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Van de redactie
Voor u ligt het herfstnummer van Update, het
vaktechnisch bulletin voor accountants, verzorgd
door het AAC.
In deze editie van Update (nr. 3, 2010) starten wij met
acht artikelen in de rubriek Accounting.
In het eerste artikel behandelen wij de twee methoden
voor de waardering van het minderheidsbelang van een
onderneming onder IFRS: de full goodwill methode en
de partial methode. De keuze voor een methode kan
grote gevolgen hebben voor toekomstige resultaten en
de vermogenspositie. Wij lichten de consequenties toe.
Vervolgens gaan we in het daaropvolgende artikel in
op de presentatie van schulden in de balans opgesteld
op basis van IFRS. Behandeling vindt plaats aan de
hand van concrete praktijkvoorbeelden, waaronder de
situatie dat niet wordt voldaan aan convenanten van
leningovereenkomsten.
Daarnaast werkt de International Accounting Standards
Board (IASB) in een gezamenlijk project met de
Amerikaanse regelgever (FASB) aan nieuwe regels voor
de verslaggeving van leases. In augustus jl. heeft de
IASB hierover een exposure draft (ED) gepubliceerd.
In dit artikel wordt aan de hand van tien vragen nader
ingegaan op de voorstellen in deze ED.
Eind juli jl. publiceerde de IASB een ED voor IFRS 4
Insurance Contracts. De ED is een onderdeel van
de laatste stap naar een geheel nieuwe financiële
verslaggeving voor verzekeraars. Deze ED vormt een
laatste stap van fase 2 van het IASB-project gericht op
verbetering van de verslaggeving voor verzekeraars.
Een nieuw tijdperk voor financiële verslaggeving voor
verzekeraars breekt daarmee aan en dat lichten wij
graag toe in dit artikel.
De IASB heeft in april jl. een discussiestuk gepubliceerd
over extractieve activiteiten. Het proces om te komen
tot regelgeving op dit gebied verloopt erg traag. De
reactie van de European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG) op dit discussiestuk is uiterst negatief.
We behandelen de inhoud van het discussiestuk en de
reactie van de EFRAG.
Onlangs is de jaareditie 2010 van de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote
rechtspersonen (RJ-bundel) en voor kleine
rechtspersonen (RJk-bundel) gepubliceerd. In dit artikel
bespreken we de wijzigingen op hoofdlijnen.

van leningovereenkomsten onder NL GAAP dienen
te worden verwerkt in de jaarrekening. Specifieke
NL GAAP-regels rond dit complexe vraagstuk zijn
beperkt. Wel behandelen RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 115 ‘Criteria voor opname en vermelding van
gegevens’ de hoofdregels rond derecognition van
leningen. Wij werken deze problematiek uit aan de
hand van een concreet voorbeeld en geven daarbij een
handreiking voor de praktijk.
Tot slot behandelen we op een praktische wijze de
waarderingsmethodiek bij het bepalen van de omvang
van een bijzondere waardevermindering.
In de rubriek Assurance besteden we in deze
Update aandacht aan de nieuwe ISA-standaard voor
groepscontroles, ISA 600. De nieuwe standaard
voor groepscontroles leidt tot een verbetering van
de effectiviteit en efficiëntie van de controle, betere
communicatie tussen groepsaccountant en component
auditors en tijdige communicatie van significante
risico’s naar de gecontroleerde onderneming en
toezichthoudende organen.
In het tweede artikel besteden wij aandacht aan de
gevolgen voor de accountant van de toenemende
importantie van niet-financiële informatie. In steeds
meer jaarrekeningen en kwartaalcijfers wordt over veel
niet-financiële aspecten gerapporteerd, waaronder
bijvoorbeeld over milieuaspecten.
In de rubriek Overheid en non-profit besteden wij
aandacht aan de toenemende invoering van digitale
verwerking van inkoopfacturen bij overheden en nonprofitorganisaties. In dit artikel volgt een uiteenzetting
van de verschuiving in de interne beheersing en aandacht die noodzakelijk is om digitale verwerking van
inkoopfacturen betrouwbaar te laten verlopen.
In de rubriek Tax accounting besteden wij in dit
nummer aandacht aan ‘fiscaliteit in control’. Wij
bespreken de ontwikkelingen op dit gebied. Daarbij
gaan wij in op twee methoden, ontwikkeld om de
fiscale risico’s te beheersen.
Het laatste artikel, in de rubriek Ondernemingsrecht,
gaat in op de hoofdlijnen van de Invoeringswet Flex-BV.
Dit voorstel bevat hoofdzakelijk enkele aanpassingen
van de regels met betrekking tot fusie, splitsing en
omzetting, het overgangsrecht en enkele reparaties. In
de memorie van toelichting wordt bovendien aandacht
besteed aan de effecten op enkele fiscale faciliteiten.
Wij wensen u veel leesplezier.

In het daaropvolgende artikel onder de rubriek
Accounting wordt de vraag behandeld hoe modificaties
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Accounting

IFRS 3: De full goodwill versus
de partial goodwill methode en de
consequenties voor de praktijk
Een onderneming kan bij een acquisitie om verschillende
redenen besluiten niet de volledige 100% van een
onderneming over te nemen. Hierdoor ontstaat een
minderheidsbelang (non-controlling interest). IFRS 3.19
geeft een keuzemogelijkheid voor de waardering van
het minderheidsbelang tussen enerzijds de full goodwill
methode en anderzijds de partial goodwill methode.
De keuze tussen beide methoden kan ingrijpende
consequenties voor de toekomstige resultaten en
vermogenspositie hebben. In deze bijdrage behandelen wij
de consequenties van beide methoden voor de praktijk aan
de hand van voorbeelden.

niet alleen consequenties voor de verwerking op
acquisitiedatum, maar ook voor de verslaggeving na de
acquisitie.
In deze bijdrage behandelen wij aan de hand van een
aantal voorbeelden de consequenties van de keuze
tussen de full goodwill methode en partial goodwill
methode. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds de gevolgen per acquisitiedatum en
anderzijds de gevolgen na acquisitiedatum.
Consequenties op acquisitiedatum
In het onderstaande voorbeeld worden de full goodwill
en de partial goodwill methode nader uitgewerkt en
de consequenties voor het minderheidsbelang, de
goodwill en het balanstotaal geïllustreerd.
Voorbeeld 1
Op 1 januari 2010 verkrijgt onderneming A een 60%
aandelenbelang in onderneming B voor EUR 600. De reële

Inleiding
Ondernemingen kunnen verschillende redenen hebben
om niet 100% van een onderneming over te nemen,
bijvoorbeeld:
• schaarste in (liquide) middelen versus de koopprijs
van een onderneming;
• beperking van risico’s;
• voldoen aan wet- en regelgeving
(antikartelvormingwetten) en de betrokkenheid van
mededingingsautoriteiten;
• als de overnamestrategie zich erop richt de
bestaande eigenaren/directieleden mee te
laten profiteren van de waardestijging na
overnamedatum.

waarde van het 40% minderheidsbelang in B is EUR 380.
De reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van
onderneming B op acquisitiedatum bedraagt EUR 700.
A en B hebben geen goodwill per 1 januari 2010.
Full goodwill methode
In de geconsolideerde jaarrekening van A vindt de verwerking
van de acquisitie van het 60%-belang in B als volgt plaats:
Goodwill (600+380-700)

280

Activa en passiva van deelneming B

700

(reële waarde)
Aan Minderheidsbelang 		
Aan Bank		

Ondernemingen hebben een keuzemogelijkheid voor
de waardering van een minderheidsbelang (IFRS 3.19):
• reële waarde (full goodwill methode). Hierbij komt
ook de goodwill op het minderheidsbelang tot
uitdrukking; of
• het proportionele aandeel in de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva (partial goodwill
methode). De goodwill op het minderheidsbelang
zelf komt niet tot uitdrukking.
Bovenstaande keuzemogelijkheid bestaat op
acquisitiedatum en kan voor iedere overname
afzonderlijk worden gemaakt. Deze keuze heeft

380

(reële waarde 40% minderheidsbelang) 		
600

Partial goodwill methode
In de geconsolideerde jaarrekening van A vindt de verwerking
van de acquisitie van het 60%-belang in B als volgt plaats:
Goodwill (600+280-700)

180

Activa en passiva van deelneming B

700

(reële waarde)
Aan Minderheidsbelang (40% * 700)		

280

Aan Bank		

600

Bij de full goodwill methode zijn het minderheidsbelang en
de goodwill in beginsel hoger dan bij de partial goodwill
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methode. De full goodwill methode houdt in dat het

IAS 36.C4 bepaalt niet op welke wijze de brutering van

minderheidsbelang wordt gewaardeerd tegen de reële

goodwill ten behoeve van de impairment test dient plaats

waarde. Dit heeft ook navenante consequenties voor het

te vinden. In dit voorbeeld is de nettogoodwill (60%) lineair

balanstotaal.

gebruteerd naar 100%. Wij merken op dat ook andere
methoden voor brutering aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld op

Consequenties na acquisitiedatum

basis van de reële waarde van het minderheidsbelang B op het
moment van acquisitiedatum.

Allocatie van resultaten
De keuze voor de waardering van het
minderheidsbelang op acquisitiedatum heeft geen
gevolgen voor de allocatie van B’s resultaten naar A
(60%) en de minderheidsaandeelhouders in B (40%).
Aangezien de startwaarde van het minderheidsbelang
in de balans onder beide methoden verschilt, zal
de allocatie van resultaten B in de jaarrekening
van onderneming A mogelijk kunnen leiden tot
een negatief minderheidsbelang. Dit was onder de
oude versie van IAS 27 alleen mogelijk indien de
minderheidsaandeelhouders zich garant hadden
gesteld voor hun aandeel in de verliezen.

De bijzondere waardevermindering in dit voorbeeld
bedraagt EUR 60. A verantwoordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies van totaal EUR 36 (60%) in de
resultatenrekening. De overige 40% (EUR 24) komt als zodanig
niet tot uitdrukking in de jaarrekening van A.
Full goodwill
Goodwill
%
Identificeerbare
methode			 activa en passiva B

Boekwaarde B

%

Totaal

EUR		

EUR		

EUR

300

700

100

%

100

1.000

100

Realiseerbare waarde KGE (B)					

940

100

Bijzondere waardevermindering					

60

100

eenheid (KGE) van onderneming A. A heeft geen andere

		
EUR

%

kasstroomgenererende eenheden. A alloceert daarom de

Bijzondere waardevermindering aandeelhouders A			

36

60

goodwill uit hoofde van de acquisitie van B volledig aan haar

Bijzondere waardevermindering minderheidsaandeelhouders			

24

40

enige KGE (B). De realiseerbare waarde van de KGE (B) is EUR

Totaal					

60

100

Bijzondere waardevermindering goodwill
Voorbeeld 2

A verantwoordt een bijzonder waardeverminderingsverlies van

Als voorbeeld 1 met de volgende additionele informatie. B

totaal EUR 60 (100%) en alloceert dit verlies als volgt:

kwalificeert op grond van IAS 36.6 als kasstroomgenererende

940. De boekwaarde van de KGE bedraagt EUR 700 (exclusief
goodwill).
Partial goodwill
Goodwill
%
Identificeerbare
methode			 activa en passiva B

%

Totaal

%

EUR		

EUR		

EUR

Nettoboekwaarde B

180

60

700

100

880

Brutering

120

40

-

-

120

Brutoboekwaarde B

300

100

700

100

1.000

100

Realiseerbare waarde KGE (B)					

940

100

Bijzondere waardevermindering					

60

100

Aangezien het minderheidsbelang gewaardeerd is tegen

Deze allocatie heeft betrekking op IAS 1.83 die vereist dat

het proportionele aandeel in de reële waarde van de

in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

identificeerbare activa en passiva van B, komt de goodwill

resultaten de winst/het verlies over de periode en het

met betrekking tot het 40% minderheidsbelang niet tot

totaalresultaat worden toegerekend aan:

uitdrukking in de geconsolideerde jaarrekening van A. Alleen

• minderheidsbelangen, en

de goodwill met betrekking tot het meerderheidsbelang ad

• eigenaars van de moedermaatschappij.

EUR 180 is opgenomen in de geconsolideerde balans van A.
De gevolgen na acquisitiedatum zijn samengevat in de figuur
Bovenstaande brengt bij de zogeheten ‘impairment test’ een
moeilijkheid met zich mee. De realiseerbare waarde van de
KGE (B) ad EUR 940 is gebaseerd op de totale onderneming B
(100%), dus inclusief het 40% minderheidsbelang. De totale
goodwill (100%) komt dus tot uitdrukking in de realiseerbare
waarde van B. Dit betekent dat onderneming A ten behoeve
van de impairment test de nettogoodwill groot EUR 180
(60%) dient te bruteren naar EUR 300 (100%) en vervolgens te
alloceren naar de KGE (B), waardoor de brutoboekwaarde EUR
1.000 bedraagt (IAS 36.C4).

6

op de pagina hiernaast:

Aandachtspunten voor de praktijk
Bij een overname komt veel kijken. Strategische,
fiscale, juridische en andere aspecten dienen goed
te worden beoordeeld. Wij adviseren om tijdig stil te
staan bij mogelijke consequenties van de toepassing
van de full goodwill of partial goodwill methode op
de verslaggeving. Dat kan onnodige verrassingen in
een later stadium voorkomen. Enkele niet-limitatieve
aandachtspunten hierbij zijn:

• Compliance met US GAAP en ‘local GAAP’: de
partial goodwill methode is onder US GAAP niet
toegestaan. De full goodwill methode is onder NL
GAAP niet toegestaan;
• Managementbeloning: de gekozen methode
kan ook consequenties hebben voor bepaalde
performance targets en daaraan ten grondslag
liggende ratio’s.
Drs. Peter Thomson RA CPA

• Compliance met financieringsconvenanten: de
onderneming dient misverstanden in de interpretatie
van het begrip ‘eigen vermogen’ in eventuele
financieringsratio’s bij convenanten te voorkomen.
Hetzelfde geldt voor convenanten met betrekking
tot resultaten;
• Het consolidatieproces bij minderheidsbelangen
is complex. Beide waarderingsmethoden kunnen
mogelijk consequenties hebben voor bestaande
financiële rapportagesystemen en -processen;
• De aard en omvang van een minderheidsbelang
geniet de aandacht van gebruikers van
jaarrekeningen (bijvoorbeeld beleggers,
minderheids- of meerderheidsaandeelhouders
en analisten etc.). Dit betekent dat duidelijke
toelichting van de gekozen waarderingsgrondslag
van het minderheidsbelang relevant is. Daarnaast
kan duidelijke externe communicatie (b.v. in het
directieverslag, persberichten of tussentijdse/
jaarcijfers) over de aard en omvang van het
minderheidsbelang onduidelijkheden voorkomen,
ook in die situaties waarbij het minderheidsbelang
negatief is;

Gevolgen na
acquisitiedatum

Full goodwill
methode

Partial goodwill
methode

Allocatie van resultaten

Lagere kans op negatief

Hogere kans op negatief

minderheidsbelang

minderheidsbelang

Impairment test

Geen brutering goodwill

Brutering goodwill

Hoogte van eventuele

Kans op grotere impairment

Lagere impairment verliezen:

goodwill impairment

verliezen: Volledige

Alleen pro-rata impairment

impairment m.b.t. verkregen

m.b.t. deelnemings-%

vennootschap verantwoorden

moedermaatschappij
verantwoorden

Allocatie van bijzondere

Bijzondere waardevermin-

Bijzondere waardevermin-

waardeverminderingsverliezen

deringsverlies alloceren

deringsverlies volledig

aan de moeder en de

alloceren aan de moeder,

minderheidsaandeelhouder

daar de goodwill van

o.b.v. deelnemings-%

het minderheidsbelang
niet is verantwoord in de
jaarrekening van de moeder
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Langlopend of kortlopend?
De presentatie van schulden onder IFRS

In het huidige economische klimaat kunnen
ondernemingen problemen krijgen met hun financiering.
Zo kan het niet meer voldoen aan convenanten uit
de leningsovereenkomst tot gevolg hebben dat een
langlopende lening direct opeisbaar wordt. Ook is het
mogelijk dat er problemen zijn met de herfinanciering
van leningen. Deze problemen kunnen gevolgen
hebben voor de presentatie van schulden in de balans.
In deze bijdrage gaan wij nader in op deze gevolgen.
Concrete praktijkvoorbeelden zijn opgenomen om deze
problematiek te illustreren.
Inleiding
Een onderneming dient een verplichting als kortlopend
te presenteren indien (IAS 1.69):
a) zij verwacht de verplichting binnen de normale
operationele cyclus af te wikkelen;
b) zij de verplichting primair aanhoudt voor
handelsdoeleinden;
c) de verplichting binnen twaalf maanden na
balansdatum afgewikkeld dient te worden; of
d) zij geen onvoorwaardelijk recht heeft de afwikkeling
van de verplichting voor ten minste twaalf maanden
uit te stellen.
Alle overige verplichtingen dienen als langlopend
gepresenteerd te worden. De situatie per balansdatum
en het onvoorwaardelijke recht van de onderneming
om de contractuele aflossing van een lening uit
te stellen voor ten minste twaalf maanden na
balansdatum zijn doorslaggevend voor de classificatie
van een lening.
IAS 1.69 vormt de kapstokbepaling voor de classificatie
van leningen. De paragrafen 70 tot en met 76 van IAS 1
geven nadere bepalingen voor specifieke situaties in
aanvulling op de hoofdregel uit IAS 1.69.
Twee veelvoorkomende situaties zijn te onderscheiden:
1) Een onderneming voldoet op of voor balansdatum
niet (meer) aan een financieringsconvenant uit de
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leningsovereenkomst (bijvoorbeeld ratio’s) met als
gevolg dat de lening direct opeisbaar wordt;
2) Een onderneming verwacht en heeft discretie een
lening te herfinancieren of te verlengen (‘roll-over’)
voor ten minste twaalf maanden na balansdatum.
In de volgende paragraaf behandelen wij de
relevante bepalingen uit IAS 1 inzake het direct
opeisbaar worden van een lening. Vervolgens wordt
de toepassing ervan aan de hand van een aantal
voorbeelden geïllustreerd.
Ook behandelen wij de bepalingen inzake
herfinanciering of verlenging van bestaande schulden.
Wederom zijn voorbeelden opgenomen ter illustratie.
Directe opeisbaarheid door het niet (meer)
voldoen aan leningsvoorwaarden
Een onderneming voldoet op of voor balansdatum
niet (meer) aan een financieringsconvenant uit de
leningsovereenkomst. Een voorbeeld hiervan is het
niet meer voldoen aan een gestelde ratio zoals de
solvabiliteit. Afhankelijk van de gestelde voorwaarden
in de leningsovereenkomst, kan dit tot gevolg hebben
dat de lening direct opeisbaar wordt. Op grond van
IAS 1.74 dient de (langlopende) lening dan als
kortlopend gepresenteerd te worden. Immers,
de onderneming heeft op balansdatum geen
onvoorwaardelijk recht de afwikkeling van de
verplichting voor ten minste twaalf maanden uit te
stellen. Dit is zelfs het geval als de onderneming na
balansdatum, doch voor de datum van opmaken van
de jaarrekening, overeenstemming bereikt met de
schuldeiser dat deze geen onmiddellijke terugbetaling
kan eisen. Een voorbeeld is dat de schuldeiser
afziet van haar recht van directe opeisbaarheid (een
‘waiver’) of dat zij twaalf of meer maanden uitstel
geeft aan de onderneming teneinde het geschonden
financieringsconvenant recht te zetten (een ‘grace
period’). Deze overeenstemming na balansdatum
verandert volgens de IASB niet de kortlopende aard van
de lening per balansdatum. De onderneming had per
balansdatum géén onvoorwaardelijk recht om aflossing
uit te stellen op grond van de leningsvoorwaarden.
Hetzelfde geldt voor een na balansdatum, doch voor
het opmaken van de jaarrekening overeengekomen
herfinanciering. Ook hierdoor verandert de liquiditeit
en solvabiliteit per balansdatum niet. Dergelijke

gebeurtenissen na balansdatum dienen wel te worden
toegelicht (IAS 1.76(c), IAS 10).
Echter, indien een onderneming vóór of op
balansdatum een herstelperiode (van ten minste
twaalf maanden na balansdatum) voor geschonden
financieringsconvenanten met de schuldeiser
overeenkomt, dan dient de lening als langlopend
gepresenteerd te worden (IAS 1.75). Belangrijk hierbij
is het volgende. Bij schending van convenanten zijn
de contractuele rechten per balansdatum van de
schuldnemer bepalend voor de classificatie van een
lening. En dus niet de intentie van de schuldnemer en/
of de schuldeiser.

van de convenanten bij de volgende compliance-toets zou
wel onzekerheid omtrent de continuïteit tot gevolg kunnen
hebben. In het kader van dit artikel gaan wij daar nu niet
verder op in.

Voorbeeld 2
Als voorbeeld 1 met dien verstande dat de compliance-toets
hier plaatsvindt naar de stand van 31 december 2010. Op
30 juni 2011 wordt vastgesteld dat daadwerkelijk niet meer
aan het convenant wordt voldaan (peildatum 31 december
2010). De jaarrekening 2010 wordt op 30 juni 2011
opgemaakt.
De onderneming beschikt per balansdatum niet over het

Illustratieve voorbeelden inzake directe
opeisbaarheid van leningen
Ter illustratie van bovenstaande IFRS-bepalingen zullen
wij thans enkele praktijkvoorbeelden behandelen rond
de directe opeisbaarheid van (langlopende) leningen.
Wij merken op dat ook andere of meer complexe
situaties voorkomen. Iedere casus dient afzonderlijk en
op basis van vakkundige oordeelsvorming beoordeeld
te worden, rekening houdend met de specifieke feiten
en omstandigheden van de onderneming.

onvoorwaardelijke contractuele recht de aflossing voor een
periode twaalf maanden of meer uit te stellen. Alhoewel
de compliance-toets plaatsvindt na balansdatum, geeft de
uitkomst hier wel informatie over de situatie van de lening per
balansdatum. Immers, de peildatum betreft hier 31 december
2010. De lening dient dus als kortlopend gepresenteerd te
worden in de balans per 31 december 2010 op grond van
IAS 1.74.
Stel dat de onderneming ná balansdatum, doch voor het
opmaken van de jaarrekening, een ‘waiver’ of herstelperiode

Voorbeeld 1

met de schuldeiser overeenkomt. Deze situatie heeft geen

Een onderneming met een boekjaar eindigend op

consequenties voor de presentatie van de lening als kortlopend

31 december 2010 heeft een lening met aflossingsdatum

per balansdatum. Deze gebeurtenis dient als gebeurtenis na

31 januari 2012. De lening wordt direct opeisbaar indien

balansdatum te worden toegelicht (IAS 1.76(c), IAS 10).

de onderneming financieringsconvenanten schendt (een
‘breach’ van convenanten). De jaarrekening 2010 wordt

Voorbeeld 3

op 30 juni 2011 opgemaakt. De compliance-toets voor

Als voorbeeld 1 met dien verstande dat de compliance-

financieringsconvenanten (ratio’s) wordt per 31 juli 2011

toets per balansdatum (31 december 2010) plaatsvindt

verricht en heeft conform de leningsovereenkomst betrekking

met als peildatum 1 november 2010. Conform de

op werkelijke cijfers met peildatum 30 juni 2011. De onderne-

leningsovereenkomst wordt de lening direct opeisbaar op

ming voldeed per 31 juli 2010 nog aan de vorige compliance-

het moment dat de eigenvermogensratio onder een bepaald

toets. Echter, de onderneming verwacht op 31 december 2010

percentage komt én de onderneming er ook niet in slaagt dit

reeds dat zij aan één of meer convenanten niet zal voldoen bij

probleem binnen dertig dagen na de compliance-toets (dus

de eerstvolgende compliance-toets in juli 2011.

per 30 januari 2011) recht te zetten.

Een schematische weergave is als volgt:

Neem aan dat de onderneming per 31 december 2010 niet
voldoet aan de eigenvermogensratio, maar dat zij vóór

1 januari 2010

31 december 2010
huidig boekjaar 2010

31 december 2011

dan weer aan de convenanten en de lening wordt dus niet

volgend boekjaar 2011

direct opeisbaar.

balansdatum

B

30 januari 2011 een aandelenemissie afrondt. De ratio voldoet

A

Alhoewel per balansdatum sprake is van een schending van
een convenant (eigenvermogensratio), heeft dit feit (nog)

A = aflossingsdatum

niet tot gevolg dat de lening direct opeisbaar wordt. Pas

B = datum compliance toets convenanten

indien de onderneming dertig dagen na balansdatum nog
steeds niet voldoet aan de eigenvermogensratio, is conform

De onderneming beschikt per 31 december 2010 over het

de leningsovereenkomst sprake van het direct opeisbaar

onvoorwaardelijke contractuele recht de aflossing voor een

worden van de lening. IAS 1.74 is hier niet van toepassing.

periode van twaalf maanden of meer uit te stellen. Er is

De onderneming heeft derhalve per balansdatum het

immers per 31 december 2010 (nog) geen sprake van een

onvoorwaardelijke recht de afwikkeling van de verplichting

schending van convenanten (IAS 1.74). De verwachting per

voor ten minste twaalf maanden uit te stellen. De lening dient

balansdatum dat de convenanten bij de komende toets niet

dus als langlopend gepresenteerd te worden in de balans per

zullen worden behaald, doet hier niets aan af. Het betreft

31 december 2010.

een mogelijke gebeurtenis na balansdatum die geen gevolg
heeft voor de situatie van de lening per balansdatum. De

Zelfs indien de onderneming per 30 januari 2011 er niet in

lening dient dus als langlopend gepresenteerd te worden in de

slaagt te voldoen aan de eigenvermogensratio, doet dit niet af

balans per 31 december 2010. De onzekerheid over het halen

aan bovenstaande conclusie.
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Herfinanciering of verlenging van bestaande
schulden
Bij herfinanciering en verlenging staat de discretie van
de onderneming centraal. In aanvulling daarop is ook
de intentie van belang.

