarop de algemene
vergadering aan het bestuur nog een verlenging
kan toestaan, zijn van belang voor de taakverdeling
binnen de vennootschap. Voor de crediteuren is in
feite slechts van belang dat de jaarrekening niet later
wordt gepubliceerd dan op het uiterste tijdstip dat in
geval van verlenging van de termijn voor het opmaken
geldt, dus uiterlijk dertien maanden na afloop van het
boekjaar. Een redelijke uitleg van het bepaalde in art.
2:248 brengt daarom mee dat bij de beantwoording
van voormelde vraag een overschrijding van de termijn
voor openbaarmaking buiten beschouwing wordt
gelaten voor zover die overschrijding het gevolg is van
het ontbreken van een geldig besluit tot verlenging
van de termijn geldende voor het opmaken van de
jaarrekening.’

Faillissementsaansprakelijkheid
Het te laat publiceren van een jaarrekening vergroot
het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in geval
van faillissement van een BV.2 De bestuurders zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort
als er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling en aannemelijk is dat dit een belangrijke
oorzaak van het faillissement is geweest. Toont de
curator aan dat niet is voldaan aan de administratieen/of publicatieplicht, dan staat vast dat er sprake is
geweest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en
wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het
faillissement is geweest. In de zaak Kempers en Sarper 3
kwam de vraag aan de orde welke publicatietermijn
daarbij relevant is als er géén besluit tot verlenging
van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening
genomen is. De jaarrekeningvoorschriften brengen mee
dat de jaarrekening in dat geval binnen 7 maanden
moet worden gepubliceerd (210 lid 1 jo. 394 lid 2).
De Hoge Raad oordeelde echter dat de bewijsvoordelen
van de curator bij faillissementsaansprakelijkheid alléén
in werking treden als de 13-maandstermijn van 394
lid 3 geschonden is. Het arrest houdt op dit punt het
volgende in:
‘Bij de beantwoording van de vraag of een niet
tijdig voldoen aan de in art. 2:394 neergelegde
publikatieverplichting al dan niet een onbelangrijk
verzuim als vorenbedoeld oplevert, moet in
aanmerking worden genomen dat de ingrijpende
bepaling van art. 2:248 lid 2 eerste zin haar
rechtvaardiging vindt in het belang dat crediteuren
van de vennootschap hebben bij naleving van de
daar vermelde voorschriften, en dat het voor die
crediteuren niet van belang is of de termijn voor het
opmaken van de jaarrekening op formeel juiste wijze
is verlengd, aangezien zij in elk geval rekening dienen
te houden met de mogelijkheid dat tot de door de
wet toegestane verlenging is besloten. De regels
betreffende de termijnen waarbinnen volgens art.
2:210 het bestuur zijn daar bedoelde voorbereidende

2
3

Dit geldt ook voor de NV en de commerciële stichting, maar deze bijdrage ziet alleen op de BV.
HR NR 1993/713.

Op basis van dit arrest (zie vooral de door mij
onderstreepte zin) meen ik dat voor de toepassing
van de bewijsvoordelen van de curator bij
faillissementsaansprakelijkheid, de publicatietermijn
van 13 maanden de enige termijn is die ertoe doet.
De Hoge Raad overweegt in dit verband dat
crediteuren er altijd rekening mee moeten houden dat
de maximale publicatietermijn 13 maanden bedraagt.
Welnu, dat is bij de vereenvoudigde vaststelling van
de jaarrekening niet anders, al is het maar doordat
er vergadergerechtigden kunnen zijn (anders
dan de aandeelhouders) die hun instemming aan
vereenvoudigde vaststelling onthouden.
In dat geval dient er een aandeelhoudersvergadering
bijeengeroepen te worden, waarbij niets eraan in de
weg staat om die pas kort voor het verlopen van de
13-maandstermijn te houden.
Het vraagstuk van onbedoelde decharge
Artikel 210 lid 3 bepaalt dat vaststelling van de
jaarrekening niet strekt tot kwijting (decharge) van
bestuurders of commissarissen. Daarvoor is dus een
apart besluit vereist, los van het besluit tot vaststelling
van de jaarrekening. In afwijking hiervan bepaalt 210
lid 5 echter dat de vereenvoudigde vaststelling tevens
strekt tot kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Het is echter denkbaar dat een bestuurder niet wenst
dat zijn handtekening op de jaarrekening tevens strekt
tot decharge aan een medebestuurder of commissaris.
Tijdens de parlementaire behandeling heeft de minister
voor deze situatie de praktische oplossing aangedragen
dat een bestuurder die geen kwijting wenst te verlenen,
kan afzien van ondertekening van de jaarrekening.
Artikel 210 lid 5 is dan niet van toepassing, zodat
alsnog in een gewone aandeelhoudersvergadering
over vaststelling van de jaarrekening moet worden
besloten. Deze praktische oplossing van de minister
is mijns inziens niet zuiver omdat ondertekening dan
achterwege blijft op gronden die met de jaarrekening
zelf waarschijnlijk niets van doen hebben. Als de
jaarrekening het wettelijk vereiste inzicht geeft, zou
er niets moeten zijn wat de bestuurder ervan hoeft te
weerhouden haar te tekenen. In de meeste gevallen
biedt de oplossing van de minister echter wel soelaas.
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Statutaire uitsluiting vereenvoudigde vaststelling
Artikel 210 lid 5 bepaalt dat de mogelijkheid tot
vereenvoudigde vaststelling ook statutair kan worden
uitgesloten. Dit biedt uiteraard een vrij eenvoudige
oplossing voor alle hiervoor behandelde vraagstukken.
Ik realiseer mij echter dat de beschreven problematiek
wellicht te triviaal gevonden wordt om alleen om deze
reden de statuten aan te passen. Uit de parlementaire
geschiedenis rondom de totstandkoming van de flex-BV
volgt ook dat het absoluut niet de bedoeling is geweest
om ondernemers tot een wijziging van de statuten
van hun BV’s te dwingen. De hierboven weergegeven
opvattingen die erop neerkomen dat de behandelde
vraagstukken zónder statutenwijziging kunnen worden
opgelost, passen daar beter bij dan opvattingen die
in de huidige wettekst problemen zien die alleen
mét statutenwijziging kunnen worden opgelost.
Maar zolang de wetgever of rechter niet gesproken
heeft, blijft er onzekerheid bestaan. Aandeelhouders/
bestuurders van aandeelhouder-bestuurde BV’s die
geen enkel risico willen lopen, zullen de statuten
moeten aanpassen. De risico’s die daarmee uit de weg
worden gegaan, lijken mij echter zeer beperkt.