De schuld dient als langlopend gepresenteerd te worden
op grond van IAS 1.73. Alhoewel de schuld aanvankelijk
binnen zes maanden na balansdatum af zou lopen, heeft de
onderneming het recht op verlenging naar vier jaar, binnen
de aangepaste kredietfaciliteit. Voorts heeft de onderneming
discretie en het voornemen om te verlengen. In wezen is hier

Een onderneming heeft een schuld die binnen
twaalf maanden na balansdatum opeisbaar wordt.
De onderneming onderhandelt met de verstrekker
over herfinanciering. Stel dat de herfinanciering pas
rondkomt na balansdatum. In dat geval beïnvloedt dit
niet de presentatie van de schuld per balansdatum.
Immers, de onderneming beschikt per balansdatum
niet over het onvoorwaardelijke recht om de
contractuele aflossing van een lening uit te stellen
voor ten minste twaalf maanden na balansdatum. Het
betreft een gebeurtenis na balansdatum die dient te
worden toegelicht (IAS 1.76(a), IAS 10). De schuld dient
als kortlopend gepresenteerd te worden (IAS 1.72(b)).
Als herfinanciering of verlenging wel ter discretie van
de onderneming is, dan dient de schuld als langlopend
gepresenteerd te worden. Voorwaarde is wel dat de
herfinanciering of verlenging betrekking heeft op een
periode van minimaal twaalf maanden na balansdatum.
En dat de onderneming de intentie tot verlengen
heeft. Anderzijds geldt dat indien de onderneming
niet de intentie heeft haar schuld te herfinancieren
of te verlengen (ook al heeft zij discretie voor twaalf
maanden of meer te verlengen of te herfinancieren),
deze als kortlopend gepresenteerd dient te worden (IAS
1.73).
Illustratief voorbeeld inzake herfinanciering of
verlenging van kortlopende schulden
Ter illustratie van bovenstaande IFRS-bepalingen zullen
wij thans een praktijkvoorbeeld behandelen rond
de herfinanciering of verlenging van leningen. Wij
merken op dat ook andere of meer complexe situaties
voorkomen. Iedere casus dient afzonderlijk en op
basis van vakkundige oordeelsvorming beoordeeld te
worden, rekening houdend met de specifieke feiten en
omstandigheden van de onderneming.
Voorbeeld 4
Een onderneming heeft een bestaande lening bij een bank
aflosbaar over zes maanden na balansdatum die onder
een bestaande kredietfaciliteit valt. Voor het einde van het
boekjaar komt de onderneming een aanpassing van de
kredietfaciliteit overeen met dezelfde bank. De looptijd van
deze kredietfaciliteit bedraagt vier jaar na balansdatum. Op
basis van deze kredietfaciliteit kan de bank niet eenzijdig de
faciliteit beëindigen waardoor de lening direct opeisbaar zou
worden. De onderneming maakt gebruik van de aangepaste
kredietfaciliteit om de bestaande lening bij dezelfde bank te
verlengen. De onderneming is voornemens deze aflossing
uit te stellen tot een periode van vier jaar onder de nieuwe
faciliteit bij dezelfde bank.
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dus sprake van een lening die pas na vier jaar afgelost dient
te worden. De onderneming heeft dus het onvoorwaardelijke
recht om de contractuele aflossing van een lening uit te stellen
voor ten minste twaalf maanden na balansdatum (IAS 1.69(d)).
De conclusie zou anders zijn indien het oorspronkelijk
geleende bedrag en de kredietfaciliteit bij twee verschillende
banken zouden zijn ondergebracht. In die situatie is er sprake
van twee leningen. De eerste lening wordt afgewikkeld
door middel van een nieuwe lening. Er is dus geen sprake
van een verlenging of herfinanciering binnen een bestaande
kredietfaciliteit als bedoeld in IAS 1.73.

Voorkom onnodige problemen op het gebied
van de presentatie van schulden
Onder IFRS is de feitelijke toestand per balansdatum
leidend voor de presentatie van schulden. Het
onvoorwaardelijke recht per balansdatum van de
onderneming om de contractuele aflossing van een
lening uit te stellen voor ten minste twaalf maanden
na balansdatum is doorslaggevend voor de classificatie
van een lening. Het is sterk aan te bevelen attent te zijn
op de bovenstaande IFRS-bepalingen. Zie figuur 1 en 2
voor een samenvattend schema van deze bepalingen.
Als afspraken over bijvoorbeeld herstelperiodes of
herfinanciering te laat (lees na balansdatum) tot stand
komen, kan dit nadelige consequenties hebben voor
de presentatie van schulden in de balans. Ten slotte
merken wij op dat alertheid bij de formulering van
leningsovereenkomsten en convenanten onnodige
verrassingen inzake de presentatie van schulden per
balansdatum kan voorkomen.
Drs. Peter Thomson RA CPA

Figuur 1. Een schematische weergave van relevante IAS 1 bepalingen inzake de presentatie van leningen schending van convenanten (alleen de contractuele rechten van de onderneming zelf spelen een rol).

Hoofdregel: IAS 1.69
Heeft de onderneming het onvoorwaardelijke
(contractuele) recht de aflossing van de lening
voor 12 maanden of meer na balansdatum uit
te stellen?

Nee

Is sprake van een van onderstaande
gebeurtenissen na balansdatum (IAS 1.76)?:
- herfinanciering op lange termijn (>12 maanden)
- rectificatie van een ‘breach’ bij een langlopende lening
- schuldeiser kent een ‘grace period’ toe ter
rectificatie van een ‘breach’ bij een langlopende
lening voor een periode > 12 maanden na balansdatum.

Kortlopend
presenteren

Ja

Langlopend
presenteren

Toelichten als (’non-adjusting’)
gebeurtenis na balansdatum.

IAS 1.75: Onderneming bedingt op of voor balansdatum een ‘grace period’ van ten minste
12 maanden na balansdatum, waarin de onderneming de ‘breach’ zal rectificeren
én gedurende welke 12 maanden de schuldeiser de lening niet direct kan opeisen.

IAS 1.74: ‘Breach’ van convenanten op of vóór
balansdatum met als gevolg dat lening
direct opeisbaar wordt?

IAS 1.74 en 1.75: Aanvullende regelgeving bij de kapstokbepaling uit IAS 1.69

Figuur 2. Een schematische weergave van relevante IAS 1 bepalingen inzake de presentatie van leningen herfinanciering en roll-over (intentie en discretie van de onderneming zijn van belang bij deze afweging).

Hoofdregel: IAS 1.69
Heeft de onderneming het onvoorwaardelijke
(contractuele) recht de aflossing van de lening
voor 12 maanden of meer na balansdatum uit
te stellen?

Nee

Kortlopend
presenteren

Ja

Langlopend
presenteren

IAS 1.73: De onderneming verwacht, én heeft discretie, om de lening te herfinancieren
of de aflossing uit te stellen (roll-over) > 12 maanden.

Is sprake van een van onderstaande
gebeurtenissen na balansdatum (IAS 1.76)?:
- herfinanciering op lange termijn (>12 maanden)
- rectificatie van een ‘breach’ bij een langlopende lening
- schuldeiser kent een ‘grace period’ toe ter
rectificatie van een ‘breach’ bij een langlopende
lening voor een periode > 12 maanden na balansdatum.

Toelichten als (’non-adjusting’)
gebeurtenis na balansdatum.

IAS 1.73: Herfinanciering of roll-over voor > 12 maanden
wordt afgerond na balansdatum doch voor vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekening.

IAS 1.72 en 1.73: Aanvullende regelgeving bij de kapstokbepaling uit IAS 1.69
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10 vragen over ED Leases

De IASB werkt in een gezamenlijk project met de
Amerikaanse regelgever (FASB) aan nieuwe regels voor
de verslaggeving van leases. In augustus jl. heeft de IASB
hierover een exposure draft (hierna: ED) gepubliceerd. In
2009 was reeds een discussion paper over dit onderwerp
gepubliceerd (zie Update nr. 12, juli 2009). Een van de
voorstellen is om leases niet langer te onderscheiden in
financiële en operationele leases. Dit onderscheid dient tot
op heden wel te worden gemaakt. Het voorstel om dit
onderscheid niet langer te maken, heeft grote invloed op
de verwerking van leases. Leaseverplichtingen zullen niet
langer buiten de balans kunnen worden gehouden. In dit
artikel wordt aan de hand van 10 vragen nader ingegaan
op de voorstellen in deze ED.

Dus niet het leaseobject zelf. De verplichting betreft
de plicht van de huurder om de leasetermijnen te
voldoen. Voor leases die nu als operationele lease
classificeren, betekent dit dat er een verplichting op de
balans zal komen die tot op heden niet op de balans
zichtbaar was. In de winst-en-verliesrekening zal er
sprake zijn van afschrijvingslasten en rentelasten.
Deze lasten komen in de plaats van de leasekosten die
nu bij een operationele lease worden verwerkt. Het
recht-van-gebruik actief wordt over de leasetermijn
afgeschreven. De rentelasten hebben betrekking op de
leaseverplichting. Schematisch weergegeven ziet dat er
als volgt uit:
Balans
Recht-van-gebruik actief

Leaseverplichting

Winst-en-verliesrekening
Afschrijvingslast recht-van-gebruik actief gedurende
leasetermijn
Rentelasten gedurende leasetermijn

Wat is de reden om de verslaggeving van leases
te wijzigen?
Het huidige onderscheid tussen operationele en
financiële leases biedt structureringsmogelijkheden.
Een lease die nog net classificeert als operationele
lease wordt namelijk buiten de balans verwerkt
(off-balance). Gevolg is dat een huurder (lessee)
geen leaseverplichting in de balans opneemt. Dit in
tegenstelling tot de verwerking van een financiële lease.
In dat laatste geval verwerkt een huurder namelijk wel
een leaseverplichting in de balans. Het classificeren van
een lease als financieel of als operationeel is veelal niet
eenvoudig. Deze classificatie bevat namelijk diverse
subjectieve elementen. Het gevolg is dat relatief veel
ruimte voor structurering bestaat. Structurering met
als doel dat de huurder geen leaseverplichting op
de balans hoeft te verwerken. Hierdoor is het risico
aanwezig dat leases die economisch vergelijkbaar zijn
op een verschillende wijze worden verwerkt.
Hoe verwerkt een huurder een lease?
Een huurder neemt een actief en een verplichting
op voor iedere lease. Het actief betreft het recht
van gebruik van een leaseobject (right-of-use asset).
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Hoe houdt een huurder rekening met opties tot
verlenging dan wel eerdere beëindiging van de
lease?
De leasetermijn is de langst mogelijke termijn waarvoor
het waarschijnlijk (more likely than not) is dat deze
plaatsvindt. De huurder moet een inschatting maken
van het effect van de opties tot verlenging dan wel tot
eerdere beëindiging van de leasetermijn. Hiertoe moet
de huurder de mate van waarschijnlijkheid inschatten
voor iedere mogelijke leasetermijn. Aan het einde
van iedere rapporteringsperiode moet beoordeeld
worden of aanpassing van de verwachte leasetermijn
noodzakelijk is. Bij aanpassing van de verwachte
leasetermijn wordt zowel de leaseverplichting als het
recht-van-gebruik actief aangepast.
Hoe houdt een huurder rekening met
koopopties?
Met koopopties in een lease wordt bij de verwerking
van een lease geen rekening gehouden. Pas op het
moment dat een optie tot koop wordt uitgeoefend,
verwerkt de huurder een aankoop en de verhuurder
een verkoop.

Hoe houdt een huurder rekening met
voorwaardelijke huurbetalingen en verstrekte
restwaardegaranties?
De huurder verwerkt de voorwaardelijke
huurbetalingen en verstrekte restwaardegaranties als
onderdeel van de leaseverplichting. Hiertoe bepaalt
de huurder de contante waarde van het kansgewogen
gemiddelde van de kasstromen voor een redelijk
aantal mogelijke uitkomsten (expected-outcome
approach). Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte
van de huidige regels. Nu wordt met voorwaardelijke
betalingen geen rekening gehouden bij het bepalen
van de minimale leaseverplichting. Aan het einde van
iedere rapporteringsperiode moet beoordeeld worden
of aanpassing van de schatting noodzakelijk is. Bij
een schattingswijziging wordt de leaseverplichting
aangepast. Voor de tegenboeking wordt vastgesteld of
de schattingswijziging betrekking heeft op de toekomst
en/of het verleden. Het deel dat betrekking heeft op
de toekomst wordt als onderdeel van het recht-vangebruik actief opgenomen. Het deel dat betrekking
heeft op het verleden wordt in het resultaat verwerkt.
Stel dat de huur van een winkelpand afhangt van de
omzet die in de winkel wordt gerealiseerd. Aan het
einde van jaar 1 blijkt de omzet veel hoger te zijn
dan bij aanvang van de lease verwacht. In dat geval
wordt het effect van de hogere omzet in jaar 1 op de
huur direct in het resultaat verwerkt. Als door deze
hogere omzet in jaar 1 ook de verwachting voor de
toekomstige huurbetalingen is bijgesteld, wordt het
effect daarvan geactiveerd als onderdeel van het rechtvan-gebruik actief.
Hoe verwerkt een verhuurder een lease?
De verwerking door de verhuurder is afhankelijk van
het antwoord op de volgende vraag. Is de verhuurder
blootgesteld aan significante risico’s en voordelen
verbonden aan het leaseobject? Hierbij gaat het om
blootstelling gedurende de leasetermijn en na de
leasetermijn. Als het antwoord op deze vraag ja is,
dan past de verhuurder de ‘performance obligation
approach’ toe. In alle andere gevallen past de
verhuurder de ‘derecognition approach’ toe. Hierdoor
wordt een relatie gelegd tussen de verwerking door
verhuurders en hun businessmodel. Een onderneming
die een actief verhuurt aan meerdere huurders
gedurende de economische levensduur, zal in het
algemeen de ‘performance obligation approach’
volgen. Dit in tegenstelling tot ondernemingen
die leasing gebruiken als een mechanisme om een
actief te verkopen, of banken die leasing gebruiken
als een middel om renteopbrengsten te genereren.
Deze ondernemingen zullen naar verwachting de
‘derecognition approach’ toepassen.

Is de verhuurder blootgesteld aan
significante risico’s en voordelen
verbonden aan het leaseobject?

Ja

Nee

Performance obligation
approach

Derecognition
approach

obligation), oftewel de verplichting van de verhuurder
om het leaseobject ter beschikking te stellen aan
de huurder. Deze verplichting bevat in feite de
uitgestelde verhuuropbrengsten. De verhuurder
verwerkt leaseopbrengsten als de prestatieverplichting
gedurende de leasetermijn afneemt. Daarnaast
verwerkt de verhuurder renteopbrengsten over de
vordering. Schematisch weergegeven ziet dat er als
volgt uit:
			
Balans
Leaseobject

Leaseverplichting

Leasevordering
			
Winst-en-verliesrekening
Renteopbrengsten gedurende leasetermijn
Afschrijvingslast leaseobject gedurende leasetermijn

Onder de ‘derecognition approach’ wordt een deel
van het leaseobject door de verhuurder niet langer op
de balans opgenomen. Op de balans blijft slechts het
deel staan betreffende het recht op het leaseobject
aan het einde van de leasetermijn (residual asset). De
verhuurder verwerkt een vordering ter hoogte van de
contante waarde van de verwachte leasebetalingen.
Toepassing van deze benadering leidt tot het
verantwoorden van resultaat bij aanvang van de lease.
Dit resultaat betreft het verschil tussen de geboekte
vordering en het deel van het leaseobject dat van de
balans is afgeboekt. Gedurende de leasetermijn leidt
de oprenting van de vordering tot verantwoording van
renteopbrengsten. Schematisch weergegeven ziet dat
er als volgt uit:
			
Balans
Recht op het leaseobject aan
het einde van de leasetermijn
Leasevordering

Onder de ‘performance obligation approach’ neemt
de verhuurder een vordering en een verplichting op.
De vordering en verplichting worden opgenomen
tegen de contante waarde van de verwachte
leasebetalingen. Daarnaast blijft het leaseobject op
de balans van de verhuurder staan. De verplichting
betreft de verplichting om te presteren (performance

Winst-en-verliesrekening
Opbrengst bij aanvang lease
Kostprijs bij aanvang lease
Renteopbrengsten gedurende leasetermijn
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Hoe verwerkt een onderneming een sale-andleasebacktransactie?
Eerst zal moeten worden vastgesteld of er sprake is
van een verkoop. Van een verkoop is sprake als aan het
einde van de leaseovereenkomst de control over het
gehele leaseobject wordt overgedragen aan de andere
partij inclusief de significante risico’s en voordelen
verbonden aan het leaseobject. De beoordeling
om dit vast te stellen dient aan het begin van de
leaseovereenkomst te worden verricht. Als de juridische
eigendom aan het einde van de lease weer bij de
verkoper/huurder terugkomt, is er in het algemeen
geen sprake van een verkoop. Ook als er sprake is van
een zogenoemde ‘bargain purchase option’ zal er niet
snel sprake zijn van een verkoop. Als de uitoefenprijs
namelijk significant lager is dan de verwachte reële
waarde op het terugkoopmoment, moet verondersteld
worden dat de verkoper/huurder het actief weer terug
zal kopen. Andere voorbeelden van factoren die bij
deze beoordeling een rol kunnen spelen zijn:
• de verkoper/huurder heeft een verplichting het
actief terug te kopen tegen een prijs die niet gelijk is
aan de reële waarde op het moment van terugkoop;
• de verkoper/huurder heeft zicht garant gesteld voor
de investering door koper/verhuurder; en
• de verkoper/huurder heeft een restwaardegarantie
aan de koper/verhuurder verstrekt.
In de ED worden overigens nog meer voorbeelden
genoemd. Als de juridische overdracht classificeert als
een verkoop, verwerkt de verkoper het resultaat op de
verkoop in overeenstemming met van toepassing zijnde
IFRS-standaarden. Daarnaast wordt de lease verwerkt.
De juridische overdracht kan ook niet voldoen aan de
voorwaarden van een verkoop. In dat geval houdt de
onderneming het leaseobject op de balans en verwerkt
de ontvangen bedragen als een financiële verplichting.
Worden uitzonderingen voorgesteld voor leases
met een korte termijn?
Ja. Vereenvoudigingen worden voorgesteld voor leases
met een maximaal mogelijke leasetermijn van twaalf
maanden (rekening houdend met opties tot verlenging).
Een huurder kan voor dergelijke korte leases per
overeenkomst kiezen om de leaseverplichting en het
recht-van-gebruik actief tegen niet-verdisconteerde
waardes op te nemen. Over de leasetermijn verwerkt
de huurder de leasebetalingen in het resultaat.
Verhuurders kunnen voor dergelijke korte leases per
overeenkomst bepalen om geen actief en verplichting
uit hoofde van de lease op te nemen. Het leaseobject
blijft voor het volle bedrag op de balans. De verhuurder
verwerkt de leasebetalingen in het resultaat over de
leasetermijn.
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Wat zijn mogelijke bedrijfseconomische
consequenties?
De voorstellen in de ED zullen in het algemeen leiden
tot meer activa en meer verplichtingen op de balans
van ondernemingen. Deze balansverlenging zal van
invloed zijn op diverse kengetallen. Dat kan invloed
hebben op het kunnen voldoen aan convenanten in
leningsovereenkomsten. Ook kan het de leencapaciteit
van een onderneming beïnvloeden.
Het verdwijnen van de mogelijkheid van ‘off-balance
financiering’ neemt een van de voordelen van leasing
voor huurders weg. Dit kan resulteren in leases met
een kortere leasetermijn, of zelfs betekenen dat
een actief wordt gekocht in plaats van geleased.
Ondernemingen zullen deze nadelen moeten afwegen
ten opzichte van mogelijk hogere huurlasten voor
kortere leaseovereenkomsten. Vanzelfsprekend blijven
andere voordelen van leasing, zoals een toename
van flexibiliteit en het verplaatsen van risico’s tussen
huurder en verhuurder, onveranderd.
Daarnaast kunnen de voorgestelde verslaggevingsregels
leiden tot administratieve lasten. Ondernemingen
zullen naar verwachting hun administratieve systemen
moeten aanpassen om de vereiste nieuwe informatie te
verkrijgen.
Wanneer worden deze voorstellen definitief?
In de ED is nog geen datum voorgesteld waarop deze
nieuwe regels moeten worden toegepast. Dit zal pas
worden bepaald nadat alle commentaren op de ED zijn
beoordeeld. Hierbij zal ook rekening worden gehouden
met andere gezamenlijke projecten die in het komende
jaar zullen worden afgerond. De planning van de IASB
is dat in 2011 de definitieve regels voor leases zullen
worden gepubliceerd. Uitgaande van die planning
zullen nieuwe regels op zijn vroegst van toepassing zijn
op jaarrekeningen over boekjaren die aanvangen op of
na 1 januari 2013.
Drs. Dingeman Manschot RA

Nieuw tijdperk voor financiële
verslaggeving voor verzekeraars

Eind juli 2010 publiceerde de International Accounting
Standards Board (IASB) haar nieuwe Exposure Draft (ED)
voor IFRS 4 Insurance Contracts. De ED is onderdeel
van de laatste stap naar een geheel nieuwe financiële
verslaggeving voor verzekeraars. Hiermee komt een
einde aan de zogenaamde fase 2 van het IASB-project
om de verslaggeving voor verzekeraars te verbeteren. De
commentaarperiode loopt tot 30 november 2010 en de
nieuwe standaard wordt in de zomer van 2011 verwacht.
De verplichte ingangsdatum is nog niet bekend, maar
verwacht wordt dat verplichte toepassing van deze
standaard tezamen met diverse andere belangrijke
standaarden – als IFRS 9 Financial Instruments – en
de implementatie van Solvency II voor verzekeraars zal
plaatsvinden, eind 2012 of 1 januari 2013.
Inleiding
Onder de huidige IFRS 4 standaard (2004) is het
toegestaan dat verzekeraars voor de verslaggeving
van hun verzekeringscontracten bestaande lokale en
nationale standaarden hanteren. Met de ED Insurance
Contracts tracht de IASB de wildgroei van modellen te
beperken en de vergelijkbaarheid tussen verzekeraars te
verbeteren.
De ED verandert significant de verslaggeving voor
verzekeringscontracten. De verzekeringsgerelateerde
verplichtingen dienen te worden gewaardeerd op basis
van zoveel mogelijk observeerbare marktvariabelen;
derhalve een vergaande vorm van marktwaarde.
De IASB heeft sinds oktober 2008 de US Financial
Accounting Standards Board (FASB) bij het project
betrokken, teneinde een wereldwijde convergentie
tussen IASB en FASB op verzekeringsgebied te
bereiken. De IASB en FASB hebben helaas geen
overeenstemming kunnen bereiken in een van de
bouwstenen voor de resultaatneming. De IASB heeft
daarom twee methoden voorgesteld in haar ED; een
voorkeursmethode en een alternatieve methode.

Waarderingsmodel
De ED stelt voor dat er bij de bepaling van de
verzekeringsverplichtingen en de resultaatneming op
de verzekeringspolis gebruik wordt gemaakt van drie
bouwstenen. De drie bouwstenen worden hieronder
verder toegelicht.
Bouwsteen 1: Gewogen-gemiddelde van
de schatting van de verwachte toekomstige
kasstromen
De eerste bouwsteen is gedefinieerd als een objectieve
bepaling van de toekomstige kasstromen die nodig
zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen.
Het moment van volledige afwikkeling is bepaald op
einde contract of het moment waarop de verzekeraar
het contract kan herzien en kan aanpassen aan de
werkelijke risico’s van het contract. Opties voor de
polishouder om het contract te beëindigen of te
verlengen dienen ook in de bepaling van de verwachte
kasstromen te worden meegnomen. Het gewogengemiddelde van deze schatting bepaalt de waarde van
de eerste bouwsteen.
De waarde van deze bouwsteen dient te worden
bepaald op ‘dag 1’ van het contract, of wanneer de
verzekeraar voor het eerst de risico’s en baten voor zijn
rekening krijgt.
De bepaling van de kasstromen dient te geschieden
vanuit het oogpunt van de verzekeraar. De kasstromen
omvatten verzekeringspremies, -kosten, claims,
marginale acquisitiekosten en eventuele andere
betalingen aan polishouders. Een belangrijk punt
hierin is dat niet alle acquisitiekosten kunnen worden
meegenomen in de bepaling van de kasstromen, zoals
onder de huidige standaard wel vaak het geval is.
De acquisitiekosten dienen per contract aanwijsbaar
te zijn. Algemene acquisitiekosten voor de aanschaf
van een portfolio van verzekeringscontracten dienen
onmiddellijk te worden verwerkt als last in het resultaat
op acquisitiedatum.
Bouwsteen 2: Disconteringsvoet voor de
tijdswaarde van geld
De ED vereist dat een disconteringsvoet wordt bepaald
aan de hand van de specifieke eigenschappen van
de verzekeringsverplichting. De disconteringsvoet
dient te worden bepaald aan de hand van een
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risicovrije rentevoet zonder rekening te houden met
het rendement van de onderliggende specifieke
(verzekerings-)activa. De disconteringsvoet wordt
eventueel aangepast met een opslag voor de
liquiditeit van de verwachte kasstromen. Er is
geen standaardmethode voor het bepalen van de
liquiditeitsopslag. Indien polishouders geen of weinig
mogelijkheden hebben hun verzekeringspolis op korte
termijn om te zetten in liquide middelen, is er sprake
van een lage liquiditeit en dus een hogere opslag. De
ED vraagt ook specifiek commentaar op de toepassing
van een liquiditeitsopslag in de disconteringsvoet.
Bouwsteen 3: Een marge voor de bepaling van het
resultaat
Over deze bouwsteen bestaat er nog geen
overeenstemming tussen IASB en FASB. De ED vraagt
commentaar op twee methoden voor het bepalen van
de marge en de resultaatneming.
• De eerste methode, die de voorkeur heeft van de
meerderheid van de IASB, vereist dat er een risicoopslag berekend wordt – bovenop de berekende
verplichting – voor het risico dat de werkelijke
kasstromen afwijken van de geschatte kasstromen.
De resterende marge (‘Residual margin’) dient dan
door middel van amortisatie gelijkmatig vrij te vallen
over de looptijd van het verzekeringscontract.
• De alternatieve methode, die de voorkeur
heeft van de FASB, kent geen risico-opslag. De
verwachte marge (‘Composite margin’) dient te
worden verwerkt in het resultaat door middel
van een formule gebaseerd op verloop van tijd
en het resterende risico op claims onder het
verzekeringscontract.

Componenten bouwsteen

Hieronder volgt een tabel met de belangrijkste
verschillen tussen beide methoden.
Voorbeeld residual margin methode
De IASB geeft het volgende voorbeeld ter
verduidelijking van de eerste verwerking van een
verzekeringscontract volgens de residual margin
methode.
Voorbeeld

Een verzekeraar sluit een verzekeringscontract waarbij
een eerste premie wordt ontvangen van € 50.
De totale acquisitiekosten bedragen € 70, waarvan
€ 40 marginale acquisitiekosten. De verzekeraar
schat in dat de verwachte contante waarde (‘expected
present value’ ofwel ‘EPV’) van de vervolgpremies
€ 950 bedraagt waarin een risico-opslag is verwerkt
van € 50. De EPV van de toekomstige claims wordt
in voorbeeldsituatie A ingeschat op € 900 en in
voorbeeldsituatie B op € 920. (zie schema op pag. 17)
De ‘Composite margin’ betreft de verwachte marge
zonder risico-opslag. In bovenstaand voorbeeld is die
in beide gevallen positief, te weten € 60 (€ 1.000 € 940) in situatie A en € 40 (€ 1.000 - € 960) in situatie
B. In de ‘composite margin methode’ wordt in dit
voorbeeld derhalve geen ‘day-1-loss’ verwerkt. Hierbij
is verondersteld dat de inschatting van de verwachte
kasstromen in beide methoden gelijk is.

Residual Margin

Composite Margin

• Risico-opslag berekening.

• Marge elimineert ook ‘day-1’-resultaat, echter

• Resterende marge geamortiseerd over de
looptijd, derhalve geen ‘day 1’-resultaat.

verwerking in resultaat op basis van resterend
claimrisico.

Methoden

Er zijn drie verschillen methoden toegestaan voor Niet van toepassing.

risico-opslag

berekening risico-opslag.

Aggregatie

Risico-opslag mag bepaald worden op hoger

Aggregatie mag tot het niveau van contracten

niveau dan individuele contracten indien de

met dezelfde ingangsdatum en looptijd.

contracten gelijke risico’s kennen en gezamenlijk
worden beheerd.
Rentelasten

Aangroei van verzekeringsverplichtingen door

Composite marge kent geen aangroei door

verloop van tijd geldt ook voor de resterende

verloop van tijd.

marge.
Na eerste verwerking

• Risico-opslag wordt elke periode opnieuw
bepaald.
• Residual margin wordt niet opnieuw berekend,

bepaald.
• Composite margin wordt verwerkt in het

alleen aangepast voor amortisatie als gevolg

resultaat op basis van verstrijken van tijd en

van verstrijken van tijd.

resterende claimrisico.

• Residual margin wordt systematisch verwerkt
in het resultaat over de looptijd.
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• Composite margin wordt niet opnieuw

Voorbeeld (schematisch)

Bij de eerste verwerking wordt het contract als volgt gewaardeerd:
EPV toekomstige claims

Situatie A

Situatie B

€

€

900

920

Marginale acquisitiekosten

40

40

EPV uitgaande kasstroom

940

960

Risico-opslag
EPV inkomende kasstroom
PV kasstromen ter vervulling van het contract

50

50

- 1.000

- 1.000

- 10

10

Resterende marge (‘Residual margin’)

10

0

Verplichting bij eerste verwerking

0

10

In situatie A is de contante waarde van de (verwachte) kasstromen positief en is sprake van een
winstgevend contract. In situatie B is het contract verlieslatend. Het effect van de eerste verwerking
van het contract op de winst-en-verliesrekening is als volgt:			
Verlies bij eerste verwerking (‘day-1 loss’)

0

10

Niet-marginale acquisitiekosten (€ 70 - € 40)

30

30

Verlies bij eerste verwerking

30

40

Onmiddellijk na de eerste verwerking wijzigt de boekwaarde van de verzekeringsverplichting met de
kasstromen bij afsluiten van het contract (de eerste premie en de marginale acquisitiekosten, per saldo
een ontvangst van € 10). Na verwerking van die kasstromen is de boekwaarde van de verplichting dan
als volgt:
EPV uitgaande kasstroom

900

Risico-opslag
EPV inkomende kasstroom

920

50

50

- 950

- 950

Resterende marge (‘Residual margin’)

10

0

Verplichting direct na eerste verwerking

10
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Waarderingsmodel voor kortetermijncontracten
De ED kent een verkorte methode voor verzekeringscontracten zonder besloten derivaten en met een
looptijd van maximaal 12 maanden.
Deze verkorte methode houdt in dat de waarde van
de verzekeringsverplichtingen gelijk wordt gesteld
aan het netto bedrag van de verzekeringspremies
en de marginale kosten. De verplichting wordt
dan lineair geamortiseerd in het resultaat over de
looptijd. Indien de contractbaten en -lasten significant
afwijken van de lineaire basis, mag een alternatieve
verwerkingsmethode worden gehanteerd.
Presentatie in de jaarrekening
De ED stelt voor dat resultaten uit verzekeringscontracten worden gepresenteerd aan de hand van
minimaal vijf subtotalen in de winst- en verliesrekening.
De vijf subtotalen worden hieronder nader toegelicht.
• Underwriting Margin – dit betreft de amortisatie
van de Composite Margin of de Residual Margin
over de looptijd van het contract en de mutatie van
de risico-opslag;
• Gains and losses on initial recognition – de
nieuwe verwerkingsmethoden zullen de ‘day 1
gains’ elimineren, daardoor zal in dit subtotaal
enkel ‘day 1 losses’, in geval van verlieslatende
contracten en ‘day 1 gains’ uit hoofde van
herverzekeringscontracten worden verwerkt (zie
hierna Herverzekeringscontracten);

• Non-incremental acquisition expenses – deze nietmarginale acquisitiekosten dienen direct te worden
verwerkt in het resultaat per acquisitiedatum;
• Experience adjustments and changes in estimates
– in dit subtotaal worden resultaten verwerkt uit
hoofde van verschillen tussen werkelijke kasstromen
en verwachte kasstromen voor de periode, de
mutaties in de disconteringsvoet en bijzondere
waardeverminderingen van activa uit hoofde van
herverzekeringscontracten.
• Interest expense on insurance liabilities – dit betreft
de aangroei van de verzekeringsverplichtingen door
het verstrijken van tijd.
Aanvullende subtotalen worden verwacht indien de
verkorte methode voor kortetermijncontracten wordt
gehanteerd.
Herverzekeringscontracten
De ED behandelt alleen gekochte herverzekeringscontracten. De waarderingsmethode met drie
bouwstenen is gelijk aan die van de verzekeringscontracten, met uitzondering van de volgende drie
aspecten.
1) De verzekeraar die de herverzekering koopt
om zijn verzekeringsrisico’s af te dekken, zal de
verzekeringsverplichting onafhankelijk van de
herverzekering bepalen. Des te groter het risico dat
is afgedekt, des te hoger het herverzekeringsactief
op de balans zal zijn.
2) Indien de kosten voor het herverzekeringscontract
kleiner zijn dan het herverzekeringsactief dat wordt
geactiveerd op basis van de bouwstenen, zal de
verzekeraar een ‘day 1 gain’ direct verwerken
in het resultaat, zie tweede punt hiervoor.
Echter, indien de kosten hoger liggen dan het
herverzekeringsactief, zal het meerdere worden
geamortiseerd over de resterende looptijd.
3) Bij de bepaling van de verzekeringsverplichtingen
zal de verzekeraar geen rekening houden met
eventueel niet voldoen van de verplichting door de
verzekeraar zelf. Echter bij herverzekering dient de
verzekeraar wel rekening te houden met de kans
op niet voldoen van de verplichtingen door de
herverzekeraar.
Conclusie
Het is niet overdreven te stellen dat deze ED voor
verzekeraars een fundamentele wijziging in de
waarderingsmethodiek omvat. Indien de voorstellen
zo blijven, dienen verzekeraars de waarde van hun
verzekeringsverplichtingen en herverzekeringsactiva
opnieuw te bepalen wat uiteraard een zeer complexe
en ingrijpende exercitie zal zijn. Bedacht dient
te worden dat het project nog altijd in staat van
‘exposure’ is. In de definitieve IFRS zal in ieder geval een
keus uit de waarderingsalternatieven moeten worden
gemaakt. Dan staat, na de thans lopende en (eveneens)
ingrijpende Solvency II-implementatie, de verzekeraars
een nieuwe uitdaging te wachten!
Drs. Anthony Maalste RA CPA
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Extractieve activiteiten

In april 2010 publiceerde de International Accounting
Standards Board (IASB) het discussiestuk extractieve
activiteiten. De voortgang van de IASB om te komen
tot regelgeving voor extractieve activiteiten verloopt
traag: na zes jaar werk van het door de IASB aangestelde
projectteam, ligt er slechts een discussiestuk met
aanbevelingen. De reactie van de European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG) op het discussiestuk
is uiterst negatief en daarmee niet bepaald hoopgevend
voor een snelle afronding van het project.

Inleiding
Extractieve activiteiten op het gebied van delving van
mineralen, olie en gas vormen een belangrijk onderdeel
van de wereldwijde economische bedrijvigheid. Deze
activiteiten, waaronder de omvangrijke uitgaven
voor de opsporing van deze delfstoffen, zijn echter
nog niet uitgebreid geadresseerd door International
Financial Reporting Standards (IFRSs). Een aantal IFRS
standaarden, en in het bijzonder IAS 16 Materiële
vaste activa en IAS 38 Immateriële vaste activa, zijn
niet van toepassing op de delving van mineralen, olie
en gas. IFRS 6 Exploratie en Evaluatie van Minerale
Hulpbronnen, die het mogelijk maakt om (met enkele
beperkingen) bestaande verslaggeving van extractieve
bedrijven onder IFRS te kunnen blijven toepassen is
slechts ontwikkeld als een voorlopige en tijdelijke
standaard. Het ontbreken van een volledige reeks
van IFRS standaarden voor extractieve activiteiten
heeft bijgedragen tot de voortzetting van divergentie
in de verslaglegging van extractieve activiteiten.
Tevens is er bezorgdheid gerezen dat de huidige
verslaggeving van extractieve activiteiten mogelijk niet
in overeenstemming zou zijn met het IASB Stramien
voor de opstelling en vormgeving van jaarrekening.
Het discussiestuk extractieve activiteiten is de eerste
stap op weg naar een mogelijke IFRS voor extractieve
activiteiten en bedoeld ter vervanging van IFRS 6
Exploratie en Evaluatie van Minerale Hulpbronnen.
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In 2004 heeft de IASB besloten tot het opzetten
van een internationaal project team, bestaande uit
stafleden van de nationale regelgevers in Australië,
Canada, Noorwegen en Zuid-Afrika om onderzoek te
doen naar de verslaggeving van extractieve activiteiten.
In het discussiestuk presenteert het project team de
bevindingen en aanbevelingen. De IASB heeft nog
geen standpunt ingenomen over de bevindingen
en aanbevelingen en zal later in 2010 besluiten of
extractieve activiteiten onderdeel zal gaan uitmaken
van de technische agenda van de IASB.
Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het discussiestuk extractieve
activiteiten omvat alle “upstream” extractieve
activiteiten zoals delving van mineralen, olie en gas. Het
discussiestuk is echter niet van toepassing op natuurlijke
hulpbronnen die niet uitputbaar zijn zoals produktie
van aardwarmte en het winnen van mineralen uit
zeewater. Daarmee is het toepassingsgebied van het
discussiestuk extractieve activiteiten beperkter dan het
toepassingsgebied van de huidige IFRS 6 Exploratie en
Evaluatie van Minerale Hulpbronnen.
Definities van reserves
Schattingen van delfstoffenreserves hebben een
belangrijke impact op de jaarrekening van extractieve
bedrijven op het gebied van afschrijvingen,
bijzondere waardeverminderingen, schattingen van
de economische levensduur van vaste activa en
voorzieningen voor herstelkosten. Het projectteam
is van mening dat de definities van de Committee for
Mineral Reserves International Reporting Standards
(CRIRSCO) en de Petroleum Resource Management
System (PRMS) het meest geschikt zijn voor toepassing
in de verslaggeving voor extractieve activiteiten omdat
deze breed geaccepteerd zijn en het meest gebruikt
worden door extractieve bedrijven.
In tabel 1 zijn de definities van de verschillende reservecategorieën weergegeven.
Het is bijzonder dat het projectteam er voor kiest
expliciet te refereren naar definities van derde
partijen. Deze definities kunnen immers door de
betrokken instanties gewijzigd worden, bijvoorbeeld
als gevolg van technologische ontwikkelingen.
Deze wijziging onttrekt zich dan aan de normale

Tabel 1. Reserves worden volgens CRIRSCO en PRMS ingedeeld in subcategorieën in overeenstemming met de mate van zekerheid over de omvang van
de reserves:
Reserve Category

CRIRSCO

PRMS *

proved reserves

• the economically mineable part of a measured resource (ie a high Those quantities of petroleum that can be estimated with
level of confidence in the geology of the underlying resource); and reasonable certainty to be commercially recoverable from
• a similarly high level of confidence in the reserves estimate after
considering the effect of the modifying factors (ie mining,

known reservoirs and under defined economic conditions,
operating methods, and government regulations.

metallurgical, economic, marketing, legal, environmental, social

‘Reasonable certainty’ is intended to express a high degree of

and governmental factors) on the estimate.

confidence that the quantities will be recovered (if deterministic
estimation methods are used) or that there should be at least a
90 per cent probability that the quantities actually recovered
will equal or exceed the estimate (if probabilistic estimation
methods are used).

probable reserves

Probable reserves are either:

An equal likelihood that actual remaining quantities recovered

• the economically mineable part of an indicated mineral resource

will be greater than or less than the sum of the estimated proved

(ie a reasonable level of confidence in the geology of the

plus probable reserves (2P).

underlying resource); or

In this context, there should be at least a 50 per cent

• the economically mineable part of a measured resource in those

possible reserves **

probability that the actual quantities recovered will equal or

circumstances when the proved reserve classification cannot be

exceed the 2P estimate (if probabilistic estimation methods are

satisfied.

used).

Not applicable

Those additional reserves that are less likely to be recoverable
than probable reserves.
With possible reserves, there is a low probability that the total
quantities ultimately recovered from the project will exceed the
sum of proved plus probable plus possible (3P) reserves.
In this context, there should be at least a 10 per cent probability
that the actual quantities recovered will equal or exceed the 3P
estimate (if probabilistic estimation methods are used).

* To be commercially recoverable and recognized as a reserve there must be a commitment to initiate development within a reasonable timeframe, noting that 5 years is
recommended as a benchmark
** The project team considers this category sufficiently uncertain that they would not materially affect decisions on asset recognition and measurement or be the primary
focus of disclosure.

goedkeuringsprocedures binnnen de IASB. De EFRAG
heeft hier al kritisch op gereageerd (zie laatste paragraaf).
Eerste verwerking in de balans
De eerste verwerking van activa is een van de meest
complexe vraagstukken op het gebied van extractieve
activiteiten. Het moment van eerste verwerking wordt
gecompliceerd door de risico’s van de activiteiten,
lange doorlooptijden van projecten en problemen
in de beoordeling wanneer commerciële produktie
en technologische mogelijkheden kunnen worden
vastgesteld.
Het projectteam stelt voor dat juridische rechten,
bijvoorbeeld exploratie- of extractierechten de basis
vormen voor de verwerking in de balans. De eerste
verwerking vindt plaats op het moment dat de
juridische rechten worden verkregen.
Informatie die na de eerste verwerking wordt verkregen
als gevolg van exploratie- of ontwikkelingsactiviteiten
worden vervolgens behandeld als verbeteringen van de
juridische rechten. Verkregen infomatie over de omvang
en technologische en economische haalbaarheid van

delfstoffenreserves beinvloedt daarmee de waardering
van deze juridische rechten. Ontwikkelingsactiveiten
maken het daarnaast mogelijk om kasstromen te
genereren uit de verkregen juridische rechten, wat
zonder juridische rechten niet mogelijk zou zijn. De
ontwikkelingsactiviteiten zijn daarom volgens het
projectteam een verbetering van de juridische rechten
en geen apart actief.
De voorgestelde verwerkingswijze door het
projectteam verschilt daamee significant van de huidige
verslaggeving van extractieve bedrijven, maar ook
van gelijksoortige acitivteiten in andere industriëen
waaronder de pharmaceutische industrie, alsmede
met de huidige verslaggeving van onderzoek en
ontwikkeling zoals uiteengezet in IAS 38 Immateriële
vaste activa.
Waardering
Extractieve activa dienen volgens het discussiestuk na
de eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De subjectiviteit en onzekerheid om te komen tot
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de reële waarde van extractieve activiteiten wordt
door het projectteam gezien als een groot obstakel
voor toepassing en ondersteuning van het reëlewaardemodel.
Indien belangrijke bestanddelen van extractieve activa
van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in
gebruiksduur of verwachte gebruiksduur, dienen deze
bestanddelen afzonderlijk te worden afgeschreven.
Dit betreffen juridische rechten voor verschillende
geografische gebieden alsmede materiële vaste
activa die in belangrijke mate zelfstandig kasstromen
kunnen genereren dan wel fysiek en commercieel
separeerbaar zijn. Materiële vaste activa worden
geacht niet commercieel separeerbaar te zijn indien
het economisch meer verantwoord is deze te verlaten
of te verwijderen dan deze naar een nieuwe locatie
te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat deze zo specifiek
zijn dat deze geen ander economisch doel kunnen
dienen danwel niet gemakkelijk verplaatsbaar zijn.
Niet gemakkelijk verplaatsbare activa betreffen onder
andere kantoren en spoorwegfaciliteiten.
De afschrijvingsmethode dient gebaseerd te zijn op het
verwachte gebruikspatroon van het actief, waarbij het
projectteam de suggestie doet om juridische rechten
vanaf het moment van verkrijging af te schrijven over
de termijn van het juridisch recht en overige extractieve
activa af te schrijven op een ‘unit of production’- basis.
Impairment
Het projectteam is van mening dat IAS 36 Bijzondere
waardevermindering van vaste activa van toepassing is
op activa in de ontwikkelings- en produktiefase, maar
niet van toepassing is op de exploratiefase aangezien
er over het algemeen onvoldoende informatie
beschikbaar is in de exploratiefase om de realiseerbare
waarde vast te stellen. Dit hangt tevens samen met
de keuze voor de waardering tegen kostprijs en de
te grote mate van subjectiviteit en onzekerheid als
ondersteuning voor het reële waarde model, alsmede
dat de huidige indicatoren van IAS 36 zouden leiden
tot een beoordeling of er sprake is van een bijzondere
waardevermindering voor alle exploratie-activa op alle
rapportagemomenten. Nieuwe exploratie activiteiten
leiden immers nagenoeg altijd tot nieuwe informatie
over de realiseerbare waarde en tevens tot een
verhoging van de boekwaarde onder het gekozen
waarderingsmodel, zodat een bepaling of er sprake
is van een bijzondere waardevermindering op elk
rapportagemoment zou moeten worden gemaakt.
Voor activa in de exploratiefase is gekozen voor
een specifiek waardeverminderingsmodel dat niet
gebaseerd is op aanwijzingen dat er sprake zou kunnen
zijn van een bijzondere waardevermindering (negatieve
indicatoren), maar is gebaseerd op de aanwezigheid
van aanwijzingen dat de waardering van activa in de
exploratiefase kan worden gecontinueerd (positieve
indicatoren). Er is slechts sprake van een bijzondere
waardevermindering van activa in de exploratiefase
indien management verwacht dat er een grote kans
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(high likelyhood) bestaat dat de boekwaarde niet
volledig kan worden gerealiseerd.
De positieve indicatoren om de waardering van
activa in de exploratiefaste te kunnen continueren
dienen door het management te worden vastgesteld.
Wijzigingen in management zouden dan ook kunnen
leiden tot een ander gezichtspunt over de waardering
van activa in de exploratiefase wat onvermijdelijk is
voor activa in de exploratiefase gezien de beperkte
informatie die beschikbaar is over de realiseerbare
waarde. De schattingen van het management over de
waardering van activa in de exploratiefase dienen dan
ook uitgebreid te worden toegelicht. Deze toelichting
omvat zowel de inschattingen van management die
hebben geleid tot een bijzondere waardevermindering
alsook de schattingen van management waarom een
exploratie-actief niet onderhevig is aan een bijzondere
waardevermindering.
Het voorgestelde model legt daarmee een zeer
grote nadruk op de toelichting in de jaarrekening om
gebruikers van de jaarrekening inzicht te geven in de
kwaliteit van activa in de exploratiefase op de balans.
Toelichting
Het discussiestuk beveelt een uitgebreide toelichting
aan voor extractieve bedrijven, waarmee er een
eenduidige toelichting wordt voorgesteld voor
extractieve activiteiten van zowel mineralen, olie als
gas, zowel per grondstof als per geographisch gebied
alsmede betaalde bedragen aan overheden. Deze
toelichting omvat tevens niet-financiële toelichtingen
zoals reserves mineralen, olie en gas.
European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG)
In juli 2010 heeft de EFRAG een vernietigende reactie
geschreven over de voorstellen van de projectgroep van
de IASB voor het discussiestuk extractieve activiteiten,
behoudens de voorgestelde toelichtingsvereisten.
In het algemeen is de EFRAG van mening dat de
belangrijkste verlaggevingsvraagstukken van extractieve
bedrijven onvoldoende worden geadresseerd terwijl
hier juist grote behoefte aan is gegeven de huidige
diversiviteit in verslaggeving over extractieve activieiten
in diverse juridicties. Tevens is de EFRAG van mening
dat extractieve industriëen geen uitzonderingspositie zouden moeten krijgen ten opzichte van het
IASB-Stramien dat voor alle industriëen geldt zowel bij
de verwerking van activa alsmede bij de beoordeling
van bijzondere waarde-vermindering van activa,
alsmede ten opzichte van soortgelijke activiteiten
van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie,
softwareontwikkelaars of ontwikkelaars van patenten.
De huidige voorgestelde uitzonderingspositie is volgens
de EFRAG onvoldoende onderbouwd.
De EFRAG maakt zich tevens zorgen over het
uitbesteden van definitieformulering aan derde partijen
wat het goedkeuringsproces van IFRS in diverse landen

ongewenst zou kunnen belemmeren, danwel leidt
tot ongewenste corporate governance vraagstukken
over hoe deze definities tot stand komen binnen de
CRIRSCO en de PRMS.
EFRAG roept op tot meer onderzoek naar financiële
verslaggeving voor de extractieve industrie alsmede
meer specifieke verslaggevingsregels voor extractieve
activiteiten. Een spoedige doorbraak naar regelgeving
voor extractieve activiteiten van de IASB lijkt daarmee
op korte termijn niet haalbaar, terwijl dit onze inziens
wel gewenst en noodzakelijk is.
Drs. Martijn Hees
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Wijzigingen Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor boekjaar 2011

Onlangs is de jaareditie 2010 van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote
rechtspersonen (RJ-bundel) en voor kleine rechtspersonen
(RJk-bundel) gepubliceerd. In dit artikel worden de
wijzigingen op hoofdlijnen besproken.
Inleiding
In de jaaredities 2010 van de RJ-bundel en de
RJk-bundel zijn diverse richtlijnen definitief geworden
en zijn nieuwe ontwerprichtlijnen opgenomen.
De definitief geworden richtlijnen zijn van kracht
voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2011. Eerdere toepassing wordt aanbevolen.
Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet van
toepassing. De Raad voor de Jaarverslaggeving
verwacht wel dat ontwerprichtlijnen, vooruitlopend
op de definitieve richtlijnen, al in zekere mate steun
en richting kunnen geven aan de praktijk van de
verslaggeving (RJ 100.206).
De wijzigingen in deze jaareditie zijn niet fundamenteel
van aard. Daarom zal de verslaggeving over 2011 naar
verwachting niet ingrijpend veranderen.
RJ-bundel – Definitieve richtlijnen
Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen
In de jaareditie 2009 van de RJ-bundel was een
ontwerpalinea opgenomen met het standpunt
dat alle informatie die is opgenomen in de
inrichtingsjaarrekening van middelgrote ondernemingen
ook zou moeten worden opgenomen in de
publicatiejaarrekening, met uitzondering van informatie
die op grond van wettelijke vereenvoudigingen en
vrijstellingen achterwege mag blijven. Ten opzichte
van de huidige praktijk zou dit betekenen dat vrijwillig
in de inrichtingsjaarrekening opgenomen informatie
ook zou moeten worden gepubliceerd. Op basis van
ontvangen commentaren is deze ontwerpalinea niet
definitief gemaakt. RJ 315.202 verwijst nu enkel nog
naar de relevante wettelijke bepalingen en naar de
bijlagen waarin de toegestane vereenvoudigingen
en vrijstellingen zijn weergeven. Dit betekent dat de
Raad voor de Jaarverslaggeving geen interpretatie van
de wettelijke bepalingen inzake dit issue geeft in de
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richtlijnen. Dit wordt overgelaten aan de praktijk. Onze
interpretatie is dat RJ 315.202 kan worden toegepast
zoals deze tot op heden van kracht was. Dat houdt
in dat een middelgrote rechtspersoon die vrijwillig
informatie (dat wil zeggen: niet vereist op grond van
de wet of de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving)
in de inrichtingsjaarrekening heeft opgenomen, die
informatie niet hoeft te publiceren.
Jaarverslag en Handreiking voor
Maatschappelijke Verslaggeving
RJ 400 ‘Jaarverslag’ is middels enkele RJ-Uitingen
herzien. Deze richtlijn is onder meer uitgebreid met
een nadere uitwerking van de in art.2:391 lid 1 BW
opgenomen bepaling dat ‘het jaarverslag tevens
een beschrijving geeft van de voornaamste risico’s
en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt
geconfronteerd’. Het gaat daarbij niet om het geven
van een uitputtende uiteenzetting van alle mogelijke
risico’s en onzekerheden, maar om een selectie en
weergave van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
waarvoor de rechtspersoon zich ziet geplaatst. Bij
die selectie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
de categorieën strategie, operationeel, financieel,
financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. In
de richtlijn is een toelichting (inclusief voorbeelden)
op deze categorieën van risico’s en onzekerheden
opgenomen.
Verder zijn in RJ 400 de aanbevelingen inzake
de informatieverstrekking over maatschappelijk
verantwoord ondernemen verder uitgewerkt en
uitgebreid met andere maatschappelijke aspecten van
het ondernemen zoals (internationaal) ketenbeheer.
Daarnaast heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving
ook de ‘Handreiking voor Maatschappelijke
Verslaggeving’ geactualiseerd. De wijzigingen zijn
gebaseerd op de uitgangspunten vrijwilligheid en
eigen verantwoordelijkheid. Voor beursgenoteerde
vennootschappen zijn voorts nieuwe alinea’s
opgenomen waarin het Besluit Corporate Governance
en de bestuursverklaring zijn verwerkt.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste
activa
Voor grote rechtspersonen zijn de richtlijnen voor
de toelichting op een in het boekjaar verantwoord
waardeverminderingsverlies (of de terugneming

daarvan), uitgebreid. Thans moet ook een beschrijving
worden gegeven van de methode en de belangrijkste
veronderstellingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde op basis van kasstroomprognoses (RJ 121.805).
Immateriële vaste activa
In RJ 210.235 en 236 is verduidelijkt dat reclame- en
promotiematerialen zoals postordercatalogi, folders en
reisgidsen geen immateriële vaste activa zijn. Daarom
worden uitgaven voor de aankoop van dergelijke
materialen als kosten verantwoord op het moment van
ontvangst van deze goederen.
Eigen vermogen
De inkoop van eigen aandelen kan in mindering
worden gebracht op de overige reserves of op andere
reserves in het eigen vermogen, mits de statuten dit
toestaan. Thans is bepaald dat als die eigen aandelen
worden verkocht aan derden, de opbrengst daarvan
niet langer per definitie ten gunste wordt gebracht van
de overige reserves. Deze opbrengst wordt ten gunste
van die reserve gebracht waarop eerder de inkoop van
deze aandelen in mindering is gebracht.
Overheidssubsidies en andere vormen van
overheidssteun
De wijziging heeft betrekking op de verwerking
van krediet dat wordt verkregen van de overheid
en waarbij een lagere rente dan de marktrente is
overeengekomen. Hierbij dient het bedrag dat als
schuld wordt opgenomen te worden gewaardeerd
conform de bepalingen in RJ 290 ‘Financiële
instrumenten’. Dat betekent dat bij de eerste
verwerking een dergelijke schuld tegen de lagere reële
waarde in de balans wordt verwerkt. Het verschil met
het hogere ontvangen bedrag betreft de contante
waarde van het voordeel als gevolg van de lagere rente.
Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie
conform RJ 274.
Op aandelen gebaseerde betalingen
In RJ 275.103a is het toepassingsgebied van deze
richtlijn verduidelijkt. Verduidelijkt is dat de verwerking
van op aandelen gebaseerde betalingen, die geïnitieerd
zijn of afgewikkeld worden door een persoon of
maatschappij die niet tot de consolidatiekring van
de rechtspersoon behoort, niet verplicht plaatsvindt
volgens de bepalingen van RJ 275. De rechtspersoon
mag dergelijke op aandelen gebaseerde betalingen
echter wel verwerken conform deze bepalingen.
Dergelijke regelingen moeten op basis van RJ 330
‘Verbonden partijen’ wel toegelicht worden.
Verbonden partijen
Op grond van art. 2:381 lid 3 BW moeten van betekenis
zijnde transacties tussen verbonden partijen die niet
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan
worden toegelicht. In RJ 330 wordt aanbevolen om
alle transacties van betekenis die zijn aangegaan met
verbonden partijen toe te lichten, ook als deze onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Daarnaast
wordt aangegeven welke elementen van transacties

met verbonden partijen van belang kunnen zijn voor
het inzicht in de jaarrekening.
Gesegmenteerde informatie
De nieuwe RJ 350 beveelt aan om, indien de
rechtspersoon ervoor kiest om gesegmenteerde
informatie te verstrekken, deze te ontlenen aan
de interne informatie die aan het bestuur wordt
voorgelegd, de zogenoemde managementbenadering.
Ten opzichte van de oude RJ 350 is de gewijzigde
Richtlijn veel minder dwingend.
Niet in de balans opgenomen regelingen
Door de wet wordt toelichting vereist van ‘Niet in de
balans opgenomen regelingen’. In RJ 390.2 wordt
een toelichting gegeven op deze wettelijke bepaling.
Daarnaast worden voorbeelden gegeven van op te
nemen gegevens die van belang kunnen zijn voor de
toelichting. Dit betreft onder meer de aard en looptijd
van de regeling, belangrijke kenmerken daarvan en de
omvang van mogelijke financiële voor- en nadelen.
Pensioenfondsen
Op grond van art. 146 van de Pensioenwet zijn
pensioenfondsen niet wettelijk verplicht een
herwaarderingsreserve te vormen. Deze wettelijke
bepaling is thans ook in RJ 610 ‘Pensioenfondsen’
opgenomen.
Organisaties-zonder-winststreven
In RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ worden
concrete aspecten genoemd die van belang zijn bij
de beoordeling of er sprake is van een groepsrelatie
tussen organisaties-zonder-winststreven. Vaak
ontstaat bij deze organisaties geen groepsrelatie via
aandelenbezit. Groepsrelaties ontstaan hier veelal op
grond van statutaire en contractuele bepalingen over
zeggenschap, invloed op het beleid en economische
voordelen en risico’s met betrekking tot de activiteiten.
Al deze bepalingen worden in beschouwing genomen
om in elke specifieke situatie te beoordelen of sprake
is van een groepsrelatie. Daarbij is eenheid van bestuur
van twee entiteiten op zichzelf nog onvoldoende
grondslag om te concluderen dat sprake is van een
groep of een groepsrelatie.
Zorginstellingen
De wijzigingen in RJ 655 ‘Zorginstellingen’ zijn het
gevolg van wijzigingen in de Regeling verslaggeving
WTZi en het model Jaardocument van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede
van enkele in de praktijk gerezen vraagpunten. Er
zijn onder andere gewijzigde richtlijnen opgenomen
ter verduidelijking dat op grond van de Regeling
verslaggeving WTZi bepaalde steunstichtingen binnen
de groep niet behoeven te worden geconsolideerd. Dit
betreft steunstichtingen die hun middelen verkrijgen
uit niet-zorggebonden gelden en die volgens hun
statuten algemeen nut beogen of specifieke activiteiten
van de zorginstelling ondersteunen en die geen
zeggenschapsrelatie hebben met of kapitaaldeelname
in een andere rechtspersoon.