Aandeelhouders/bestuurders van aandeelhouderbestuurde BV’s die geen enkel risico willen lopen, zullen
de statuten moeten aanpassen. Maar de kans dat de
rechter 210 lid 5 anders zal uitleggen dan de wetgever
met de wetswijzigingen heeft beoogd te bereiken,
namelijk het de ondernemer gemakkelijker te maken,
lijkt mij buitengewoon klein.

mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl

Conclusie
De vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening
leidt tot een drietal vraagstukken waarvoor in deze
bijdrage oplossingen zijn aangedragen. De oplossing
met betrekking tot de volgtijdelijkheid van het opmaken
en vaststellen van de jaarrekening en afgifte van de
accountantsverklaring vergt een enigszins creatieve
wetsuitleg. Deze houdt in dat bij de vereenvoudigde
vaststelling de door het bestuur opgemaakte
jaarrekening niet ondertekend hoeft te zijn. Daarvoor
bevat 210 lid 5 zelf reeds een aanknopingspunt.
Bovendien zou een uitleg die inhoudt dat een
accountantsverklaring alleen op basis van een
ondertekende jaarrekening kan worden afgegeven,
waarschijnlijk tot een nietige vaststelling leiden. Dat kan
onmogelijk de bedoeling van de wetgever zijn geweest.
Als de opgemaakte jaarrekening niet ondertekend
hoeft te zijn, leidt het opmaken van de jaarrekening
ook niet per se tot vaststelling. Dat betekent dat de
uiterste termijn voor publicatie van de jaarrekening
gewoon 13 maanden blijft. Dat de vereenvoudigde
vaststelling van de jaarrekening tot extra risico’s in de
sfeer van faillissementsaansprakelijkheid leidt, acht
ik onwaarschijnlijk. Voor de onbedoelde decharge,
ten slotte, heeft de minister zelf een oplossing
aangedragen die misschien niet helemaal zuiver is,
maar in de meeste gevallen wel werkt.

Update. nummer 1, maart 2013

43

Actualia wetgeving
ondernemingsrecht
De wet naar aanleiding van adviezen van de
Monitoring Commissie Corporate Governance
Deze wet voorziet in de wijziging van de eerste drempel
voor de melding van zeggenschap (deze wordt verlaagd
van 5% naar 3%), in de invoering van een mogelijkheid
voor de vennootschap om aandeelhouders te
identificeren, en in de wijziging van de drempel voor
het agenderingsrecht (deze wordt verhoogd van 1%
naar 3%). Afgezien van deze laatste wijziging, die
op alle NV’s van toepassing wordt, zien de overige
wijzigingen slechts op beursvennootschappen. De
wet is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt in
werking op 1 juli 2013.

Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van
bonussen
Dit wetsvoorstel geeft het orgaan dat de bezoldiging
van bestuurders van NV’s vaststelt (vaak de raad van
commissarissen) in bepaalde gevallen de bevoegdheid
om een bonus aan te passen. In geval van een
openbaar bod moeten bepaalde bonussen zelfs worden
aangepast als uitkering daarvan naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Deze regels worden ook van toepassing op financiële
ondernemingen in de zin van de Wet op het financieel
toezicht en op banken en verzekeringsmaatschappijen
die door andere Nederlandse rechtspersonen dan NV’s
in stand worden gehouden. Zie over dit wetvoorstel
meer uitvoerig de bijdrage in Deloitte Update 2010,
nr. 4. Het voorstel is aangenomen door de Tweede
Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Dit overzicht is bijgewerkt tot 7 maart 2013.

mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl
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