Update. nummer 3, oktober 2010

23

Onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen die vallen onder de Wet op het
voortgezet onderwijs kunnen een vordering hebben
op de overheid (de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) die pas geïnd zal worden bij opheffing
van de instelling. In RJ 660 ‘Onderwijsinstellingen’
is verduidelijkt dat deze vordering normaliter niet
in de balans mag worden opgenomen. Aangezien
deze vordering pas wordt geïnd bij discontinuïteit
c.q. bij opheffing van de onderwijsinstelling zal de
reële waarde namelijk verwaarloosbaar zijn. Wel is
het noodzakelijk deze voorwaardelijke vordering te
vermelden onder de niet in de balans opgenomen
verplichtingen en activa.
RJ-bundel – Ontwerprichtlijnen
Bijzondere waardeverminderingen van vaste
activa
In oRJ 121.514 is een voorstel opgenomen om bij
een overname de goodwill toe te rekenen aan alle
(groepen van) kasstroomgenererende eenheden die
na de overname naar verwachting voordeel zullen
halen uit de synergie in de acquisitie. Hiermee komen
de complexe ‘bottom-up’ en ‘top-down’ toets zoals
opgenomen in RJ 121te vervallen. Deze worden
vervangen door alleen een impairmenttoets op
de kasstroomgenererende eenheid waarvoor een
aanwijzing voor een waardevermindering ontstaat.
Op zichzelf leidt dit initieel niet tot een gewijzigde
waardering (of presentatie) in de jaarrekening. Wel
kan bij een eventuele waardevermindering een
verschil in de waardering ontstaan. De uitkomst
van de impairmenttoets kan namelijk leiden tot een
andere uitkomst dan bij toepassing van de huidige
bepalingen en daarmee tot een ander bedrag aan
waardevermindering.
Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over
continuïteit
De bepalingen over verslaggeving in geval van
discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit
zijn momenteel verspreid over meerdere richtlijnen
opgenomen. In oRJ 170 ‘Discontinuïteit en ernstige
onzekerheid over continuïteit’ zijn al deze bepalingen
samengevoegd.
Stelselmatige verkoop van materiële vaste activa
In oRJ 212.506 en 212.506a is een aanbeveling
voorgesteld om stelselmatig terugkerende verkopen
van materiële vaste activa in het kader van de normale
bedrijfsactiviteiten, niet langer te verantwoorden
als overige opbrengsten maar als netto-omzet. De
boekwaarde van de verkochte activa wordt dan
verantwoord als bedrijfskosten. Dit heeft met name
betrekking op de verkoop van activa die waren
bestemd voor verhuur, en is dus vooral van belang voor
verhuurbedrijven en leasemaatschappijen. In RJ 360
‘Het kasstroomoverzicht’ is samenhangend hiermee
opgenomen dat de ontvangsten uit hoofde van de
verkoop van deze activa worden opgenomen onder de
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kasstroom uit operationele activiteiten en niet onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Vastgoedbeleggingen
Momenteel bestaat er een onderscheid tussen
de verwerking van vastgoedbeleggingen die in
ontwikkeling zijn (verwerking conform RJ 212 ‘Materiële
vaste activa’) en vastgoedbeleggingen die worden
herontwikkeld of gerenoveerd (verwerking conform RJ
213 ‘Vastgoedbeleggingen’). Aangezien ontwikkeling
niet fundamenteel verschilt van herontwikkeling,
stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving voor dat
vastgoedbeleggingen in ontwikkeling eveneens worden
verwerkt conform RJ 213 (oRJ 213.106). Als gevolg van
dit voorstel zijn diverse samenhangende andere alinea’s
eveneens gewijzigd. De wijzigingen hebben tot gevolg
dat ook vastgoedbeleggingen in ontwikkeling voortaan
gewaardeerd kunnen worden tegen de reële waarde
met verwerking van de waardemutaties in de winst-enverliesrekening. Wanneer de reële waarde (nog) niet
betrouwbaar te bepalen is; moet waardering tegen
kostprijs plaatsvinden.
Winst-en-verliesrekening, loyaliteitsprogramma’s
In oRJ 270.109a zijn richtlijnen opgenomen
ter verduidelijking van de verwerking van
loyaliteitsprogramma’s waarin tegoeden worden
gegeven (zoals spaarpunten en bonuskaarten). In
bepaalde situaties moeten dergelijke programma’s als
een afzonderlijke component van de transactie worden
aangemerkt. Dit is het geval als de waarde van de
tegoeden die gegeven worden niet onbelangrijk is en de
tegoeden kunnen worden ingewisseld voor goederen
of diensten die de rechtspersoon levert als onderdeel
van haar normale activiteiten. De aan de uitgegeven
tegoeden toe te rekenen omzet wordt dan verwerkt in
de periode dat de tegoeden worden ingewisseld (en
niet in de periode van de initiële verkoop).
Financiële instrumenten
In RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ zijn ontwerpalinea’s
opgenomen om onduidelijkheden weg te nemen en
om RJ 290 meer in lijn te brengen met internationale
ontwikkelingen. De volgende wijzigingen worden
voorgesteld:
• beursgenoteerde obligaties mogen op kostprijs
worden gewaardeerd, mits geen sprake is van
handel;
• het standpunt dat valutatermijncontracten
monetaire posten zijn is gewijzigd. Voorgesteld
wordt om valutatermijncontracten (en andere
derivaten die valuta-elementen bevatten) voortaan
tegen ‘kostprijs of lagere marktwaarde’ te
verwerken. Dit houdt in dat het valuta-element
dat is begrepen in dergelijke contracten niet
langer wordt gewaardeerd tegen de slotkoers
(de koers per einde van de verslagperiode). Dit
heeft ook gevolgen voor hedge-accounting (en de
bijbehorende documentatie) met betrekking tot
deze valuta-elementen;
• bijzondere waardeverminderingen van financiële
vaste activa die zijn gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs moeten (kort gezegd)
worden bepaald op basis van de best mogelijke
schatting van de toekomstige kasstromen. In oRJ
290.537a wordt als vereenvoudigd alternatief
aangeboden om de betreffende activa te
waarderen tegen ‘geamortiseerde kostprijs of lagere
marktwaarde’. De rechtspersoon moet hierin een
stelselmatige keuze maken;
• indien kostprijshedge-accounting niet wordt
toegepast hoeft bij de verwerking in de winsten-verliesrekening van resultaten voortvloeiende
uit tegen kostprijs gewaardeerde derivaten geen
rekening gehouden te worden met de lopende rente
(oRJ 290.541);
• voor de voorgestelde wijzigingen in RJ 290 zijn in
oRJ 290.1009 tot en met 1011 overgangsbepalingen
opgenomen. Wijzigingen in het gebruik van
hedge accounting moeten prospectief verwerkt
worden. Overige wijzigingen moeten retrospectief
in het beginvermogen verwerkt worden, met dien
verstande dat de vergelijkende cijfers niet aangepast
hoeven te worden.
Pensioenfondsen
In RJ 610 ’Pensioenfondsen’ worden enkele wijzigingen
voorgesteld. De belangrijkste zijn het vereiste
om naast de berekeningswijze van de nominale
dekkingsgraad ook de berekeningswijzen van de
andere vermelde dekkingsgraden op te nemen (oRJ
610.239) en het voorstel om niet enkel de hoogte van
de kostendekkende premie, de gedempte premie en de
feitelijke premie toe te lichten, maar ook de oorzaken
van verschillen tussen deze premies (oRJ 610.312).
Beleggingsinstellingen
Aan de huidige RJ 615.424 is een ontwerppassage
toegevoegd inzake fiscale beleggingsinstellingen (Fbi’s).
Deze passage staat Fbi’s toe om bij de berekening van
de belasting rekening te houden met de verwachte
uitkering van de winst binnen de daarvoor geldende
termijn na balansdatum. Hierdoor wordt onder
bepaalde voorwaarden de vennootschapsbelasting
naar het nultarief geheven. In dat geval wordt de
belastingverplichting op nihil gewaardeerd.
RJk-bundel - Definitieve richtlijnen
Personeelsbeloningen
In navolging van de eerdere publicatie van de
definitieve RJ 271.3 inzake pensioenen, zijn nu ook
soortgelijke wijzigingen voor kleine rechtspersonen
definitief geworden. Bij kleine rechtspersonen zal
de nieuwe benadering echter veelal niet tot een
andere verwerking in de jaarrekening leiden. Kleine
rechtspersonen mochten namelijk reeds hun
toegezegdpensioenregeling verwerken alsof sprake
was van een toegezegdebijdrageregeling. Hierbij
werd de verschuldigde premie als last in de winsten-verliesrekening verantwoord en, voor zover de
verschuldigde premie nog niet was voldaan, als
verplichting op de balans opgenomen.

Eigen vermogen
In RJk-B8.107 is opgenomen dat de inkoop van eigen
aandelen niet langer per definitie in mindering wordt
gebracht op de overige reserves. Mits de statuten
dat toestaan kan die inkoop ook op andere reserves
in mindering komen. Indien die aandelen vervolgens
worden overgedragen aan derden, dan wordt de
opbrengst van de verkochte eigen aandelen ten gunste
gebracht van die reserve waarop eerder de inkoop van
deze aandelen in mindering is gebracht.
Langlopende schulden
Voor de toerekening van rentelasten is in RJk-B16.104
bepaald dat deze toerekening zodanig moet
geschieden dat tezamen met de over de lening
verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente
in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt
en in de balans (per saldo) de geamortiseerde
kostprijs van de schuld. RJk-B9.202 is hiermee in
overeenstemming gebracht. Daarin is nu bepaald dat
langlopende schulden gewaardeerd worden tegen
de geamortiseerde kostprijs (in plaats van opnemen
voor de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost).
RJk-bundel - Ontwerprichtlijnen
Openbaarmaking
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft besloten
geen interpretatie van de wettelijke bepalingen inzake
publicatieplicht te geven. oRJK A6.102 verwijst nu
enkel nog naar de relevante wettelijke bepalingen en
naar de bijlage waarin de publicatievoorschriften zijn
weergeven. Onze interpretatie is dat als oRJk A6.102
definitief wordt, deze kan worden toegepast zoals dat
tot op heden het geval is. Dat houdt in dat een kleine
rechtspersoon geen ‘bovenwettelijke’ informatie (dat
wil zeggen: niet vereist op grond van de wet) hoeft te
publiceren, maar alleen die informatie die uitdrukkelijk
is vereist in art. 2:396 BW.
Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
In de RJk-bundel wordt met de ontwerpalinea’s
B2.102, 201 en 213 net als voor grote en middelgrote
rechtspersonen het onderscheid weggenomen tussen
enerzijds vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
en anderzijds vastgoedbeleggingen die worden
herontwikkeld c.q. gerenoveerd. Volgens de
ontwerprichtlijn worden beide verwerkt als
vastgoedbeleggingen. Daardoor kunnen ook
vastgoedbeleggingen in ontwikkeling gewaardeerd
worden tegen de reële waarde met verwerking van de
waardemutaties in de winst-en-verliesrekening.
Drs. Inge van Sloun RA
Corné Kimenai RA
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Modificatie van leningen onder NL
GAAP: wel of geen derecognition?

In het huidige economische klimaat kunnen
ondernemingen problemen krijgen met hun
financiering, bijvoorbeeld het (tijdig) voldoen aan de
aflossingsverplichtingen. Zowel de schuldeiser (bank)
als schuldnemer heeft een gezamenlijk belang dit
probleem op te lossen. Vaak vindt dan een modificatie
plaats van de leningovereenkomsten. Te denken valt aan
een versoepeling van de resterende aflossingstermijn in
ruil voor hogere interestbetalingen. De vraag rijst hoe
dergelijke modificaties onder NL GAAP dienen te worden
verwerkt in de jaarrekening: dient de modificatie als een
afwikkeling van de oorspronkelijke lening (derecognition)
en een eerste verwerking van de nieuwe lening te worden
verantwoord? Specifieke NL GAAP-regels rond dit
complexe vraagstuk zijn beperkt. Wel behandelen RJ
290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 115 ‘Criteria voor
opname en vermelding van gegevens’ de hoofdregels
rond derecognition van leningen. Wij werken deze
problematiek uit aan de hand van een concreet voorbeeld
inclusief onze handreikingen voor de praktijk.
Derecognition van leningen onder NL GAAP
Een lening dient niet langer in de balans te worden
opgenomen (derecognition) indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische
voordelen en alle risico’s met betrekking tot de
positie aan een derde zijn overgedragen (RJ 290.702).
Voorbeelden van dergelijke transacties zijn:
1. aflossing van de lening door de schuldnemer
2. kwijtschelding van de lening door de schuldeiser
3. nominale terugbetaling van de oorspronkelijke
lening met direct daarop volgend de uitgifte van een
nieuwe lening al of niet tegen afwijkende condities
(ruil)
4. modificatie van de oorspronkelijke
leningovereenkomst al of niet tegen afwijkende
condities.
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Kernelementen uit RJ 290.702 zijn de overdracht
van rechten op economische voordelen en risico’s
aan een derde. RJ 290 verwijst voorts naar RJ 115
voor een nadere uitwerking van deze hoofdregel: “In
de jaarrekening dient de economische realiteit van
transacties te worden weergegeven. Een op de balans
opgenomen post van het vreemd vermogen dient op
de balans te blijven indien een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit
met betrekking tot de post van het vreemd vermogen
(RJ 115.109)”. Bij de beoordeling of sprake is van een
“belangrijke verandering in de economische realiteit”
dient te worden uitgegaan van die economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijkheid
in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen
en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten
is dat zij zich voordoen. De configuratie (risico, timing
en omvang) van de contractuele kasstromen van de
nieuwe lening speelt naar onze mening een rol bij de
afweging of sprake is van een belangrijke verandering
in de economische realiteit. Concrete handreikingen
voor de toepassing van bovenstaande hoofdregel kent
NL GAAP niet. In deze situatie dient het bestuur van
de onderneming een methode te kiezen die relevante
en betrouwbare informatie oplevert, waarbij het
Stramien mede in acht dient te worden genomen
(RJ 110.110). International Accounting Standard 39
Financial Instruments: recognition and measurement
geeft concrete handreikingen inzake derecognition
bij modificatie van leningen. Wij zijn van mening dat
toepassing van de relevante bepalingen uit IAS 39
verdedigbaar is onder NL GAAP. Deze IAS 39-bepalingen
worden in de volgende paragraaf behandeld.
Derecognition van leningen onder IFRS
De hoofdregel voor derecognition uit IAS 39.39 is
vergelijkbaar met RJ 290.702. IAS 39.40 luidt als volgt:
“Een ruil tussen een oorspronkelijke schuldnemer
en financier van schuldbewijzen met aanzienlijk
verschillende voorwaarden moet worden verwerkt
als een afwikkeling van de oorspronkelijke financiële
verplichting en de opname van een nieuwe
verplichting. Evenzo moet een aanzienlijke modificatie
van de voorwaarden van een oorspronkelijke
financiële verplichting administratief worden
verwerkt als een afwikkeling van de oorspronkelijke
financiële verplichting en de opname van een nieuwe
verplichting”.

Volgens IAS 39.AG62 is sprake van “aanzienlijk
verschillende” voorwaarden indien de contante
waarde van de kasstromen onder de nieuwe
leningsvoorwaarden ten minste 10% afwijkt van de
contante waarde van de oorspronkelijke lening. Deze
10%-toets heeft betrekking op de contante waarden
en niet op reële waarden.

effectieve-rentemethode. De transactiekosten worden
bij eerste verwerking in de balanswaardering van de
lening opgenomen en als onderdeel van de effectieve
rente ten laste van het resultaat gebracht.
Het verloop van de lening, inclusief de interestlasten en
contractuele kasstromen, ziet u in tabel 1.

In de volgende paragraaf werken wij deze principes uit
in een concreet praktijkvoorbeeld.
Praktijkvoorbeeld
Onderneming A sluit per 1 januari 2010 een lening
o/g met haar externe financier tegen de volgende
marktconforme voorwaarden. Alle genoemde
bedragen in dit artikel luiden in euro’s:
Nominale waarde lening

100.000.000

Looptijd

Gedurende 2014 raakt onderneming A in de financiële
problemen. A treedt in overleg met de schuldeiser en
bereikt per 1 januari 2015 overeenstemming inzake
een modificatie van de lening. Hierbij zijn de volgende
modificaties overeengekomen:
• Geen rente is verschuldigd in 2015 en 2016
• Vanaf 2017 is jaarlijks 9% rente verschuldigd
• De looptijd wordt verlengd met 2 jaar, tot en met
31 december 2021
• De juridische kosten van de modificatie bedragen
2 miljoen, te betalen op 1 januari 2015.

10 jaar

Contractuele rente

7%

Transactiekosten

5.000.000

Effectieve rentevoet

7,73631%

De effectieve rentevoet wordt gedefinieerd in RJ 940
en is berekend als de ‘internal rate of return’ (IRR) op
basis van de contractuele kasstromen. De lening o/g
wordt conform RJ 290.501 juncto RJ 290.504 gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de

Verandering in de economische realiteit?
Bij de beoordeling of sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit (RJ 115.109),
maakt onderneming A conform RJ 110.110 gebruik van
de 10%-toets uit IAS 39.AG62. Dit betekent dat A de
contante waarde van de nieuwe lening (verdisconteerd
tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet) vergelijkt
met de contante waarde van de resterende kasstromen
van de oorspronkelijke lening (zie tabel 2).

Tabel 1
Jaar		
		

1)

Lening o/g		
primo boekjaar		

Interest-		
lasten		

Contractuele		
kasstromen		

Lening o/g
ultimo boekjaar 1)

		

[A]		

[B]		

[C]		

[A] + [B] + [C]

2010		

95.000.000 		

7.349.494 		

(7.000.000)		

95.349.494

2011		

95.349.494 		

7.376.531 		

(7.000.000)		

95.726.025

2012		

95.726.025 		

7.405.661 		

(7.000.000)		

96.131.686

2013		

96.131.686 		

7.437.044 		

(7.000.000)		

96.568.730

2014		

96.568.730 		

7.470.855 		

(7.000.000)		

97.039.586

2015		

97.039.586 		

7.507.282 		

(7.000.000)		

97.546.868

2016		

97.546.868 		

7.546.527 		

(7.000.000)		

98.093.395

2017		

98.093.395 		

7.588.808 		

(7.000.000)		

98.682.203

2018		

98.682.203 		

7.634.360 		

(7.000.000)		

99.316.564

2019		

99.316.564 		

7.683.436 		

(107.000.000)		

0

In dit cijfervoorbeeld is gerekend met onafgeronde getallen, die in de tabellen zijn afgerond voor presentatiedoeleinden (met een afrondingsverschil van euro 1 in de
tellingen)

Tabel 2

1)

Jaar				
			

Contractuele		
kasstromen		

Disconto-		
factor		

Contante
waarde 1)

2015				

(2.000.000) 		

1		

2.000.000

2016				

- 		

-		

-

2017				

(9.000.000) 		

1/1,0773631^3		

7.197.078

2018				

(9.000.000) 		

1/1,0773631^4		

6.680.272

2019				

(9.000.000) 		

1/1,0773631^5		

6.200.576

2020				

(9.000.000) 		

1/1,0773631^6		

5.755.326

2021				

(109.000.000) 		

1/1,0773631^7		

64.698.148

CW kasstromen nieuwe lening								

92.531.401

CW resterende kasstromen oorspronkelijke lening							

97.039.586

Verschil CW nieuwe lening t.o.v. resterende oude lening							

4,6%

In dit cijfervoorbeeld is gerekend met onafgeronde getallen, die in de tabellen zijn afgerond voor presentatiedoeleinden (met een afrondingsverschil van euro 1 in de
tellingen)
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A concludeert daarom dat géén sprake is van een
belangrijke verandering in de economische realiteit van
de lening. Dit betekent dat:
• er geen sprake is van derecognition van de
oorspronkelijke lening. Deze blijft opgenomen in de
balans tegen de geamortiseerde kostprijs;
• eventuele transactiekosten uit hoofde van de
modificatie worden geactiveerd als onderdeel van
de geamortiseerde kostprijs van de oorspronkelijke
lening. De transactiekosten worden dan door middel
van de effectieve-rentemethode geamortiseerd over
de resterende looptijd van de lening. Dit betekent
dat de balanswaardering van de lening per 1 januari
2015 totaal 95.039.586 bedraagt (97.039.586 -/2.000.000 transactiekosten);
• de effectieve rentevoet (IRR) opnieuw berekend
zal moeten worden in verband met de gewijzigde
kasstromen, zodat de slotwaarde van de lening
weer op nul uitkomt. De nieuwe IRR is in tabel 3
berekend op 6,90408%.

A concludeert daarom dat sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit van de lening.
Dit betekent dat:
• de nieuwe lening wordt opgenomen in de balans
tegen reële waarde (RJ 290.501).
• er sprake is van derecognition van de
oorspronkelijke lening. Deze wordt van de balans
verwijderd tegen de geamortiseerde kostprijs op het
moment dat de modificatie effectief is.
• het resultaat op de afwikkeling van de
oorspronkelijke lening en de nieuwe lening wordt
direct verwerkt in de resultatenrekening;
• eventuele transactiekosten uit hoofde van
de modificatie ten laste van het resultaat
dienen te worden gebracht, samen met het
afwikkelingsresultaat op de lening.
Neem aan dat de reële waarde van de nieuwe lening
99.000.000 bedraagt, door een gestegen effectieve
rentevoet. De journaalpost van de modificatie (inclusief
de transactiekosten) per 1 januari 2015 is dan als volgt:

Onderneming A maakt per 1 januari 2015 de volgende
journaalpost in verband met de modificatie:
debet
Lening o/g
2.000.000
credit
Bank		
2.000.000

debet

Oude lening o/g

97.039.586

credit

Bank (te betalen transactiekosten)		

2.000.000

credit

Nieuwe lening o/g		

99.000.000

debet

Verlies uit hoofde van modificatie (W&V)

3.960.414

Wel een belangrijke verandering in de
economische realiteit
Neem aan dat het voorbeeld identiek is als hiervoor,
met dien verstande dat de modificatie per 1 januari
2015 plaatsvindt tegen andere condities. De contante
waarde van de kasstromen van de nieuwe lening
(verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve
rentevoet) bedraagt nu 109.000.000. De 10%-toets is
als volgt:
CW kasstromen nieuwe lening

109.000.000

CW resterende kasstromen oorspronkelijke lening

97.039.586

Verschil CW nieuwe lening t.o.v. restant oude lening

12,3%

Tabel 3
Jaar		
		

1)

Lening o/g		
primo boekjaar		

Interest-		
lasten		

Contractuele		
kasstromen		

Schuld
ultimo boekjaar 1)
[A] + [B] + [C]

		

[A]		

[B]		

[C]		

2015		

95.039.586 		

6.561.606 		

0 		

101.601.192

2016		

101.601.192 		

7.014.624 		

0 		

108.615.816

2017		

108.615.816 		

7.498.919 		

(9.000.000)		

107.114.735

2018		

107.114.735 		

7.395.284 		

(9.000.000)		

105.510.019

2019		

105.510.019 		

7.284.493 		

(9.000.000)		

103.794.512

2020		

103.794.512 		

7.166.053 		

(9.000.000)		

101.960.564

2021		

101.960.564 		

7.039.436 		

(109.000.000)		

0

In dit cijfervoorbeeld is gerekend met onafgeronde getallen, die in de tabellen zijn afgerond voor presentatiedoeleinden (met een afrondingsverschil van euro 1 in de
tellingen)
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Nabeschouwing
De derecognition van leningen bij modificatie is
complex en vereist vakkundige oordeelsvorming
op basis van de ter zake relevante feiten en
omstandigheden. Wij merken op dat de nadere
invulling van NL GAAP uit IAS 39 in de vorm van de
kwantitatieve 10%-toets een keuzemogelijkheid is
voor de onderneming. Ook andere evaluaties van een
belangrijke verandering in de economische realiteit
zouden tot aanvaardbare uitkomsten kunnen leiden.
Een consistente gedragslijn van de onderneming is
hierbij van belang. Een schematische weergave van dit
artikel is opgenomen in figuur 1.
Drs. Peter Thomson RA CPA

Figuur 1. Derecognition onder NL GAAP bij modificatie van een lening o/g.
Hoofdregel: RJ 290.702 juncto RJ 115.109
Zijn de economische voordelen en risico’s van de
lening overgedragen c.q. is sprake van een belangrijke
verandering in de economische realiteit (configuratie van
kasstromen)?

Nee

Geen gevolgen voor
de bestaande lening

Oorspronkelijke lening blijft in de balans opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs.

Eventuele transactiekosten verwerken in de
geamortiseerde kostprijs van de lening en
over de looptijd van de lening afschrijven door
middel van effectieve rentemethodiek.

RJ 110.110

Nadere invulling uit IAS 39.39-40 juncto IAS 39.AG62:
de 10%-toets - > is sprake van aanzienlijk verschillende
voorwaarden c.q. wijkt de CW van de kasstromen van de
nieuwe lening > 10% af van de resterende kasstromen
van de oorspronkelijke lening?

Ja

Afwikkeling (derecognition) bestaande
lening en eerste verwerking van een
nieuwe lening

Verwerking (creditering) nieuwe lening tegen reële
waarde conform RJ 290.501.

Afwikkeling (debitering) van de oorspronkelijke lening
tegen geamortiseerde kostprijs op het moment dat de
herstructurering effectief is.

Resultaat op afwikkeling van de bestaande lening en
eerste verwerking van de nieuwe lening direct
verantwoorden in de resultatenrekening.
Berekening van een nieuwe effectieve rentevoet.
Eventuele transactiekosten uit hoofde van de
herstructurering direct verantwoorden ten laste
van de resultatenrekening tezamen met het
afwikkelingsresultaat op de lening.

Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan
worden bepaald, vindt verwerking plaats tegen
geamortiseerde kostprijs (RJ 290.505).
Aandacht voor toelichting (RJ 290.938).

Update. nummer 3, oktober 2010
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Waarderingsmethoden bij het uitvoeren
van een impairment test

Na het uitbreken van de kredietcrisis kelderden de
aandelenkoersen wereldwijd. Aan het eind van 2008
noteerden veel beursgenoteerde ondernemingen onder
hun boekwaarden. Dit betekende een indicatie voor
een mogelijke bijzondere waardevermindering (hierna:
impairment). Als gevolg daarvan ontstond er veelal
discussie over de waarde van ondernemingen en hun
activa en de wijze waarop die waarde gemeten werd.
In dit artikel wordt dieper ingegaan op de praktische
invulling van de waarderingsmethodiek bij het uitvoeren
van een impairment test.
Impairments
De balans van een willekeurige onderneming geeft
een overzicht van de bezittingen en de schulden,
waarbij de bezittingen grofweg ingedeeld kunnen
worden in vaste en vlottende activa. Vaste activa
bestaan uit immateriële vaste activa zoals goodwill,

materiële vaste activa zoals gebouwen en machines en
financiële vaste activa. Afhankelijk van de gehanteerde
waarderingsgrondslagen wordt de boekwaarde van
immateriële en materiële vaste activa systematisch
afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.
Er kunnen indicaties voor een impairment bestaan.
In een dergelijke situatie dient een onderneming te
beoordelen of de boekwaarde nog terugverdiend
kan worden. Indien dat niet het geval is zal er
een impairment geboekt moeten worden. Als de
onderneming onder IFRS rapporteert en goodwill
of immateriële vaste activa op de balans heeft staan
die men niet stelselmatig afschrijft, dan bestaat de
verplichting om jaarlijks deze activa op mogelijke
impairments te toetsen.
Wanneer en wat toetsen?
Zoals al eerder genoemd, zijn indicatoren voor een
impairment aanleiding om een impairment test uit te
voeren. Zowel onder NL GAAP (in RJ 121) als onder IFRS
(in IAS 36) worden voorbeelden van externe en interne
indicaties voor een mogelijke impairment gegeven.
Mocht een dergelijke indicatie aanwezig zijn, dan zal

Externe indicaties		

Interne indicaties

De marktwaarde van een actief is beduidend meer gedaald dan verwacht zou

Er zijn duidelijke aanwijzingen van economische veroudering van of fysieke schade

mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik.

aan een actief.

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de onderneming hebben

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben

zich voorgedaan of zullen zich in de nabije toekomst voordoen op het terrein van

zich in de verslagperiode voorgedaan of doen zich naar verwachting in de nabije

techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen.

toekomst voor in de mate waarin of de manier waarop een actief wordt gebruikt of
naar verwachting zal worden gebruikt. Deze veranderingen omvatten plannen tot

Marktrentes of andere rendementseisen op investeringen zijn de afgelopen periode

beëindiging of herstructurering van de activiteiten waartoe een actief behoort dan

gestegen en beïnvloeden naar verwachting de disconteringsvoet en daarmede in

wel het afstoten daarvan op een eerdere datum dan verwacht.

belangrijke mate de realiseerbare waarde.
Duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de
De boekwaarde van de nettoactiva van de rechtspersoon is hoger dan de

economische prestaties van een actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan

marktwaarde.

verwacht.
Nettokasstromen of operationele resultaten zijn (beduidend) slechter dan
gebudgetteerd.
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Winst-en-verliesrekening Paint-it-Black			
				

in EUR 1.000

2007

2008

2009

				
Omzet

193.304

339.130

277.860

Kostprijs verkopen

(112.850)

(195.920)

(168.620)

80.454

143.210

109.240

Brutomarge

				
R&D

(4.024)

(7.060)

(6.760)

Marketing

(38.726)

(67.940)

(64.220)

Algemene kosten

(12.608)

(22.120)

(21.820)

(80)

(140)

(124)

Overige kosten
Bedrijfskosten

(55.438)

(97.260)

(92.924)

EBITDA

25.016

45.950

16.316

Afschrijvingen

(5.491)

(9.792)

(9.872)

Bedrijfsresultaat

19.525

36.158

6.444

				
Rentelasten

75

(2.793)

(4.697)

Winst voor belasting

19.600

33.365

1.747

Vennootschapsbelasting

(4.998)

(8.508)

(446)

Netto resultaat

14.602

24.857

1.302

er een impairment toets moeten worden uitgevoerd.
De vraag is dan wat te toetsen. Laten we het volgende
voorbeeld eens bij de hand nemen.
Voorbeeld Paint-it-Black (1)
Het bedrijf Paint-it-Black is een aantal jaar geleden
begonnen met een strategiewijziging. De divisie
industriële verven is begin 2008 afgestoten. Met de
opbrengst heeft Paint-it-Black een jaar geleden de
Nederlandse activiteiten van het Italiaanse bedrijf Forza
Azzurri overgenomen. De decoratieve verven van Forza
Azzurri sluiten uitstekend aan bij de strategische focus
van Paint-it-Black op de bouwmarkten en particuliere
klanten. Omdat er tijdens de overname meer kapers
op de kust waren heeft Paint-it-Black een forse premie
betaald. Als gevolg van de overname is EUR 75 miljoen
goodwill op de balans verantwoord. Na de volledige
integratie van de activiteiten in 2009 werd Paint-it-Black

getroffen door een afnemende vraag naar decoratieve
verf. De winst-en-verliesrekening van Paint-it-Black
laat zien dat het resultaat in 2009 sterk onder druk is
komen te staan.
De verslechterde marktomstandigheden zijn een
duidelijke aanleiding voor het uitvoeren van een
impairment test. De (traditionele) balans van Paint-itBlack ziet er ultimo boekjaar als volgt uit.
Paint-it-Black verwacht dat zij de overgenomen
kwastenfabriek van Forza Azzurri in 2010 zal afstoten.
De boekwaarde van deze fabriek staat op de balans
onder de af te stoten activa.
De impairment test richt zich op alle activa waarbij
een paar uitzonderingen zijn, zoals voorraden. De
boekwaarde moet consistent bepaald worden met
de wijze waarop de realiseerbare waarde wordt
vastgesteld (IAS 36.75 en RJ 121.508). Goodwill moet
doorgaans worden terugverdiend met de kasstromen
die uit de operationele activiteiten gerealiseerd worden.
Als er voldoende kasstromen gegenereerd worden
om alle operationele activa (inclusief goodwill) terug
te verdienen, dan is daarmee de goodwill ook gedekt.
Met dit uitgangspunt in gedachten bekijken we de
balans (voor impairment testing doeleinden; pag. 32
bovenaan) van Paint-it-Black opnieuw. We maken
een onderscheid tussen de (netto)activa die we nodig
hebben voor de bedrijfsvoering en de activa en passiva
die een financieringskarakter hebben.
Wat in deze opstelling opvalt, is dat de boekwaarde
van het geïnvesteerde vermogen wordt verlaagd
met het bedrag aan openstaande crediteuren. De
crediteurenpositie is een blijvend onderdeel van het
werkkapitaal en verlaagt in feite de boekwaarde. Vanuit
een economisch oogpunt is dit begrijpelijk aangezien
de crediteuren een deel van de activa renteloos
financieren. Ten slotte zijn de liquide middelen en
de af te stoten activa buiten beschouwing gelaten.

Traditionele balans
in EUR 1.000
Vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa

Eigen vermogen

130.419

75.000
104.715

Totaal

Langlopende verplichtingen
179.715

Vlottende activa

Pensioenvoorziening

14.305

Langlopende leningen

59.465

Totaal

73.770

Voorraden

12.285

Handelsvorderingen

70.953

Kortlopende verplichtingen

Overige vlottende activa

17.507

Crediteuren

56.811

Rentedragende leningen

10.965

Rekening-courant bank

9.494

Overige schulden

7.171

Liquide middelen
Totaal
Af te stoten activa

1.645
102.390
6.525
288.630

Totaal

84.441
288.630

Update. nummer 3, oktober 2010
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Balans voor impairment testing doeleinden
in EUR 1.000
Vaste activa			

Rentedragende leningen			

Goodwill

Langlopende leningen

59.465 		

Kortlopend deel langlopende leningen

10.965 		

Materiële vaste activa

75.000
104.715

Totaal 		

179.715

				

Rekening-courant bank

9.494 		

Liquide middelen

(1.645)		

Netto werkkapitaal 					 78.279		
Voorraden

12.285 				

Handelsvorderingen

70.953 		

Af te stoten activa

(6.525)

Overige vlottende activa

17.507 		

Pensioenvoorzieningen

14.305		

Crediteuren
Overige schulden

(56.811)
(7.171)

Totaal 		

36.763

Eigen vermogen 		 130.419 		

			
Geïnvesteerd vermogen/boekwaarde

216.478

Paint-it-Black heeft geen liquide middelen nodig
voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten en
heeft deze niet tot de boekwaarde gerekend. De te
verkopen verffabriek draagt niet bij aan de toekomstige
kasstromen en is daarom niet meegenomen. Het testen
van deze waarde zal apart gedaan worden. Kortom,
in de impairment test van Paint-it-Black zal een bedrag
van EUR 216,5 miljoen getoetst worden.
Het bepalen van de realiseerbare waarde
Nu de te toetsen boekwaarde bekend is, zal Paintit-Black moeten nagaan of deze waarde nog
terugverdiend kan worden. Hierbij kunnen twee
uitgangspunten worden gehanteerd, namelijk de
opbrengstwaarde (fair value less cost to sell) en de
bedrijfswaarde (value in use). De realiseerbare waarde
wordt uiteindelijk vastgesteld als de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De beste aanwijzing voor de opbrengstwaarde van
een actief is een bindende verkoopovereenkomst
van dat actief. Dit zal echter zelden het geval
zijn. Daarom worden in de praktijk verschillende
waarderingsmethoden gehanteerd. In een Exposure
Draft (ED) ‘Fair Value Measurement’ heeft de IASB een
drietal benaderingen geformuleerd voor het bepalen
van de reële waarde1:
1. marktbenadering (market approach): de reële
waarde van een actief wordt bepaald aan de hand
van transacties van vergelijkbare activa;
2. inkomstenbenadering (income approach): de reële
waarde wordt bepaald aan de hand van de contante
waarde van de toekomstige kasstromen die door
het actief worden gegenereerd; en
3. kostenbenadering (cost approach): de reële waarde
wordt bepaald door de kosten die men zou moeten
maken om het actief te vervangen door een (in
economische zin) vergelijkbaar actief.
1 Zie ook Update, jaargang 3, nr. 13, oktober 2009: IASB publiceert
Exposure Draft Fair Value Measurement.
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Totaal financiering

216.478

Bepalen opbrengstwaarde door middel van de
marktbenadering
Bij de marktbenadering wordt de waarde van een actief
of een onderneming bepaald aan de hand van een
analyse van recente transacties en/of beursnoteringen
van vergelijkbare activa of ondernemingen. De waarde
van vergelijkbare activa of ondernemingen (al dan niet
onderdeel van een recente transactie) wordt afgezet
tegen kengetallen, zoals bijvoorbeeld de omzet,
het bedrijfsresultaat of het netto resultaat van de
betreffende onderneming. Op deze manier wordt de
waarde uitgedrukt als een ‘multiple’ (waarderingsratio).
De vergelijking kan men uitvoeren op basis van de
koersen van beursgenoteerde ondernemingen (trading
multiples) en op basis van de prijzen die betaald zijn
in transacties voor vergelijkbare activa en bedrijven
(transactiemultiples).
Uiteindelijk is het vinden van geschikte vergelijkbare
activa en ondernemingen bij de marktbenadering
essentieel. Aandachtspunt daarbij is de vergelijkbaarheid op onder andere het gebied van omvang,
risicoprofiel, financieringsstructuur en toekomstige
groeiverwachtingen.
Schematisch overzicht marktbenadering
Peergroup van
vergelijkbare
beursgenoteerde
bedrijven

Vergelijkbare transacties
in de sector

Waarderingsdata

Waarderingsdata

Genormaliseerde
financials

Genormaliseerde
financials

Ondernemingswaarde
transactiemultiples

Ondernemingswaarde
trading multiples

W&V

Financials te waarderen
onderneming
Ondernemingswaarde

Vergelijking met
boekwaarde

Tabel 2
EV/EBITDA					
Datum

jan/08

Akzo Nobel

mrt/08

jun/08

sep/08

2008				

2009

dec/08

dec/09

mrt/09

jun/09

sep/09

4.8 x

11.3 x

7.4 x

6.4 x

7.1 x

7.8 x

8.1 x

9.0 x

8.4 x

10.0 x

10.3 x

9.6 x

9.6 x

10.1 x

14.1 x

17.3 x

18.9 x

11.7 x

Hercules Inc.

8.3 x

9.2 x

11.7 x

6.5 x

3.4 x

2.6 x

3.3 x

5.1 x

9.4 x

BASF AG

5.6 x

4.7 x

4.8 x

4.0 x

3.7 x

3.6 x

5.4 x

6.3 x

6.3 x

PPG Industries Inc.

8.2 x

8.4 x

7.6 x

6.7 x

4.9 x

5.0 x

6.1 x

7.9 x

8.9 x

Sherwin-Williams Co.

7.5 x

7.1 x

6.3 x

7.5 x

8.0 x

7.9 x

8.2 x

9.1 x

9.2 x

RPM International Inc.

7.2 x

7.3 x

7.3 x

7.2 x

5.6 x

6.2 x

7.3 x

8.7 x

8.7 x

Kansai Paint Co. Ltd.

7.1 x

5.3 x

6.1 x

5.3 x

3.6 x

6.6 x

10.0 x

9.7 x

9.2 x

Valspar Corp.

8.6 x

7.9 x

7.8 x

8.3 x

7.8 x

8.8 x

8.5 x

9.3 x

8.6 x

Gemiddelde

7.5 x

7.9 x

7.6 x

6.8 x

6.0 x

6.9 x

8.2 x

9.3 x

8.9 x

Mediaan

7.5 x

7.9 x

7.4 x

6.7 x

5.6 x

6.6 x

8.1 x

9.0 x

8.9 x

DuPont

Bron: Bloomberg

De marktbenadering leent zich vooral voor het bepalen
van de opbrengstwaarde. Immers, de waardering
wordt gebaseerd op hetgeen men in de markt voor
vergelijkbare activa wil betalen. Dit houdt dus in
dat een onderneming enerzijds stil dient te staan
bij de vraag of er sprake is van een actieve markt en
anderzijds rekening moet houden met de (fictieve)
kosten die gemaakt moeten worden om het actief
te verkopen. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn
juridische kosten, sloopkosten en voorbereidingskosten
om het actief verkoopklaar te maken.
We werken het voorbeeld van Paint-it-Black nu uit voor
de marktbenadering.
Voorbeeld Paint-it-Black (2)
Paint-it-Black heeft voor de marktbenadering een
groep beursgenoteerde bedrijven in de coating industry
samengesteld. Paint-it-Black is verder van mening dat

Schematisch overzicht DCF-methode
Prognose W&V

EBIT

Prognose Balans

Afschrijvingen en
amortisatie

Investeringen

Vrije kasstromen

Verandering
werkkapitaal

Verandering
voorzieningen

Eindwaarde

WACC
Contante waarde
vrije kasstromen

Contante waarde
eindwaarde

Ondernemings
waarde

Vergelijk met
boekwaarde

de koers/winstverhouding niet gebruikt kan worden
als ratio. Dit kengetal wordt te veel beïnvloed door
de individuele financieringsverhoudingen en fiscale
structurering van de ondernemingen in de peergroup.
Ook het gebruik van de ratio ondernemingswaarde/
bedrijfsresultaat valt af voor Paint-it-Black. Reden
is dat een aantal bedrijven uit de peergroup forse
impairments heeft genomen die het bedrijfsresultaat
drukken. Ten slotte valt de keuze op de ratio
ondernemingswaarde/bedrijfsresultaat voor afschrijving
en amortisatie (Enterprise Value/EBITDA). De peergroup
geeft de volgende multiples weer (zie tabel 2).
Rekening houdende met de multiple van 8.9x EBITDA
wordt de recoverable amount voor Paint-it-Black
becijferd op EUR 145,5 miljoen (= EUR 16,3 miljoen x
8.9). Deze uitkomst geeft een zware impairment van
EUR 71 miljoen aan. Hierbij is dan nog geen rekening
gehouden met de verwachte kosten van verkoop.
Paint-it-Black twijfelt sterk bij de uitkomst van
deze berekening. Paint-it-Black vraagt zich af of
men voldoende vergelijkbaar is met deze groep
beursgenoteerde bedrijven die een breder assortiment
voeren. De home decoration markt is anders dan
de markt voor industriële verf. Ook bestaan twijfels
of bij de opbrengstwaarde de synergie-effecten
tussen Paint-it-Black en Forza Azzurri voldoende
tot hun recht komen. Paint-it-Black besluit om de
bedrijfswaarde te bepalen door het toepassen van de
inkomstenbenadering.
Bepalen bedrijfswaarde door middel van de
inkomstenbenadering
De bedrijfswaarde wordt aan de hand van de volgende
stappen bepaald:
1. schatten van de toekomstige kasstromen uit het
gebruik van activa en het uiteindelijke afstoten
ervan; en
2. toepassen van een adequate disconteringsvoet ten
aanzien van de toekomstige kasstromen.
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De bedrijfswaarde is gebaseerd op de veronderstelling
dat de waarde van een onderneming gelijk is aan de
contante waarde van de toekomstige kasstromen,
die men verwacht te realiseren met het actief. Hierbij
dient rekening gehouden te worden met mogelijke
variaties in de omvang en timing van de toekomstige
kasstromen, de tijdswaarde van geld, de onzekerheid
die het actief met zich brengt en overige factoren die
marktparticipanten meenemen in hun prijsvorming van
de door de onderneming verwachte kasstromen.

DCF-methodiek

Verdisconteerde operationele kasstromen
Expliciete prognoseperiode: 20xx - 20yy

Jaarlijks operationele kasstromen

De meest gebruikte methode is de Discounted
Cash Flow-methode (hierna: DCF-methode). Bij de
DCF-methode worden voor een bepaalde periode
kasstromen geprognosticeerd en vervolgens contant
gemaakt tegen een adequate disconteringsvoet.
Deze disconteringsvoet moet de tijdswaarde van
geld, de inflatie en het niet-diversificeerbaar risico,
samenhangend met de onderneming, omvatten.

Eindwaarde

Ondernemingswaarde

Een prognose van de kasstromen omvat onder
meer het inschatten van de omzet, operationele
kosten, werkkapitaalbehoefte en investeringen van
de onderneming voor een toekomstige periode van
maximaal 5 jaar (prognoseperiode). Tevens moet er
een aanname worden gemaakt ten aanzien van de
nettokasstromen die men kan ontvangen dan wel
moet betalen bij het afstoten van het actief aan het
einde van de gebruiksduur. Indien er geen einde van de
gebruiksduur verwacht wordt (bijvoorbeeld bij goodwill
onder IFRS), zal aan het einde van de prognoseperiode
een eindwaarde moeten worden bepaald en contant
worden gemaakt. De som van de contante waarden
van de geprognosticeerde kasstromen en de
eindwaarde is de ondernemingswaarde.

Toekomstige kasstromen
De prognose van de toekomstige kasstromen dient te
geschieden op basis van redelijke en onderbouwde
veronderstellingen, die de beste inschatting van
het management weergeven ten aanzien van de
economische situatie gedurende de gebruiksduur van
het actief. De kasstroomprognoses zullen gebaseerd
moeten zijn op de meest recente goedgekeurde
budgetten en prognoses. Hierin mogen de effecten
van toekomstige herstructureringen of verbeteringen
aan het actief niet meegenomen worden. Indien het
budget niet de volledige prognoseperiode afdekt kan
een onderneming het budget extrapoleren met een
bestendige of afnemende groeivoet. De groeivoet kan

Winst-en-verliesrekening Paint-it-Black
in EUR 1.000

2007

2008

2009

FY10F

FY11F

FY12F

FY13F

FY14F

Omzet

193.304

339.130

277.860

270.914

276.332

317.782

343.204

350.068

Kostprijs verkopen

(112.850)

(195.920)

(168.620)

(162.548)

(163.036)

(187.491)

(200.774)

(203.040)

80.454

143.210

109.240

108.365

113.296

130.290

142.430

147.029

Brutomarge
R&D

(4.024)

(7.060)

(6.760)

(6.963)

(7.172)

(7.387)

(7.608)

(7.837)

Marketing

(38.726)

(67.940)

(64.220)

(56.892)

(58.030)

(66.734)

(72.073)

(73.514)

Algemene kosten

(12.608)

(22.120)

(21.820)

(22.256)

(22.702)

(23.156)

(23.619)

(24.091)

(80)

(140)

(124)

(133)

(135)

(138)

(140)

(143

(55.438)

(97.260)

(92.924)

(86.244)

(88.038)

(97.414)

(103.440)

(105.585)

EBITDA

25.016

45.950

16.316

22.121

25.258

32.876

38.989

41.443

Afschrijvingen

(5.491)

(9.792)

(9.872)

(9.921)

(9.754)

(9.811)

(9.873)

(10.023)

Bedrijfsresultaat

19.525

36.158

6.444

12.200

15.504

23.065

29.116

31.420

75

(2.793)

(4.697)

(4.697)

(3.975)

(3.524)

(2.954)

(2.029)
29.391

Overige kosten
Bedrijfskosten

Rentelasten
Winst voor belasting

19.600

33.365

1.747

7.504

11.529

19.541

26.162

Vennootschapsbelasting

(4.998)

(8.508)

(446)

(1.913)

(2.940)

(4.983)

(6.671)

(7.495)

Netto resultaat

14.602

24.857

1.302

5.590

8.589

14.558

19.491

21.896

Omzetgroei		

75%

-18%

-3%

2%

15%

8%

2%

Brutomarge

42%

42%

39%

40%

41%

41%

42%

42%

EBITDA marge

13%

14%

6%

8%

9%

10%

11%

12%

EBIT marge

10%

11%

2%

5%

6%

7%

8%

9%
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Balans Paint-it-Black
in EUR 1.000

2007

2008

2009

FY10F

FY11F

FY12F

FY13F

FY14F

75.000

Vaste activa
Goodwill

-

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Materiële vaste activa

72.778

114.272

104.715

100.285

96.661

93.593

91.137

89.273

Totaal

72.778

189.272

179.715

175.285

171.661

168.593

166.137

164.273

19.347

Vlottende activa
Voorraden

10.683

18.742

12.285

14.972

15.272

17.563

18.968

Handelsvorderingen

61.702

84.783

70.953

69.354

70.741

81.352

87.860

89.617

9.701

18.507

17.507

17.857

18.214

18.579

18.950

19.329

Overige vlottende activa
Liquide middelen

(31.062)

1.645

1.645

500

500

500

500

500

Totaal

51.023

123.677

102.390

102.683

104.727

117.993

126.278

128.794

Af te stoten activa

21.091

-

6.525

-

-

-

-

-

Totaal activa

144.892

312.949

288.630

277.968

276.388

286.586

292.415

293.067

Eigen vermogen

104.260

129.117

130.419

136.009

144.598

159.157

178.647

200.544

Langlopende verplichtingen
Pensioenvoorziening

-

14.305

14.305

11.305

8.305

5.305

2.305

-

Langlopende leningen

-

59.465

59.465

48.500

37.535

26.570

15.605

4.640

Totaal

-

73.770

73.770

59.805

45.840

31.875

17.910

4.640

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren

38.021

66.009

56.811

56.591

56.792

64.775

69.379

69.587

Rentedragende leningen

-

10.965

10.965

10.965

10.965

10.965

10.965

10.965

Rekening-courant bank

-

25.917

9.494

7.284

10.732

12.205

7.752

(586)

2.611

7.171

7.171

7.314

7.461

7.610

7.762

7.917

40.632

110.062

84.441

82.154

85.950

95.554

95.858

87.883

144.892

312.949

288.630

277.968

276.388

286.586

292.415

293.067

Overige schulden
Totaal
Totaal passiva

niet de groeiverwachting op lange termijn voor de
producten, bedrijfstakken of landen overstijgen waarin
de onderneming actief is (IAS 36.33, RJ 121.310).
Voorbeeld Paint-it-Black (3)
De Vereniging van Verf- en Drukinkt Fabrikanten heeft
in opdracht van haar leden een onderzoek gedaan naar
de markt voor verf voor de periode 2010 - 2013. Uit het
onderzoek komt naar voren dat de omzetdaling naar
verwachting haar dieptepunt in 2010 zal bereiken om
vervolgens in 2012 weer op het oude niveau te komen.
Paint-it-Black heeft op basis van deze gegevens de
volgende prognose opgesteld.
De balans is speciaal voor de impairment test
geprognosticeerd. De verwachte verkoop van
de kwastenfabriek en de onttrekkingen aan de
pensioenvoorziening zijn meegenomen. Bij dit
overzicht heeft Paint-it-Black rekening gehouden
met de voorschriften van IFRS en de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving. Zo zijn de kasstromen uit de
financieringsactiviteiten en de betalingen dan wel
ontvangsten van vennootschapsbelasting apart
gehouden.

De operationele kasstromen uit dit overzicht (pag. 36)
geven de operationele resultaten weer tezamen met
de mutaties van de boekwaarde. De groei na 2013
is door Paint-it-Black gelijkgesteld aan de verwachte
inflatie. Voordat de controller de impairment test wil
gaan uitvoeren kijkt hij nog één keer de prognose na.
Het valt hem nu pas op dat de investeringen en de
afschrijvingen uit de pas lopen. In 2014 bedragen de
afschrijvingen EUR 10,0 miljoen, terwijl de investeringen
EUR 8,2 miljoen bedragen. Het bedrijfsbureau geeft
aan dat met de overname van Forza Azzurri het
productieproces is aangepast waardoor men een aantal
jaren een lager investeringsniveau zal hebben. Naar
verwachting zal Paint-it-Black vanaf 2016 circa EUR
10 miljoen investeren.
Disconteringsvoet
Zowel IAS 36 als RJ 121 schrijven voor dat de
disconteringsvoet een rendementseis voor belasting
moet zijn die de huidige marktverwachtingen
weergeeft ten aanzien van:
1. de tijdswaarde van geld; en
2. de specifieke risico’s van het actief waarvoor de
verwachte kasstromen niet gecorrigeerd zijn.
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Kasstroomoverzicht
in EUR 1.000		

2008

2009

FY10F

FY11F

FY12F

FY13F

FY14F

41.443

Operationele kasstroom
EBITDA

45.950

16.316

22.121

25.258

32.876

38.989

Investering goodwill		

(75.000)

-

-

-

-

-

-

Investering MVA

(51.286)

(315)

(5.491)

(6.130)

(6.743)

(7.417)

(8.159)

Mutatie werkkapitaal
Totaal

(7.398)

12.089

(1.515)

(1.697)

(5.134)

(3.529)

(2.152)

(87.734)

28.090

15.115

17.432

21.000

28.043

31.132

Financieringskasstroom
Betaalde rente		

(2.793)

(4.697)

(4.697)

(3.975)

(3.524)

(2.954)

(2.029)

Mutatie rentedragende schuld		

96.347

(16.423)

(13.175)

(7.517)

(9.493)

(15.418)

(19.303)

Mutatie voorzieningen

14.305

-

(3.000)

(3.000)

(3.000)

(3.000)

(2.305)

Af te stoten activa		

21.091

(6.525)

6.525

-

-

-

-

Betaalde vpb

(8.508)

(446)

(1.913)

(2.940)

(4.983)

(6.671)

(7.495)

120.442

(28.090)

(16.260)

(17.432)

(21.000)

(28.043)

(31.132)

32.707

-

(1.145)

-

-

-

0

Totaal
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen 1/1		

(31.062)

1.645

1.645

500

500

500

500

Liquide middelen 31/12		

1.645

1.645

500

500

500

500

500

Mutatie liquide middelen		

32.707

-

(1.145)

-

-

-

-

Als uitgangspunt voor de disconteringsvoet kunnen
de volgende rendementseisen in overweging worden
genomen:
1. de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van
de onderneming (ook wel ‘Weighted Average Cost
of Capital’ of WACC) 2;
2. de marginale rentevoet; en
3. andere marktrentes.
Veelal wordt de WACC als disconteringsvoet
gehanteerd. De WACC wordt berekend als het
gewogen gemiddelde van enerzijds het vereiste
rendement op de marktwaarde van het eigen
vermogen en anderzijds het vereiste rendement op de
marktwaarde van het vreemd vermogen.
Voor de berekening van de WACC wordt de volgende
formule gebruikt:
WACC = [Ke x E/(E+D)] + [Kd x (1-t) x (D/E+D)]
Ke

- kosten eigen vermogen

Kd

- kosten vreemd vermogen

E

- eigen vermogen

D

- vreemd vermogen

t

- effectieve vennootschapsbelasting

De marktwaarde van vooral het eigen vermogen
kan in belangrijke mate afwijken van de boekwaarde
van het eigen vermogen. De financieringsstructuur
voor de berekening van de WACC staat los van de
vermogensstructuur van de eigen onderneming en
de wijze waarop de onderneming gefinancierd is. De
reden hiervoor is dat de toekomstige kasstromen van
het actief niet afhankelijk zijn van de wijze waarop de
onderneming de aanschaf van het actief gefinancierd
heeft.
In het Capital Asset Pricing Model bestaat de
rendementseis voor het eigen vermogen uit de
volgende elementen:
Ke = Rf + ß x (Rm-Rf) + Rs
Rf

- riscovrije voet

ß

- beta

Rm-Rf

- marktrisicopremie

Rs

- bedrijfsspecifieke risicopremie

• Risicovrije voet (Rf): het rendement dat behaald
zou worden bij investering in een (vrijwel) risicovrije
belegging, zoals een staatsobligatie.
• Beta (ß): een indicatie van de volatiliteit van een
aandeel ten opzichte van de markt. De markt wordt
vaak benaderd met een index, zoals de AEX. Hoe
hoger de beta, hoe hoger de volatiliteit, waarbij
de beta de factor is waarmee de beweging ten
opzichte van de markt verschilt. De markt heeft
per definitie een beta van 1. Als de beta een

2 IAS 36 A17 refereert hier aan het Capital Asset Pricing Model als techniek voor het bepalen van de WACC.
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waarde heeft tussen 0 en 1 zal het aandeel de
marktbeweging volgen, maar minder extreem.
Als de beta groter is dan 1 zal het rendement een
versterking zijn van de algehele marktbeweging.
• Marktrisicopremie (Rm – Rf): het verschil tussen
het rendement dat behaald wordt op de markt
en het rendement van een risicovrije belegging.
Het is een premie in de zin dat de investeerder
een hoger rendement verwacht van de markt,
ter compensatie van het hogere risico dat wordt
gelopen in vergelijking met een investering in een
staatsobligatie.
• Bedrijfsspecifieke risicopremie (Rs): een extra
rendement dat eventueel geëist kan worden
vanwege bedrijfsspecifieke risico’s.

Weighted Average Cost of Capital

Voorbeeld Paint-it-Black (4)
Paint-it-Black heeft bij de acquisitie van de activiteiten
van Forza Azzurri een investment bank ingeschakeld.
Aan deze investment bank heeft men gevraagd om een
update te geven van de WACC-berekening die men ten
tijde van de overname heeft opgesteld.

Equity to enterprise value

E /EV

71.3%

Debt to enterprise value

D /EV

28.7%

Weighted Average Cost of Capital (WACC)		

10.0%

De investment bank levert het volgende overzicht op:

Deze WACC geeft de WACC na vennootschapsbelasting
weer. Voor de impairment test zal Paint-it-Black echter
een WACC voor belasting moeten hanteren. Paint-itBlack ‘bruteert’ als volgt de post-tax WACC om tot een
pre-tax WACC te komen 3:

Kostenvoet eigen vermogen
Riscicovrij rendement
Marktrisicopremie

Rf

4.0%

Rm-Rf

5.0%

Beta (unlevered)

B

1.00

Beta (relevered)

B

1.40

Company specifik risk premium

Rs

1.0%

Cost of equity

Ke

12.0%

Rf

4.0%

Cost of debt
Risk free rate
Spread

S

2.5%

Tax rate

t

25.5%

Kd

6.5%

Cost of debt (pre-tax)

Post-tax WACC/(1 – VpB tarief), oftewel
10%/(1 – 25.5%) = 13.4%
Voorbeeld Paint-it-Black (5)
Met het inschatten van de disconteringsvoet heeft
Paint-it-Black nu de benodigde informatie om de
impairment test uit te voeren. De volgende uitkomst
wordt berekend:
Discounted cash flow 1
in EUR 1.000

2008

2009

FY10F

FY11F

FY12F

FY13F

FY14F

Eindwaarde

41.443

Operationele kasstroom
EBITDA

45.950

16.316

22.121

25.258

32.876

38.989

41.443

Investering goodwill

(75.000)

-

-

-

-

-

-

-

Investering MVA

(51.286)

(315)

(5.491)

(6.130)

(6.743)

(7.417)

(8.159)

(10.000)

Mutatie werkkapitaal
Totaal
Disconteringsvoet

(7.398)

12.089

(1.515)

(1.697)

(5.134)

(3.529)

(2.152)

(2.152)

(87.734)

28.090

15.115

17.432

21.000

28.043

31.132

29.291

0,88

0,78

0,69

0,60

0,53

0,5

13,4%		

Disconteringsfactor			

								
Eindwaarde								

232.329

Netto contante waarde			

123.891

Realiseerbare waarde		

198.735

Boekwaarde		

- 216.478

Impairment

13.329

13.555

14.400

16.958

16.601

(17.743)

3 IAS 36.BCZ85: het contant maken van post tax cash flows en pre tax cash flows zou in theorie dezelfde uitkomst moeten geven zolang de pre-tax WACC gelijk is aan de post-tax WACC gecorrigeerd
voor de omvang en timing van de toekomstige tax cash flows. De pre-tax WACC is echter niet altijd gelijk aan de post-tax WACC gebruteerd met het nominale belastingtarief.
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De eindwaarde is als volgt berekend:

is aanzienlijk anders dan de uitkomst van de
opbrengstwaarde (op basis van multiples). Het
verwachte herstel van de markt en de daaraan
gekoppelde resultaatsverbetering zorgen ervoor
dat de bedrijfswaarde hoger uitkomt dan de eerder
berekende opbrengstwaarde. Paint-it-Black is van
mening dat dit kan worden verklaard door de focus
op bouwmarkten en particuliere klanten. Paint-it-Black
heeft de sterke overtuiging dat deze sector zich sneller
zal herstellen dan die van de industriële verf waar de
meeste bedrijven uit de peergroup actief in zijn. Deze
verwachting wordt in belangrijke mate onderbouwd
door het onderzoek van de branchevereniging.

Kasstroom tn / pre tax WACC
De CEO van Paint-it-Black bespreekt de uitkomst met
de investment banker die hem destijds geadviseerd
heeft bij de overname van Forza Azzurri. De
investment banker vraagt aan de CEO waarom
in de eindwaardeberekening geen groeivoet is
meegenomen. De consensus in de bedrijfstak was
toch dat men over een lange periode ongeveer met
inflatie zou groeien? De investment banker heeft nog
een aantal analistenrapporten beschikbaar die deze
veronderstelling onderschrijven. De CEO besluit om de
eindwaarde te laten berekenen met een groeivoet van
1,5%, hetgeen 0,5% onder de inflatieverwachting op
lange termijn ligt. De eindwaardeberekening wordt nu:

Tot slot
In dit artikel zijn de hoofdlijnen van het uitvoeren van
een impairment test aan de orde gekomen. Bij een
impairment test moet de realiseerbare waarde worden
bepaald. De realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Om de

Kasstroom tn / (pre tax WACC – groeivoet)
De uitkomst van het bepalen van de bedrijfswaarde
Discounted cash flow 2
in EUR 1.000

2008

2009

FY10F

FY11F

FY12F

FY13F

FY14F

Eindwaarde

41.443

Operationele kasstroom
EBITDA

45.950

16.316

22.121

25.258

32.876

38.989

41.443

Investering goodwill

(75.000)

-

-

-

-

-

-

-

Investering MVA

(51.286)

(315)

(5.491)

(6.130)

(6.743)

(7.417)

(8.159)

(10.000)

Mutatie werkkapitaal

(7.398)

12.089

(1.515)

(1.697)

(5.134)

(3.529)

(2.152)

(2.152)

(87.734)

28.090

15.115

17.432

21.000

28.043

31.132

29.291

Disconteringsfactor			

0,88

0,78

0,69

0,60

0,53

0,53

Eindwaarde								

246.144

Netto contante waarde			

131.257

Totaal
Disconteringsvoet

Groeivoet

13%

1,5%

Realiseerbare waarde		

206.102

Boekwaarde		

- 216.478

Impairment		

(10.376)
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13.329

13.555

14.400

16.958

16.601

opbrengstwaarde te bepalen zijn diverse benaderingen
aanwezig. Het bepalen van de opbrengstwaarde door
middel van de marktbenadering verdient de voorkeur,
omdat hierbij gebruikgemaakt wordt van observeerbare
input. Van belang is dan wel dat deze input afkomstig
is van goed vergelijkbare bedrijven. In de praktijk blijkt
dit vaak moeilijk te zijn waardoor men al snel uitkomt
op het bepalen van de bedrijfswaarde. Bij het bepalen
van de bedrijfswaarde zal gebruik moeten worden
gemaakt van input die niet objectief waarneembaar is.
Deze informatie zal dan ook bij voorkeur onderbouwd
moeten worden met externe bronnen. Met behulp van
het fictieve bedrijf Paint-it-Black hebben we getracht
om een simpel, maar helder voorbeeld te geven van de
verschillende waarderingsmethoden.
Zoals gezegd hebben wij in dit artikel de
waarderingsmethoden en uitgangspunten op
hoofdlijnen behandeld. Met name IFRS kent vele
nuances en toelichtingen die van belang zijn bij het
uitvoeren van de impairment tests.
Drs. Jeroen van der Wal
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Nieuwe regelgeving voor groepscontroles
De accountant die verantwoordelijk is voor de jaarrekening
van een groep heeft rekening te houden met specifieke
spelregels om zijn verantwoordelijkheid voor het oordeel
over de geconsolideerde jaarrekening van de groep te
kunnen dragen. De groepsaccountant zal zich een oordeel
moeten vormen over de door andere accountants uitgevoerde
werkzaamheden. Wat is de exacte verantwoordelijkheid van
de groepsaccountant in deze verhouding? Welke handvatten
en regels zijn hierop van toepassing? Met de invoering van
International Standard on Auditing (ISA) 600 (Revised
and Redrafted), Special Considerations – Audits of Group
Financial Statements (“ISA 600R”) is er specifieke regelgeving
voor de uitvoering van groepscontroles. De voorganger van
ISA 600, waarin aanwijzingen voor groepscontroles werden
gegeven, had een focus op het concept ‘principal auditor’ en
het steunen op de werkzaamheden van andere accountants.
De scope van ISA 600R is echter breder en de vereisten en
aanwijzingen voor groepscontroles zijn robuuster dan onder de
oude standaard. ISA 600R legt met name de nadruk op het
identificeren van zogenoemde significante componenten (ofwel
groepsonderdelen), het identificeren van risico’s op materiële
onjuistheden in de financiële informatie van de groep en
verschaft aanwijzingen voor de te verrichten werkzaamheden
op de verschillende componenten. Bovendien is duidelijkheid
verschaft over het vraagstuk van de ‘ongedeelde
verantwoordelijkheid’ van de groepsaccountant. Dit artikel
verschaft inzicht in de belangrijkste bepalingen van ISA
600R. De nieuwe standaard voor groepscontroles leidt tot een
verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de controle,
betere communicatie tussen groepsaccountant en component
auditors en tijdige communicatie van significante risico’s naar
de gecontroleerde onderneming en toezichthoudende organen.

1 ISA 600R en Standaard 600R spreken niet over ‘groepsaccountant’, maar over ‘opdrachtpartner op groepsniveau’
en ‘opdrachtteam op groepsniveau’. Dit onderscheid is gemaakt om ten aanzien van bepaalde vereisten een
nadrukkelijke rol voor de partner op de opdracht te duiden. In dit artikel wordt de onderscheiden rol tussen de
partner en het opdrachtteam niet gemaakt, maar wordt gesproken van groepsaccountant, daarmee omvattende

Inleiding
De aanleiding voor de ontwikkeling van ISA 600R was
vooral gelegen in het ontbreken van een internationale
standaard die specifiek gericht is op de uitvoering van
groepscontroles en de variëteit in de (internationale)
praktijk in de uitvoering van groepscontroles.
Tevens waren er signalen van regelgevende en
toezichthoudende organen over tekortkomingen
in de kwaliteit en consistentie in de uitvoering van
groepscontroles. In 2002 is de International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB) een project
gestart om te komen tot regelgeving ten aanzien van
groepscontroles, wat in 2007 uitmondde in een nieuwe
standaard, ISA 600R. ISA 600R is van toepassing
voor verslagperioden welke aanvangen op of na
15 december 2009.
In Nederland is ISA 600R ongewijzigd overgenomen
in een nieuwe Standaard van de Nadere Voorschriften
Controle- en Overige Standaarden (NVCOS), ‘Speciale
Overwegingen - Controles van Financiële Overzichten
van de Groep (Inclusief de Werkzaamheden van
Accountants van Groepsonderdelen)’ (Standaard 600R)
welke van toepassing is op controleperiodes welke
eindigen op of na 15 december 2010.
In dit artikel zal nader ingegaan worden op de
belangrijkste bepalingen in ISA 600R. Het is daarbij
niet de bedoeling ISA 600R in dit kader volledig te
behandelen, maar volstaan wordt met het benoemen
van de belangrijkste aspecten. In tabel 1 zijn de
belangrijkste verschillen tussen ISA 600 en ISA 600R
schematisch weergegeven.
Scope
ISA 600R is van toepassing op alle groepscontroles.
Er is sprake van een groepscontrole wanneer de
controle gericht is op (geconsolideerde) financiële
overzichten waarin financiële informatie van meerdere
groepsonderdelen (ofwel componenten) is opgenomen.
Deze onderdelen worden in ISA 600R aangeduid met
‘components’. Een component betreft een entiteit
of bedrijfsactiviteit waarvoor afzonderlijke financiële
informatie wordt opgesteld die wordt opgenomen
in de financiële informatie van een groep. ISA 600R
geeft richtlijnen ten aanzien van groepscontroles, in
het bijzonder ten aanzien van die controles waarbij
accountants van componenten betrokken zijn.
Deze worden aangeduid als “component auditor”
(“accountant van een groepsonderdeel” in Standaard
600R) waarmee gedoeld wordt op een accountant die,
op verzoek van de groepsaccountant1, ten behoeve
van de groepscontrole werkzaamheden uitvoert
met betrekking tot financiële informatie van een
component.

zowel de partner als het opdrachtteam.
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Tabel 1. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Scope

ISA 600R

ISA 600

De standaard behandelt specifieke overwegingen die van

Van toepassing wanneer een “principal auditor” gebruikmaakt

toepassing zijn op groepscontroles, in het bijzonder die controles

van de werkzaamheden van een andere accountant ten

waarbij accountants van groepsonderdelen betrokken zijn. Het

aanzien van de financiële informatie van een component die is

concept van het “gebruikmaken” van werkzaamheden van een

opgenomen in de financiële informatie van een entiteit.

andere accountant in de oude standaard is vervangen door
een verplichting voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen.
Gedeelde

Niet toegestaan tenzij vereist door wet of regelgeving. Verder

verantwoordelijkheid

bepaalt ISA 600R dat een (op grond van lokale wet- en regelgeving

Toegestaan onder bijzondere omstandigheden.

verplichte) verwijzing naar een andere accountant dit de verantwoordelijkheid van de groepsaccountant niet inperkt.
Aanvaarding en

Gebaseerd op de mogelijkheid voldoende en geschikte controle-

Gebaseerd op de betrokkenheid van de groepsaccountant in

continuering

informatie te verkrijgen, inclusief de toegang tot relevante

de groepscontrole. Het begrip “proportionaliteit” speelde een

informatie.

belangrijke rol onder de oude standaard.

Significante

Focust op identificatie van significante componenten en

Geen specifieke regelgeving opgenomen.

componenten

verplicht om controlewerkzaamheden te verrichten ten aanzien
van componenten die significant zijn als gevolg van financiële
significantie of significante risico’s.

Component Auditor

Verplicht de groepsaccountant inzicht te verkrijgen ten aanzien

Verplicht de principal auditor de competenties van de andere

van component auditors, inclusief

accountant te overwegen.

• Deskundigheid
• Naleving ethische voorschriften
• Onafhankelijkheid
• Gereglementeerde omgeving
• Mogelijkheid om betrokken te zijn bij de werkzaamheden van
de component auditor
• Toegang tot (controle-)informatie
Materialiteit

Bevat enkele specifieke vereisten ten aanzien van materialiteit.

Geen specifieke regelgeving opgenomen

De materialiteit voor de component dient lager te zijn dan de
groepsmaterialiteit.
Inspelen op

Verplicht tijdige en actieve betrokkenheid van de groepsaccountant

Algemene verplichting voor principal auditors om vast te

geïdentificeerde risico’s

in de risicoanalyse van de accountant van significante componenten

stellen of de werkzaamheden van de andere accountant

en de evaluatie van de toereikendheid van de werkzaamheden ten

toereikend zijn voor de doelstellingen van de principal auditor.

aanzien van de geïdentificeerde significante risico’s.
Communicatie met

Verplichte communicatie ten aanzien van:

toezichthoudende organen

• Overzicht van werkzaamheden ten aanzien van componenten;

Geen specifieke regelgeving opgenomen.

• Overzicht van de aard van de betrokkenheid van de
groepsaccountant bij de werkzaamheden van component
auditors van significant componenten;
• Gevallen waar de groepsaccountant twijfelt over de kwaliteit van
het werk van de component auditor;
• Beperkingen in de groepscontrole; en
• Fraude of vermoede fraude waarbij zijn betrokken het
management van de groep, het management van een
component, personeelsleden die een belangrijke rol spelen bij
de interne beheersingsmaatregelen geldend voor de groep als
geheel of andere personen wanneer de fraude tot een afwijking
van materieel belang in de geconsolideerde financiële informatie
heeft geleid.
Evaluatie van verkregen

De standaard bevat een verplichting voor de groepsaccountant

Algemene regelgeving dat de groepsaccountant dient vast

controle-informatie

om de rapportages en overige communicatie van de component

te stellen dat de uitgevoerde werkzaamheden door andere

auditor en de toereikendheid van de werkzaamheden van de

accountants toereikend zijn en significante bevindingen in de

component auditor te evalueren.

beoordeling dient te betrekken.

ISA 600R bevat een aantal expliciete documentatie

De oude standaard bevatte enkele algemene aanwijzingen ten

verplichtingen.

aanzien van documentatie.

Documentatie
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Ongedeelde verantwoordelijkheid
ISA 600R verbiedt het verwijzen naar een
andere accountant (component auditor) in de
accountantsverklaring bij de jaarrekening van een groep,
tenzij dit vereist is op grond van wet- en regelgeving.
Verder bepaalt ISA 600R dat een (op grond van lokale
wet- en regelgeving verplichte) verwijzing naar een
andere accountant dit de verantwoordelijkheid van
de groepsaccountant niet inperkt. In Nederland mag
een dergelijke verwijzing slechts worden opgenomen
wanneer dit noodzakelijk is voor een adequate
uiteenzetting van de omstandigheden en redenen
voor een niet-goedkeurende accountantsverklaring
(Standaard 705, par. 20).
Aanvaarding en continuering van
groepscontroles
De groepsaccountant bepaalt op groepsniveau of in
redelijkheid kan worden verwacht dat voldoende en
geschikte controle-informatie wordt verkregen met
betrekking tot het consolidatieproces en de financiële
informatie van de componenten. Hiervoor is het
nodig dat de groepsaccountant voldoende inzicht
heeft in de groep, de componenten en de omgeving
om de significante componenten te identificeren.
Wanneer component auditors betrokken zijn bij
deze componenten dient de groepsaccountant te
evalueren of deze voldoende bij de werkzaamheden
van de component auditors kan worden betrokken om
zodoende voldoende en geschikte controle-informatie
te verkrijgen.

Voorbeeld:
Wanneer toegang tot informatie wordt beperkt door
bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de
groepsaccountant nog steeds in staat is voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen; dit is echter

Identificatie van significante componenten
ISA 600R focust op de identificatie van significante
componenten en de verrichte werkzaamheden op
deze componenten, door de groepsaccountant of
door component auditors. Een significante component
is in ISA 600R gedefinieerd als een groepsonderdeel
waarvan de groepsaccountant onderkent dat het: (i)
individueel financieel significant is voor de groep of (ii)
op grond van zijn bijzondere aard of omstandigheden
waarschijnlijk significante risico’s inhoudt dat de
financiële overzichten van de groep een afwijking van
materieel belang bevatten (ISA 600R, par. 9).
De identificatie van significante componenten door de
groepsaccountant is van groot belang in vele fasen van
de groepscontrole zoals onder meer klantacceptatie en
continuering, de risicoanalyse, de aard en omvang van
de te verrichten werkzaamheden en de betrokkenheid
van de groepsaccountant bij de werkzaamheden
welke worden verricht door een component auditor. In
het navolgende van dit artikel zullen enkele van deze
aspecten nader aan de orde komen.
Het verkrijgen van inzicht in de groep en de
componenten
Ook voor groepscontroles zijn de risicoanalysevereisten
van ISA 315 van toepassing. Van de groepsaccountant
wordt vereist dat hij risico’s van een afwijking van
materieel belang identificeert door middel van het
verkrijgen van inzicht in de groep, de componenten
en haar omgeving. Bij een groepscontrole omvat dit
tevens het risico dat de accountant van een component
een afwijking van materieel belang in de financiële
informatie van een component niet zal ontdekken die
zou kunnen leiden tot een afwijking van materieel
belang in de financiële overzichten van de groep, en
het risico dat de groepsaccountant deze afwijking
mogelijk niet ontdekt.

minder waarschijnlijk naarmate de significantie van de
component toeneemt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat
de groepsaccountant geen toegang heeft tot degenen belast
met governance, het management of de accountant van
een component die volgens de vermogensmutatie-methode
wordt verwerkt.
Indien de component geen significante component is en
de groepsaccountant in het bezit is van een volledige set
van financiële overzichten van de component inclusief de
daarbij verstrekte controleverklaring en toegang heeft tot de
informatie inzake die component die in het bezit is van het
management op groepsniveau, kan de groepsaccountant
tot de conclusie komen dat deze informatie voldoende en
geschikte controle-informatie vormt met betrekking tot

De groepsaccountant dient inzicht te verkrijgen in de
groep, de componenten en de omgeving van de groep.
De groepsaccountant dient inzicht te verkrijgen in de
interne beheersingsmaatregelen geldend voor de groep
als geheel (“group wide controls”) alsmede inzicht
in het consolidatieproces en de instructies die door
het management op groepsniveau zijn uitgevaardigd
naar componenten. Het doel van het verkrijgen van
dit inzicht is bedoeld om de initiële identificatie van
significante componenten te bevestigen of te herzien,
en tevens de risico’s in te schatten dat de financiële
overzichten van de groep een afwijking van materieel
belang bevatten als gevolg van fraude of van fouten.

die component. Indien de component een significante
component is zal de groepsaccountant echter niet in
staat zijn te voldoen aan de vereisten van ISA 600R die
relevant zijn in de situatie van een groepscontrole. Zo zal de
groepsaccountant bijvoorbeeld niet in staat zijn te voldoen
aan de vereisten zoals opgenomen in ISA 600R, par. 30 – 31,

Het verkrijgen van inzicht betreffende de
component auditor
Ten aanzien van het verkrijgen van inzicht betreffende
de component auditor dient de groepsaccountant
inzicht te verkrijgen ten aanzien van:

inzake het betrokken worden bij de werkzaamheden van de
component auditor.

a) het begrip van de component auditor van de
ethische voorschriften die op de groepscontrole
betrekking hebben en de naleving daarvan en met
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name of de component auditor onafhankelijk is;
b) de deskundigheid van de component auditor;
c) de vraag of de groepsaccountant in staat zal zijn
dermate bij de werkzaamheden van de accountant
van de component te worden betrokken dat
hij voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgt;
d) de gereglementeerde omgeving waarin de
accountant van de component opereert.
De aard, timing en omvang van de werkzaamheden
van de groepsaccountant voor het verwerven van
inzicht betreffende de accountant van een component
worden beïnvloed door factoren zoals eerdere
ervaring met of kennis betreffende de accountant
van een component, evenals de mate waarin de
groepsaccountant en de component auditor aan
gemeenschappelijke beleidslijnen en procedures zijn
onderworpen.
Indien een component auditor niet voldoet aan
de onafhankelijkheidsvoorschriften die op de
groepscontrole betrekking hebben of wanneer de
groepsaccountant ernstige zorgen heeft over de
component auditor, dient de groepsaccountant
voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen met betrekking tot de financiële informatie
van de component zonder de accountant van die
component te verzoeken werkzaamheden te verrichten
met betrekking tot de financiële informatie van die
component.
Zorgen van minder ernstige aard kunnen ongedaan
gemaakt worden door de groepsaccountant door
te worden betrokken bij de werkzaamheden van de
component auditor dan wel door het uitvoeren van
een aanvullende risico-inschatting of van verdere
controlewerkzaamheden met betrekking tot de
financiële informatie van de component.
Materialiteit
Voor de uitvoering van groepscontroles bepaalt
de groepsaccountant de groepsmaterialiteit en de
“component materiality”. De materialiteit van de
component is de materialiteit die gehanteerd wordt
voor de te verrichten werkzaamheden op de financiële
informatie van de component. ISA 600R vereist dat
de materialiteit voor de component lager is dan
de groepsmaterialiteit om het aggregatierisico te
mitigeren. De materialiteit van een component wordt
gebruikt door de component auditor om te evalueren
of niet-gecorrigeerde ontdekte afwijkingen afzonderlijk
of in totaal van materieel belang zijn.
Wanneer een controle van de financiële
informatie van een component is vereist, dient de
zogenaamde “component monetary precision”
(“uitvoeringsmaterialiteit op het niveau van het
groepsonderdeel”) te worden gehanteerd voor
de uitvoering van de controle van de financiële
informatie van de component. Dit is noodzakelijk
om de kans dat het totaal van niet- gecorrigeerde en
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niet-ontdekte afwijkingen in de financiële informatie
van de component de materialiteit van de component
overschrijdt tot een passend laag niveau te reduceren.
In de praktijk kan de groepsaccountant de materialiteit
van de component op dit lagere niveau stellen.
Inspelen op geïdentificeerde risico’s
ISA 600 bevatte slechts één algemene verplichting ten
aanzien van het beoordelen van de werkzaamheden
van een andere accountant, namelijk dat de
groepsaccountant werkzaamheden dient uit te voeren
die nodig zijn om toereikende controle-informatie
te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere
accountant uitgevoerde werkzaamheden in het kader
van de specifieke opdracht toereikend zijn voor de
doelstellingen van de groepsaccountant.
De nieuwe standaard bouwt verder op dit
onderliggende principe waarbij vereisten en
aanwijzingen zijn opgenomen ten aanzien van het werk
dat dient te worden verricht op alle componenten,
ongeacht de vraag of deze werkzaamheden zijn
verricht door de groepsaccountant of door component
auditors. Tevens zijn vereisten en aanwijzingen
ten aanzien van de aard, timing en omvang van
de betrokkenheid van de groepsaccountant bij de
werkzaamheden van component auditors opgenomen.
Deze worden hierna behandeld.
Soort werkzaamheden
De soort werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd met betrekking tot een component is
afhankelijk van de significantie van een component. In
tabel 2 is een diagram opgenomen dat de bepaling van
de soort werkzaamheden weergeeft.
Voor componenten die financieel als significant worden
beschouwd dient een controle te worden uitgevoerd
met de materialiteit van de component. Voor een
component die significant is als gevolg van mogelijke
significante risico’s op grond van de specifieke aard
of omstandigheden van de component, dient één of
meer van de volgende werkzaamheden uitgevoerd te
worden:
a) een controle van de financiële informatie van de
component met gebruikmaking van de materialiteit
voor de component;
b) een controle van specifieke posten,
transactiestromen of toelichtingen met betrekking
tot de waarschijnlijke significante risico’s van een
afwijking van materieel belang in de financiële
overzichten van de groep;
c) gespecificeerde controlewerkzaamheden met
betrekking tot de waarschijnlijke significante risico’s
van een afwijking van materieel belang in de
financiële overzichten van de groep.
Voor niet-significante componenten dient de
groepsaccountant cijferanalyses op groepsniveau
uit te voeren. Afhankelijk van de omstandigheden
van de opdracht kan de financiële informatie van

Tabel 2. Audit planning diagram

Is the
compont of
individual
financial
signifance to
the group?

NO

Is the
component likely to
include significant risks
of material misstatement of
the group financial statements
due to its specific nature
or circumstances?

NO

Yes
Yes

Audit of the
component’s financial
information
(using component
materiality)

Audit of the component’s financial information
(using component materiality); or
Audit of one or more account balances, classes of
transactions or disclosures relating to the likely
significant risks; or Specifies audit
procedures relating to the likely significant risks

Is the
planned scope such
that sufficient appropriate
audit evidence on which to
base the group audit
can be obtained

Analytical procedures performed at
group level for components that are
not significant components

Yes

Communication
with component
auditors

NO
For further selected components:
Audit of the component’s financial information (using component materiality); or
Audit of one or more accounts balances, classes of transactions or disclosures; or
Review of the component’s financial information; or
Specified Procedures

componenten op verschillende niveaus worden
geaggregeerd ten behoeve van de cijferanalyses.
De resultaten van de cijferanalyses bevestigen de
conclusies van de groepsaccountant dat er geen
significante risico’s van een afwijking van materieel
belang bestaan in de geaggregeerde financiële
informatie van de componenten die niet als significante
component zijn aangemerkt.
Indien de groepsaccountant van mening is dat
geen voldoende en geschikte controle-informatie
wordt verkregen vanuit de hiervoor beschreven
werkzaamheden, dient de groepsaccountant
componenten te selecteren die geen significante
groepsonderdelen zijn en dient deze één of meer van
de volgende werkzaamheden uit te (laten) voeren:
a) een controle van de financiële informatie van de
component met gebruikmaking van de materialiteit
voor de component;
b) een controle van specifieke posten,
transactiestromen of in de financiële overzichten
opgenomen toelichtingen;
c) een beoordeling van de financiële informatie van de
component met gebruikmaking van de materialiteit
voor de component;
d) gespecificeerde werkzaamheden.
Het opdrachtteam op groepsniveau dient de selectie
van componenten in de tijd te variëren.
Betrokkenheid bij de werkzaamheden van
component auditors
Indien de component auditor een controle van de

financiële informatie van een significante component
uitvoert, dient de groepsaccountant te worden
betrokken bij de risico-inschatting van de component
auditor om significante risico’s van een afwijking
van materieel belang op het niveau van de financiële
overzichten van de groep te onderkennen. De aard,
timing en omvang van deze betrokkenheid worden
beïnvloed door het inzicht dat de groepsaccountant
heeft verkregen ten aanzien van de component auditor,
maar zij dienen ten minste in te houden:
a) het met de component auditor of met het
management van de component bespreken van de
bedrijfsactiviteiten die significant zijn voor de groep;
b) het met de component auditor bespreken of de
financiële informatie van de component vatbaar is
voor een afwijking van materieel belang als gevolg
van fraude of van fouten; en
c) het beoordelen van de documentatie van de
component auditor betreffende de onderkende
significante risico’s van een afwijking van materieel
belang in de financiële overzichten van de groep.
Deze documentatie kan de vorm aannemen
van een memorandum dat de conclusie van de
component auditor weergeeft met betrekking tot
de onderkende significante risico’s.
Voor een component die significant is als gevolg
van mogelijke significante risico’s op grond van de
specifieke aard of omstandigheden van de component,
dient de groepsaccountant de geschiktheid te
evalueren van de verdere controlewerkzaamheden
die moeten worden uitgevoerd door de component
auditor. De groepsaccountant dient, op basis
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van het inzicht dat deze heeft van de component
auditor, te bepalen of het nodig is bij de verdere
controlewerkzaamheden te worden betrokken.
Communicatie met de component auditor,
management en toezichthoudende organen
De groepsaccountant dient de door hem gestelde eisen
tijdig aan de component auditor te communiceren.
Deze communicatie bevat de door de component
auditor uit te voeren werkzaamheden, het gebruik
dat van deze werkzaamheden zal worden gemaakt
en de vorm en inhoud van de communicatie van de
component auditor met de groepsaccountant. Tevens
verzoekt de groepsaccountant de component auditor
te communiceren over aangelegenheden die relevant
zijn voor de groepsaccountant.
ISA 600R bevat ook specifieke vereisten ten aanzien
van bepaalde zaken die de groepsaccountant dient te
communiceren met het management van de groep en
met toezichthoudende organen.
Evaluatie van verkregen controle-informatie
De groepsaccountant dient de rapportages en
overige communicatie van de component auditor
en de toereikendheid van de werkzaamheden
van de component auditor te evalueren. De
groepsaccountant dient significante aangelegenheden
die naar voren komen uit die evaluatie te bespreken
met de component auditor, met het management
van de component of, in voorkomend geval, met
het management op groepsniveau. Ook dient de
groepsaccountant te bepalen of het noodzakelijk is
andere relevante delen van de controledocumentatie
van de component auditor te beoordelen.
Documentatie
ISA 600R bevat een aantal expliciete
documentatieverplichtingen. Groepsaccountants
dienen ten minste de volgende zaken te documenteren:
a) een analyse van componenten waarbij is
aangegeven welke van deze onderdelen significant
zijn en het soort van werkzaamheden die zijn
uitgevoerd met betrekking tot de financiële
informatie van de componenten;
b) de aard, timing en omvang van de betrokkenheid
van de groepsaccountant bij de werkzaamheden die
door de accountants van significante componenten
zijn uitgevoerd inclusief, voor zover van toepassing,
de beoordeling door de groepsaccountant van
relevante delen van de controledocumentatie van
deze component auditors en de conclusies daarover;
c) schriftelijke communicaties tussen de
groepsaccountant en de component auditors
over de door de groepsaccountant geformuleerde
vereisten.
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Effecten op de controle
Elke groepscontrole kent eigen verschillende feiten
en omstandigheden, en daardoor zal de impact
van ISA 600R voor elke groepscontrole verschillend
zijn. Het is daarom van belang om de wijzigingen in
de regelgeving goed te begrijpen om de mogelijke
effecten op een specifieke groepscontrole te
doorgronden.
In algemene termen kan gesteld worden dat ISA 600R
leidt tot een toename van de focus op de planningsfase
van een groepscontrole. Dit als gevolg van de
toegenomen verantwoordelijkheden ten aanzien
van het verkrijgen en documenteren van het inzicht
betreffende de component auditors, de mogelijk lagere
materialiteit voor significante componenten en de
toegenomen betrokkenheid van de groepsaccountant
in de risicoanalyse van significant componenten en de
opvolging daarvan. Tevens is er sprake van toegenomen
documentatieverplichtingen ten aanzien van de analyse
van de componenten, de verrichte werkzaamheden ten
aanzien van de componenten, de betrokkenheid van
de groepsaccountant in het werk van de component
auditors en de communicatie tussen groepsaccountants
en component auditors.
De nieuwe regelgeving en de focus op de planningsfase
zullen echter tevens leiden tot een verbetering van
de kwaliteit en effectiviteit van de controle. De
hiervoor genoemde risicoanalyse in de planning
van de groepscontrole door de groepsaccountant
ondersteunt een effectievere controle door de
controlewerkzaamheden te focussen op de
geïdentificeerde risico’s. Ook een proactieve “two-way
communication” tussen de groepsaccountant en de
component auditors draagt hieraan bij. Daarnaast
kunnen inspanningen ten aanzien van componenten
die niet als significant worden beschouwd worden
gereduceerd.
Ook vanuit het perspectief van de gecontroleerde
onderneming zijn voordelen te onderkennen. De
vereiste risicoanalyse stelt de groepsaccountant in staat
om tijdig te communiceren over geïdentificeerde risico’s
waardoor ondernemingen tijdig gepaste maatregelen
kunnen treffen. Tevens worden toezichthoudende
organen beter in staat gesteld om betrokken te
zijn bij het audit plan, de response ten aanzien
van geïdentificeerde risico’s en de geconstateerde
bevindingen.
Drs. Arie van der Spek RA

De accountant en niet-financiële
informatie

De primaire taak van de accountant is het controleren en
certificeren van financiële informatie. Het meest bekende
voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de controle van de
jaarrekening. Het succes van een organisatie – zowel in
de publieke als private sector – wordt natuurlijk niet
alleen bepaald door financiële resultaten. Stakeholders
(zoals in- en externe toezichthouders, aandeelhouders,
leveranciers, afnemers en de maatschappij in het
algemeen) verwachten van een organisatie ook inzicht in
het strategisch besluitvormingsproces, een bevestiging
dat bedrijfsprocessen continu betrouwbaar zijn en een
bevestiging dat de interne beheersing op orde is. Kortom,
transparantie en het actief verstrekken van informatie die
betrouwbaar is en breder is dan de financiële gegevens in
jaarrekeningen en kwartaalcijfers.
In dit kader vragen stakeholders in toenemende
mate verantwoording over andere dan financiële
resultaatgebieden, zoals het klimaat (o.a. CO2-uitstoot),
corporate governance, belangrijke prestatie indicatoren,
continuïteit van uitbestede ICT-processen, etc. De
resultaten op deze gebieden laten zich vaak niet alleen
of juist niet uitdrukken in euro’s maar juist in andere
kengetallen. Deze worden aangeduid als: niet-financiële
informatie (NFI). Deze informatiebehoefte wordt
niet alleen gevormd door maatschappelijke
ontwikkelingen (duurzaamheid, maatschappelijk
verantwoord ondernemen) maar juist ook door
actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen. Recente
voorbeelden hiervan zijn de kredietcrisis, de ramp met
een olieplatform van BP, de maatschappelijke aandacht
voor CO2-reductie, bekostiging die steeds vaker
plaatsvindt op basis van niet-financiële informatie en
de mogelijke fraude met HBO-diploma’s. Stakeholders
vragen zich hardop af waardoor voornoemde
gebeurtenissen zich konden voordoen. Uit de financiële
informatie was immers niet direct iets op te maken.
Men vraagt zich vooral af hoe dergelijke vraagstukken
in de toekomst voorkomen kunnen worden, of meer
dan wel eerder inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Stakeholders wensen meer transparantie,
verantwoording en zekerheid over niet-financiële
informatie.
Wanneer het gaat over het verstrekken van zekerheid,
komt al snel de accountant in beeld. Accountants lijken
mogelijk in eerste instantie niet specifiek opgeleid om
zekerheid te verschaffen over niet-financiële informatie.
Het blijkt echter dat er toch veel overeenkomsten zijn
met de certificering van financiële informatie, zoals:
• De controle van financiële en niet-financiële
informatie is in essentie het toetsen aan een
vastgelegde of overeengekomen norm;
• Een accountant kan een beperkte of redelijke mate
van zekerheid verstrekken bij zowel financiële als
niet-financiële informatie en
• De controle van financiële en niet-financiële
informatie bestaat altijd uit vijf dezelfde elementen:
drie partijen, een geschikt object van onderzoek,
toepasbare criteria, toereikende assuranceinformatie en een schriftelijk rapport.
Het op dit moment nog bestaande belangrijkste
verschil tussen financiële en niet-financiële informatie
is het normenkader waaraan de accountant de
informatie moet toetsen. Voor financiële informatie is
het toetsingskader bekend en wettelijk vastgelegd in
bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving. Voor niet-financiële
informatie is een dergelijk wettelijk kader (nog) niet
breed beschikbaar. De behoefte aan en daarmee de
controle van niet-financiële informatie wordt immers
veelal bepaald door de specifieke informatiebehoefte
van de stakeholders van een individuele organisatie.
In dit artikel wordt aan de hand van een concreet
voorbeeld het proces van het bepalen van de norm en
het controleren en verantwoorden van niet-financiële
informatie uitgewerkt. Daarbij wordt een aantal
handvatten aangereikt om de (accountants)controle en
verantwoording van niet-financiële informatie verder
vorm en inhoud te geven en de discussie hieromtrent
mede te voeden.
Niet-financiële informatie (hierna: NFI) is kort gezegd
een verzamelnaam voor alle kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens in de vorm van output of
outcome, vaak zonder dat sprake is van een directe
koppeling met een financieel registratiesysteem. In de
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inleiding is al aangegeven dat de samenleving steeds
vaker verwacht van organisaties dat zij transparantie
en inzicht verschaffen in de besteding van middelen en
de mate waarin de gestelde doelen zijn gerealiseerd.
NFI kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Figuur 1 geeft inzicht in de processtappen voor het
bepalen, registreren, verantwoorden en controleren
van NFI:
In dit artikel worden de processtappen nader
beschreven en uitgewerkt. De nadruk zal hierbij liggen
op de rol en toegevoegde waarde die de accountant
in dit proces kan bieden en specifiek de wijze waarop
de accountant zekerheid over niet-financiële informatie
kan verschaffen. Het artikel is geschreven op basis van
een fictief voorbeeld van niet-financiële informatie
over het aspect veiligheid bij een gemeente. Bij de
uitwerking van het voorbeeld gaan wij telkens in op
een drietal aspecten: de vraag (wat is de situatie / welke
vraag moet beantwoording krijgen?), de praktijk (wat is
de stand van zaken?) en wat is de opgave (waar moet
(nog) uitwerking aan gegeven worden?).
Stakeholdersoverleg NFI-behoefte
Identificeren van en overleg met stakeholders
In de inleiding is toegelicht waarom bij stakeholders
van organisaties steeds meer de behoefte bestaat
aan niet-financiële informatie. Mede ingegeven door
recente ontwikkelingen en gebeurtenissen wensen
stakeholders in het jaarverslag en/of de jaarrekening
of via een afzonderlijk verslag inzicht te krijgen in
en zekerheid te verkrijgen over de realisatie van
de geformuleerde en afgesproken doelstellingen,
prestaties of de werking van risicosystemen.
Voorbeelden van organisaties die een geïntegreerd
financieel en duurzaamheidverslag publiceren waarin
door de accountant een verklaring is afgegeven,
zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en Ahold.
Het onderscheid tussen financiële en niet-financiële
informatie is daarbij van ondergeschikt belang; het
gaat erom dat informatie beschikbaar en betrouwbaar
is. De vraag is nu: Welke informatie is relevant?
Om de relevantie te bepalen is een overleg met de
belangrijkste stakeholders van de organisatie van groot
belang. De stakeholders zijn immers de gebruikers van
de informatie. Zij bepalen dus ook welke informatie zij
zo belangrijk vinden dat verwacht mag worden dat de
organisatie deze verstrekt en hierover verantwoording
aflegt. De behoefte (inhoud en reikwijdte) van
de informatie kan hierdoor per organisatie sterk
verschillen. Om die reden ontbreekt het op dit moment
nog vaak aan duidelijke en algemeen beschikbare
normen en is nog geen generiek normenkader
beschikbaar voor NFI.
Om een stakeholdersoverleg te kunnen laten
plaatsvinden, is het eerst van belang om te bepalen
wie de stakeholders zijn. In de praktijk zal blijken dat
het identificeren van de stakeholders niet eenvoudig
is. De informatie die organisaties verstrekken is
vaak openbaar (zoals de jaarrekening) en daardoor
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Figuur 1: Proces van bepalen, registreren, verantwoorden en controleren NFI

1. Stakeholdersoverleg
NFI-behoefte

2. Inrichting
informatiesysteem

4. Accountantscontrole

3. Registratie en
verantwoording

is het bij organisaties niet altijd bekend wie de
informatie gebruikt. In het voorbeeld van veiligheid
in een gemeente zijn stakeholders in ieder geval
de gemeenteraad en de inwoners van de stad.
Echter ook het Ministerie van Justitie, de provincie,
instellingen, bedrijven, etc. zullen mogelijk (delen) van
de informatie gebruiken en dus stakeholder zijn. De
exacte identificatie van de stakeholders zal zich in de
loop van de tijd ‘vanzelf’ ontwikkelen; stakeholders
die nog niet als zodanig zijn herkend, zullen op enig
moment informatie vragen en zodoende vervolgens
als stakeholder worden herkend. Voor het inzicht
in de wijze waarop en door wie de normstelling
heeft plaatsgevonden, is het noodzakelijk dat in
de verantwoording / het verslag wordt vermeld
welke stakeholders zijn geïdentificeerd en in het
stakeholdersoverleg hebben geparticipeerd.
Wanneer de stakeholders zijn geïdentificeerd is het
van belang dat de organisatie met haar stakeholders
in overleg treedt om de informatiebehoefte te
inventariseren. Dit overleg kan op verschillende
manieren worden vormgegeven. Zo kan de overheid
een wet uitvaardigen op basis waarvan bijvoorbeeld
informatie moet worden verstrekt over het aantal
aangiften van diefstal. Ook kan de gemeenteraad
vanuit persberichten over een gevoel van onveiligheid
in de stad aan het college (het bestuur) vragen om
informatie over het veiligheidsgevoel in de stad en
bijvoorbeeld vragen om een enquête onder burgers uit
te voeren. Het is vervolgens aan de organisatie om de
informatiebehoeften van de stakeholders te bundelen
en in overleg met de stakeholders te ‘vertalen’ in
beweringen en kritische prestatie indicatoren (hierna:
KPI’s).
Bij het bepalen van de KPI’s is het essentieel om altijd
de relatie te leggen met de algemene beleidsdoelen die
de organisatie nastreeft. De stakeholders willen immers

weten of de organisatie de gestelde doelen heeft
behaald c.q. naar verwachting zal behalen. De KPI’s
moeten dit inzicht geven en zullen dus ook gekoppeld
moeten zijn aan de doelen die de organisatie zich heeft
gesteld. Het operationaliseren van de doelstellingen is
in vier stappen1 mogelijk:
1. Algemene
beleidsdoelen

2. Operationele
doelen

3. Beoogde
maatschappelijke
effecten

4. Bepalen KPI’s

In ons voorbeeld van veiligheid kan dit als volgt worden
uitgewerkt:

Om de stakeholders zo goed als mogelijk te informeren
is het bij het bepalen van de doelen, effecten en
indicatoren belangrijk om de volledigheid hiervan
af te wegen tegen de materialiteit. Hiermee wordt
bedoeld dat het noodzakelijk is het aantal doelen
en indicatoren zoveel mogelijk te beperken tot die
doelen en indicatoren die écht relevant zijn en waarop
stakeholders hun beslissingen baseren. Teveel doelen
en indicatoren resulteren namelijk al snel in een
overvloed aan informatie en daardoor eerder in een
af- dan toename van het inzicht dat de organisatie
beoogd te geven. Uiteraard geldt dit alleen voor zover
de organisatie hierin keuzes kan maken; in een aantal
gevallen zal bijvoorbeeld wetgeving een aantal doelen
en / of indicatoren opleggen.

De vraag
De gemeente heeft veiligheid als speerpunt benoemd. Hoe kan het speerpunt veiligheid
zodanig worden geconcretiseerd dat de effecten van het beleid duidelijk en meetbaar zijn en
de relatie duidelijk is tussen de algemene beleidsdoelen, de operationele doelen, de beoogde
maatschappelijke effecten en de KPI’s?

De praktijk
Veiligheid is door de gemeente als speerpunt benoemd en dit onderwerp is daarmee een
algemeen beleidsdoel.
Bij het benoemen van operationele doelen gaat het erom wat de gemeente met haar beleid
wenst te bereiken. Operationele doelen in het kader van veiligheid zouden kunnen zijn: minder
inbraken, minder gestolen fietsen en minder zinloos geweld.
Een algemene definitie van maatschappelijke effecten is er niet. In ieder geval gaat het

Normstelling
Nadat de behoefte aan NFI in overleg met de
stakeholders is vastgesteld en is vertaald in doelen
en indicatoren, is normstelling een volgende en
cruciale stap. Om de realisatie van doelen en effecten
te kunnen meten, moeten eenduidige normen zijn
bepaald waartegen de realisatie kan worden afgezet.
In de NV COS2 zijn vijf kenmerken benoemd waaraan
normen cumulatief dienen te voldoen:
1. Relevant
2. Volledig
3. Betrouwbaar
4. Neutraal en
5. Begrijpelijk

om waarneembare gevolgen en/of resultaten van gemeentelijke dienstverlening ofwel de
burger moet er concreet wat van merken. In het voorbeeld van veiligheid zou het beoogd
maatschappelijk effect kunnen zijn: het vergroten van het veiligheidsgevoel onder de inwoners.
Ten slotte moeten de doelen en effecten kunnen worden gemeten. Hiertoe worden KPI’s
benoemd. In dit voorbeeld zouden KPI’s kunnen zijn: het aantal inbraken, het aantal gestolen
fietsen en het aantal gevallen van zinloos geweld.
Schematisch is het voorgaande als volgt weer te geven:
Algemeen
beleidsdoel:
Veiligheid

Operationele doelen:
1. Minder inbraken
2. Minder gestolen
fietsen
3. Minder zinloos
geweld

Maatschappelijk
effect:
Vergroten gevoel van
veiligheid onder de
inwoners

KPI’s:
1. Aantal inbraken
2. Aantal gestolen
fietsen
3. Aantal gevallen
zinloos geweld

De opgave
Uit het voorbeeld blijkt dat het bepalen van de informatiebehoeften van stakeholders zou
moeten plaatsvinden vanuit de algemene beleidsdoelen van – in dit geval – de gemeente.
De algemene beleidsdoelen worden nader geconcretiseerd in operationele doelen en
maatschappelijke effecten. Ten slotte worden de doelen en effecten meetbaar gemaakt
door KPI’s te benoemen. Deze moeten zo concreet mogelijk worden gemaakt door het

In de inleiding is al genoemd dat een wettelijk kader
voor NFI nog niet beschikbaar is. Organisaties zullen
dus zelf hun normen moeten ontwikkelen. Deze
normen en de hierbij gehanteerde uitgangspunten
moeten beschikbaar zijn voor de beoogde gebruikers
van de NFI. Het is daarbij noodzakelijk dat de normen
en uitgangspunten worden opgenomen in de
verantwoording (als ‘waarderingsgrondslagen’ voor de
NFI), zodat de gebruikers begrijpen wat de reikwijdte is
en wat de niet-financiële informatie zegt.
Een noemenswaardige internationale ontwikkeling is
het Global Reporting Initiative (hierna: GRI). Het GRI is
een wereldwijd samenwerkingsverband waarbij circa
30.000 organisaties zijn aangesloten3. In het kader van
de verantwoording over ‘sustainability’ (duurzaamheid)
is door het GRI een generiek normenkader ontwikkeld.
Duurzaamheid wordt in belangrijke mate verantwoord
op basis van NFI. Het generieke normenkader van
het GRI kan daarom ondersteuning bieden bij het
ontwikkelen van normen op het gehele gebied van NFI.

benoemen van aantallen of percentage deelname. Zij zijn feitelijk gedefinieerd in te realiseren
streefwaarden.

1 Baerends, J. (2005). Doelgericht sturen met de gemeentelijke programmabegroting - Kaderstelling met indicatoren, In: B&G, jaargang 32, (januari), blz. 12-15.
2 Nadere voorschriften controle- en overige standaarden 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie.
3 Op de website van het GRI is meer informatie beschikbaar, waaronder het generiek normenkader:
www.globalreporting.org.
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De vraag
Terug naar ons voorbeeld van veiligheid. In het kader van veiligheid is in overleg met de
stakeholders bepaald dat de ontwikkeling van het aantal inbraken een belangrijke indicator
is. Wanneer doet de gemeente het op basis van het aantal inbraken nu goed wat veiligheid
betreft? Hiertoe moet vooraf een norm worden vastgesteld. Maar wat is dan een hanteerbare /
duidelijke norm? Om over een eenduidige en controleerbare norm te beschikken is het nodig te
bepalen wat de definitie is van een inbraak, waar de gemeente nu staat (‘nulmeting’) en wat de

Inrichting informatiesysteem
Nadat het stakeholdersoverleg heeft geleid tot een
overzicht van informatiebehoeften en vertaling in
concrete doelstellingen en KPI’s is de volgende stap
het inrichten van een informatiesysteem waarmee de
realisatie van de geformuleerde doelstellingen en KPI’s
kan worden gevolgd en bewaakt.

gemeente wenst te bereiken.

De praktijk
Een definitie van een inbraak kan zijn: ‘Een gebouw of voertuig zonder toestemming open
maken, en waarbij aangifte bij de politie heeft plaatsgevonden, met de bedoeling om iets te
ontvreemden’. Om het aantal inbraken als norm te kunnen hanteren, moet deze definitie aan de
vijf hiervoor genoemde criteria voldoen:
Criterium

Definitie inbraak

Relevant

Ja, sluit aan bij veiligheid(sgevoel)

Volledig

Ja, zo gedefinieerd dat inbraak alles omvat

Betrouwbaar

Ja, het aantal is meetbaar

Neutraal

Ja, feitelijk gedefinieerd zonder interpretatiemogelijkheid / gevoelswaarde

Begrijpelijk

Ja, de definitie is eenvoudig en eenduidig

Stel: Het aantal inbraken in de gemeente over 2010 bedraagt 100. De zogenaamde ‘nulsituatie’
is dan 100 inbraken. Uit een enquête onder de inwoners is gebleken dat een afname van het

De doelstellingen en KPI’s zijn in belangrijke mate
leidend bij het inrichten van het informatiesysteem.
Immers het systeem zal minimaal (tussentijds)
inzicht moeten kunnen geven in de mate waarin de
doelstellingen en KPI’s zijn gerealiseerd. In feite wordt
het informatiesysteem dus top-down ingericht: Welke
informatie moet het systeem opleveren en welke
informatie moet hiervoor in het systeem worden
opgenomen? Dit is schematisch onderaan pagina 50
weergegeven.
Bij de opzet en inrichting van het informatiesysteem
moet voorzien worden in voldoende
beheersmaatregelen. De verzamelde informatie
moet immers betrouwbaar zijn. Enkele belangrijke
aandachtspunten zijn:

aantal inbraken met 20% zal leiden tot een hoger gevoel van veiligheid. De gemeente heeft
veiligheid als doelstelling hoog op de agenda staan en wil daarom een afname van het aantal
inbraken van minimaal 20% realiseren. De norm voor de gemeente is in dit geval 80 inbraken.
Immers het veiligheidsgevoel onder inwoners wordt mede bepaald op basis van het afnemen
van het aantal inbraken, waarbij de streefwaarde (en daarmee de norm) 80 bedraagt.

De opgave
Uit het voorbeeld blijkt dat het cruciaal is om in overleg met de stakeholders van – in dit
voorbeeld – de gemeente te komen tot hanteerbare / duidelijke normen. Belangrijk is om de
oorspronkelijke uitgangssituatie inzichtelijk te hebben en om duidelijke afspraken te maken
met belanghebbenden en met leveranciers van informatie om te bezien of deze informatie
opgeleverd kan worden.

Kan de accountant toegevoegde waarde leveren bij de
normstelling?
Het antwoord is ‘ja, maar…’, want:
• De accountant kan vanuit zijn expertise voor de
organisatie fungeren als kritisch sparring partner om
de doelen, normen en uitgangspunten scherp(er) te
krijgen en tot de essentie te beperken; maar
• De accountant kan de norm niet bepalen, want
dan zou bij het verstrekken van zekerheid over
de NFI sprake zijn van zelftoetsing. Het bepalen
van de norm is en blijft dus nadrukkelijk de
verantwoordelijkheid van de organisatie in
samenspraak met haar stakeholders. De accountant
kan wel evidente of ogenschijnlijk van belang zijnde
zaken aandragen die te maken hebben met de
eerder geformuleerde 5 criteria.

Inputgegevens

50

Inrichting
informatiesysteem

Realisatie doelen
en KPI’s

Administratieve organisatie
Betrouwbare NFI staat of valt primair met de inrichting
van de administratieve organisatie (hierna: AO). De
AO moet immers toereikende waarborgen en controls
bevatten om NFI op een blijvende betrouwbare wijze
te verzamelen, vast te leggen en te registreren. Het is
daarom belangrijk om voorafgaand aan de feitelijke
inrichting van het informatiesysteem een beschrijving
van het proces van informatieverzameling, -verwerking
en -registratie op te stellen en te bepalen welke
beheersmaatregelen in het proces noodzakelijk zijn
om de betrouwbaarheid van NFI te waarborgen. Een
belangrijke beheersmaatregel is functiescheiding
tussen het verzamelen, registreren en verstrekken van
NFI. Daarnaast is het van belang dat de AO en het
informatiesysteem zodanig worden ingericht, dat de
informatie die wordt verzameld en vastgelegd altijd
herleidbaar is naar de bron. Deze informatie moet
aansluiten op de aan de stakeholders te verstrekken en
gedefinieerde NFI.
In het voorbeeld van veiligheid is het voor
bijvoorbeeld het aantal inbraken van belang uit
welk systeem deze informatie afkomstig is en of de
vastleggingen en registratie aansluiten bij de eerder
geformuleerde normstelling en randvoorwaarden.
De betrouwbaarheid van het aantal geregistreerde
inbraken zal hoger zijn wanneer dit cijfer rechtstreeks
afkomstig is van een registratie van de politie dan
wanneer dit cijfer bijvoorbeeld is ontleend aan een
krantenartikel.
Interne controle
Een adequaat ingerichte en functionerende AO moet
de betrouwbaarheid van de NFI waarborgen. Toch
kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de
AO tijdelijk niet (geheel) heeft gefunctioneerd. Hierbij

kan worden gedacht aan dataverlies als gevolg van
calamiteiten, afwezigheid van sleutelfunctionarissen,
(tijdelijke) functievermenging, etc. Het is voor de
organisatie daarom van belang dat interne controles
plaatsvinden met als doel het zichtbaar vaststellen
van de betrouwbaarheid van de NFI. Eventuele
leemten in de AO worden hierdoor tijdig gesignaleerd
en gecorrigeerd, zodat de NFI betrouwbaar blijft.
Zeker in de beginfase van het opzetten van (nieuwe)
informatiesystemen rondom NFI zal het aan de orde
kunnen zijn dat de checks & balances nog onvoldoende
zijn om hieromtrent een betrouwbare uitspraak te
kunnen doen. Hierover later meer.

De AO is niet statisch maar dynamisch
Als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in informatiebehoeften maar ook in beschikbare
systemen, kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn de AO op enig moment te wijzigen.
Stel: De inwoners van de gemeente vinden het belangrijk dat meer preventieve acties worden
ondernomen om inbraken te voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat inzicht bestaat in het
aantal pogingen tot inbraak en het aantal daadwerkelijke inbraken. Om dit inzicht te verkrijgen,
is een aanpassing nodig in de registratie van de inbraken. Het is dus van belang dat organisaties
periodiek hun AO beoordelen op actualiteit in relatie tot de (wijzigingen in) informatiebehoeften
en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Interne controle
In de controlepraktijk wordt nog (te) vaak geconstateerd dat interne controle wordt gezien als
iets dat noodzakelijk is ‘omdat de accountant erom vraagt’. Vanuit die gedachte worden interne

Meetinstrumentarium
Een bekend credo is ‘meten is weten’. Dit gaat in
ieder geval op voor NFI. Organisaties beogen met
NFI inzicht te geven in de prestaties en effecten die
worden nagestreefd en de mate waarin deze zijn
gerealiseerd. Het meten van de KPI’s – die inzicht geven
in de prestaties en effecten – is dus erg belangrijk.
Bij de inrichting van het informatiesysteem moet
dus nadrukkelijk rekening worden gehouden met
de mogelijkheden om (tussentijds) de voortgang en
realisatie van de KPI’s te kunnen meten.

controles veelal pas uitgevoerd kort voor aanvang van de accountantscontrole.
Stel: De controle van de jaarrekening 2010 is gepland om uit te voeren in maart 2011. In
februari 2011 wordt ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole de interne controle op
de verantwoording van het aantal inbraken uitgevoerd. Uit de verantwoording blijkt dat
het aantal inbraken is afgenomen met 25%, waarmee de doelstelling is gerealiseerd om het
aantal inbraken met 20% te laten afnemen. Bij uitvoering van de interne controle blijkt echter
een fout te bestaan in de registratie van het aantal inbraken; ook fietsendiefstal is in 2010
geregistreerd als inbraak, waardoor het aantal inbraken niet juist wordt weergegeven. Immers
deze verzameling van gegevens sluit niet aan bij de eerder gedefinieerde norm. Nadat het aantal
inbraken is gecorrigeerd voor het aantal fietsendiefstallen blijkt het aantal inbraken in 2010
niet met 25% maar slechts met 15% te zijn afgenomen. De doelstelling van 20% is dus niet

Verantwoordingsmogelijkheden
Met de verantwoording geeft de organisatie de
stakeholders inzicht in de mate waarin de vooraf
vastgestelde doelstellingen en effecten – uitgedrukt
in KPI’s – zijn gerealiseerd. NFI kan onderdeel zijn
van een bestaande verantwoording (bijvoorbeeld
de jaarstukken) maar kan ook afzonderlijk worden
verantwoord. Bijvoorbeeld door het uitbrengen van
een veiligheidsmonitor. Het is belangrijk om bij de
inrichting van het informatiesysteem al na te denken
over de wijze waarop de NFI zal worden verantwoord.
Bij de inrichting van het systeem kan hierop
worden geanticipeerd door bijvoorbeeld standaard
rapportages, tabellen en analyses op te nemen.

gerealiseerd. Schematisch is dit voorbeeld als volgt weer te geven:
Omschrijving

2009

2010

Aantal inbraken

1.000

850

15%

200

50

75%

1.200

900

25%

Aantal fietsendiefstallen
Totaal

Afname

Op het moment dat de tekortkoming in de registratie wordt geconstateerd, is het
verantwoordingsjaar al voorbij en kan de organisatie niet meer bijsturen (bijvoorbeeld door
extra ‘blauw op straat’). Wanneer de interne controle bijvoorbeeld gedurende het jaar per
kwartaal was uitgevoerd, zou de tekortkoming eerder en in het jaar zelf zijn geconstateerd
en hadden mogelijk acties kunnen worden ondernomen om nadrukkelijker te sturen op het
behalen van de doelstelling.
In de praktijk betekent dit vaak dat de interne controle wordt uitgevoerd na afloop van de
periode waarover verantwoording wordt afgelegd. Bijsturen is in die gevallen niet meer

Registratie en verantwoording
In de vorige paragraaf is stilgestaan bij de wijze waarop
het informatiesysteem voor NFI wordt ingericht en de
aandachtspunten waarmee rekening moet worden
gehouden. De registratie en verantwoording van
NFI vloeit hier ‘automatisch’ uit voort en behoeft
geen nadere toelichting. Voor de registratie en
verantwoording van NFI is wel een aantal specifieke
aandachtspunten te onderkennen, die hierna aan
de hand van het voorbeeld over veiligheid worden
uitgewerkt.

mogelijk. Om de interne controle te laten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van
de NFI en de bedrijfsvoering is het belangrijk niet alleen na afloop maar vooral ook tussentijds
interne controles uit te voeren. Interne controle is immers primair bedoeld om de sturing en
beheersing van de organisatie te verbeteren.

Normstelling
In de paragraaf over normstelling is het al genoemd, maar gezien het belang ervan wordt de
aanbeveling hier nogmaals opgenomen: Het is noodzakelijk om de normen en uitgangspunten
op te nemen in de verantwoording van NFI (als ‘waarderingsgrondslagen’ voor de NFI), zodat
de gebruikers begrijpen wat de reikwijdte is en wat de niet-financiële informatie zegt. In het
voorbeeld zouden de waarderingsgrondslagen voor het aantal inbraken als volgt kunnen luiden:
Definitie inbraak: Een inbraak is een gebouw of voertuig zonder toestemming open maken,
en waarbij aangifte bij de politie heeft plaatsgevonden, met de bedoeling om iets te
ontvreemden.
Nulsituatie: Het aantal inbraken over 2009 bedroeg 100.
Streefwaarde: Het aantal inbraken over 2010 bedraagt maximaal 80.
Totstandkoming streefwaarde: Uit een enquête onder de inwoners van de gemeente is
gebleken dat een afname van het aantal inbraken met 20% essentieel is voor een toename van
het veiligheidsgevoel.
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Accountantscontrole
In de inleiding van dit artikel is vermeld dat vanuit
de maatschappij steeds meer behoefte ontstaat
aan NFI en de zekerheid hieromtrent. Adequate
processen en informatiesystemen moeten de
betrouwbaarheid van NFI waarborgen In de
voorgaande paragrafen is uitvoerig stilgestaan bij de
inrichting van informatiesystemen en de registratie
en verantwoording van NFI. Het ‘probleem’ is dat
de stakeholders die vragen om zekerheid over NFI
vaak niet direct inzicht hebben in de wijze waarop
het informatiesysteem is ingericht en NFI wordt
geregistreerd. De leiding van de organisatie – die
verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de
NFI – zou in deze leemte kunnen voorzien door een ‘in
control statement’ in de verantwoording (bijvoorbeeld
het jaarverslag) op te nemen en daarin expliciet te
verklaren dat de inrichting van de informatiesystemen
en de wijze van registratie en verantwoording voldoen
aan de eraan te stellen eisen en als zodanig de
betrouwbaarheid van de NFI waarborgen. Stakeholders
nemen hiermee – onder andere door recente
gebeurtenissen als de kredietcrisis – steeds minder
vaak genoegen en vragen daarom in toenemende
mate om externe zekerheid over de betrouwbaarheid
van de NFI. Vaak via een afzonderlijke verantwoording
en/of specifieke assurance. Op dat moment komt de
accountant in beeld.

worden gezien als raamwerk voor de controle van NFI.
Uit artikel 3 blijkt dat de accountant verplicht is zijn
werkzaamheden te verrichten met inachtneming van
het raamwerk uit COS 3000: ‘De beroepsbeoefenaar
dient te voldoen aan deze Standaard en aan andere
van toepassing zijnde Standaarden voor assuranceopdrachten bij de uitvoering van een assuranceopdracht anders dan een opdracht tot controle of
beoordeling van historische financiële informatie
‘. De accountant moet op basis van deze bepaling
bij de controle van NFI dus niet alleen voldoen aan
COS 3000, maar ook aan de overige COS’en voor
assurance-opdrachten anders dan de controle van
historische financiële informatie. Dit bevestigt naast de
eerder verwoorde overeenkomsten wederom de in de
inleiding van dit artikel gedeponeerde stelling dat de
controle van financiële en niet-financiële informatie niet
wezenlijk anders is.

Inleiding regelgeving
De accountant is bij de werkzaamheden die hij in zijn
functie als accountant verricht, gehouden aan de
Nadere voorschriften controle- en overige standaarden
(hierna: COS). Als een organisatie een accountant
vraagt zekerheid te verstrekken bij NFI, dan is hierop
van toepassing COS 3000 Assurance-opdrachten
anders dan opdrachten tot controle of beoordeling
van historische financiële informatie4. Specifiek voor
assurance-opdrachten betreffende maatschappelijke
jaarverslagen is COS 3410 van toepassing; omdat dit
artikel is gericht op NFI in het algemeen, blijft COS
3410 verder buiten beschouwing.

Hierna worden deze hoofdonderwerpen aan de hand
van het voorbeeld over veiligheid nader toegelicht.

Raamwerk COS 3000
Hoe ziet het raamwerk van COS 3000 er uit? In
essentie zijn in COS 3000 vijf hoofdonderwerpen te
onderkennen die relevant zijn voor de controle van NFI:
1. Ethische normen
2. Kwaliteitsbeheersing
3. Opdrachtaanvaarding
4. Elementen assurance-opdracht en
5. COS 230 / 240 / 250

Ethische normen
De accountant dient bij opdrachten op basis
van COS 3000 te voldoen aan de Verordening
gedragscode (VGC). Het belangrijkste aspect hieruit
is dat de accountant ook bij de controle van NFI zijn
onafhankelijkheid moet evalueren en documenteren en
waar nodig maatregelen moet treffen om bedreigingen
voor de onafhankelijkheid te elimineren dan wel te
reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Eerder in dit artikel is al genoemd dat de aard,
omvang en wijze van verantwoording van NFI in
overeenstemming moet zijn met de NFI die een
organisatie wil en kan verstrekken of de NFI die
de stakeholders van de organisatie vragen. De
uitkomsten van het stakeholdersoverleg zijn hiervoor
een bepalende factor. Bij NFI is dus altijd sprake van
‘maatwerk’ per organisatie. Mede hierdoor bevat COS
3000 geen volledig uitgewerkt controleprogramma
voor accountants die zekerheid verstrekken bij
NFI. Dit blijkt uit de inleiding van COS 3000: ‘Deze
Standaard heeft ten doel grondslagen en essentiële
werkzaamheden vast te stellen voor en aanwijzingen
te geven aan accountants …’. COS 3000 kan zodoende
4 COS 3000 is van toepassing op alle controleopdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van
historische financiële informatie. In het vervolg van dit artikel wordt eenvoudigheidshalve steeds alleen gesproken
over de controle van niet-financiële informatie en worden andere opdrachten – zoals de beoordeling van
prognoses – buiten beschouwing gelaten.

52

De vraag

De vraag

Stel: Een gemeente vraagt haar accountant van kantoor X zekerheid te verstrekken bij de

Stel: De accountant heeft vanuit de

verantwoording van het aantal inbraken in enig jaar. De gegevens over het aantal inbraken

onafhankelijkheidsanalyse geen belemmeringen onderkend

zijn afkomstig van de politie. Kantoor X is ook accountant van de politie. Namens kantoor

om de opdracht te kunnen aanvaarden. Aan welke

X zijn verschillende accountants eindverantwoordelijk voor de controle van de gemeente

kwaliteitseisen dient de controle van de verantwoording van

en de politie. Kan de accountant van de gemeente – los van de overige voorwaarden voor

het aantal inbraken dan te voldoen?

opdrachtaanvaarding – de opdracht voor de controle van het aantal inbraken aanvaarden
wanneer hetzelfde kantoor X ook de controle van de politie heeft uitgevoerd?

De praktijk
Het gaat voor het doel van dit artikel te ver om een

De praktijk

complete uitwerking te geven van de kwaliteitseisen

Op basis van COS 3000 en de VGC dient de accountant bij het aanvaarden van opdrachten tot

waaraan de controle en het controledossier dienen te

controle van NFI zijn onafhankelijkheid te evalueren. In dit voorbeeld zal de accountant moeten

voldoen. In ieder geval gelden hiervoor dezelfde eisen

onderkennen dat kantoor X waarvoor hij werkzaam is, tevens de controle heeft uitgevoerd van

als voor de reguliere assurance-opdrachten, zoals de

de politie. Het is van belang dit te onderkennen, omdat de accountant bij de controle van het

jaarrekeningcontrole. Dit betekent dat voor de controle van

aantal inbraken gebruik zal moeten maken van informatie die afkomstig is van de politie. Voor

de verantwoording van het aantal inbraken een afzonderlijk

de samenleving moet duidelijk zijn welke werkzaamheden de accountant van de gemeente

dossier moet worden aangemaakt, waarin in ieder geval

heeft verricht om zelfstandig vast te stellen dat de opgegeven aantallen juist zijn. Hierbij kan een

de onafhankelijkheidsanalyse, opdrachtaanvaarding,

aantal kwesties aan de orde zijn:

-omschrijving en -bevestiging, controleplanning, uitvoering
en rapportering worden vastgelegd.

1. De betrokken partijen kunnen en zullen mogelijk verwachten dat de accountant van de
gemeente “blind mag varen” op de werkzaamheden van zijn of haar collega omdat per

De opgave

slot van rekening de controle van de politie al is uitgevoerd door een collega accountant

De accountant is bij opdrachten op basis van COS 3000

behorende tot hetzelfde kantoor.

gehouden aan vergelijkbare kwaliteitseisen die gelden voor

2. Wanneer er bij uitvoering van de controle, review of naderhand (aanzienlijke) verschillen

assurance-opdrachten betreffende financiële informatie.

bekend worden tussen de eerder gepresenteerde informatie en de nu gecontroleerde

Afhankelijk van de aard van de opdracht tot controle van

informatie ontstaan mogelijk vraagpunten bij de stakeholders over de kwaliteit van de

NFI moet worden bepaald op welke wijze het dossier

controle en de uitkomsten hiervan. Hierbij kan een lastig dilemma ontstaan omdat de

en de controle worden ingericht, zodat zichtbaar aan

verwachting kan bestaan dat het “al gecontroleerde” informatie betreft.

deze kwaliteitseisen wordt voldaan. Deloitte beschikt

3. Tot slot kan er sprake zijn van een verantwoordelijkheidsvraagstuk. Daar waar beide

over specifieke instructies, richtlijnen en een afzonderlijk

organisaties worden gecontroleerd door één en hetzelfde accountantskantoor kan al snel de

elektronisch controledossier dat is ontwikkeld voor

gedachte en handelswijze ontstaan dat de accountants onderling de informatie afstemmen

assurance-opdrachten in het kader van niet financiële

en delen.

informatie.

De opgave
Bij de controle van NFI moet de accountant zijn onafhankelijkheid evalueren. Het is verplicht
eventuele bedreigingen adequaat te analyseren en te documenteren welke maatregelen zijn
getroffen om bedreigingen weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau te minimaliseren.
Ten aanzien van deze specifieke casus zal de gemeentelijke accountant nadrukkelijk met zijn
opdrachtgever moeten afstemmen hoe om te gaan met het verstrekken van informatie door
de politieorganisatie. Ten tweede moeten zij besluiten welke werkzaamheden noodzakelijk
zijn voor de review van de (controle-)werkzaamheden van de accountant voor de politie
met de reden hiervoor. Ten derde moeten zij inzicht verschaffen in de reikwijdte van de
werkzaamheden. Ten vierde moeten zij bij geconstateerde onzekerheden en verschillen in
eerder gepresenteerde informatie nadrukkelijk communicatie zoeken over de bevindingen. Ten
slotte moeten zij aandacht besteden aan de toegankelijkheid van en verantwoordelijkheid voor
de te verstrekken informatie.

Kwaliteitsbeheersing
Op grond van COS 3000 dient de accountant
kwaliteitsbeheersingsmaatregelen te implementeren die
toegepast worden op iedere individuele opdracht. Dit
betekent dat opdrachten op basis van COS 3000 dienen
te voldoen aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing
waarover accountantskantoren op grond van artikel
18 van de Wet toezicht accountantsorganisatie
moeten beschikken. Concreet gezegd: de uitvoering
van opdrachten voor de controle van NFI dienen aan
dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als assuranceopdrachten voor de controle van historische financiële
informatie, zoals de controle van de jaarrekening.

Opdrachtaanvaarding
Een accountant kan opdrachten tot controle van NFI
alleen aanvaarden of voortzetten als aan een aantal
voorwaarden is voldaan:
• Het object van onderzoek valt onder de
verantwoordelijkheid van een andere partij dan
de beoogde gebruikers of de accountant. De
verantwoordelijke partij kan wel één van de
beoogde gebruikers zijn maar niet de enige.
• Er zijn geen omstandigheden bekend waaruit
blijkt dat niet aan de VGC of de Standaarden voor
assurance-opdrachten kan worden voldaan.
• De accountant beschikt alleen of met zijn team over
voldoende professionele kennis en vaardigheden om
de opdracht uit te kunnen voeren.
• De opdrachtvoorwaarden zijn schriftelijk vastgelegd en
door de opdrachtgever en de accountant bevestigd.
• Een wijziging in de reikwijdte van de opdracht
kan niet zonder meer worden geaccepteerd.
Als de opdrachtgever bijvoorbeeld verzoekt de
opdracht tot het verstrekken van een redelijke
mate van zekerheid te wijzigen in een beperkte
mate van zekerheid, kan dit niet zo maar worden
geaccepteerd. De accountant zal moeten
onderzoeken waarom de opdrachtgever dit
verzoekt. Hij moet vervolgens evalueren of de
wijziging al dan niet kan worden geaccepteerd en
onder welke voorwaarden.
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De vraag
Stel: Het college van een gemeente verzoekt haar
accountant zekerheid te verstrekken bij de verantwoording
van het aantal inbraken over enig jaar. De verantwoording
zal aan de gemeenteraad worden overlegd. De accountant
onderkent geen omstandigheden waardoor niet zou
worden voldaan aan de VGC of de Standaarden voor
assurance-opdrachten en beschikt over voldoende kennis
om de opdracht uit te kunnen voeren. Kan de accountant

Stakeholders wensen meer
transparantie, verantwoording
en zekerheid over nietfinanciële informatie.

deze opdracht aanvaarden?

De praktijk
De accountant zal in de casus nog moeten vaststellen of
het object van onderzoek onder de verantwoordelijkheid
valt van een andere partij dan de beoogde gebruikers

Assurance-informatie
Om zekerheid te kunnen verstrekken bij NFI dient de accountant over zodanige kennis
te beschikken van het object van onderzoek dat deze voldoende is om het risico
van onjuistheden van materieel belang te signaleren en verdere procedures voor het
verzamelen van assurance-informatie op te stellen en uit te voeren.

of de accountant. Het college van de gemeente heeft
aan de accountant gevraagd de verantwoording van het
aantal inbraken te controleren. De verantwoording is
bedoeld om te worden overlegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad krijgt hiermee inzicht in de effecten en
resultaten van het veiligheidsbeleid dat het college in enig
jaar heeft uitgevoerd. Naast het college en de accountant
is dus een derde partij betrokken, de gemeenteraad. Indien

Voor het bepalen van het materieel belang zal de accountant moeten begrijpen
en inschatten welke factoren de beslissingen van de beoogde gebruikers zouden
kunnen beïnvloeden. In feite is dit niet anders dan bij assurance-opdrachten van
financiële informatie. Een belangrijk verschil is dat het materieel belang bij assurance
van financiële informatie relatief eenvoudig in een bedrag is uit te drukken. Bij NFI
gaat het niet om euro’s en gaat het vaak om verschillende KPI’s. In de praktijk zal het
daardoor vaak noodzakelijk zijn om een materialiteit per KPI te bepalen.

het college en de accountant de opdracht schriftelijk
vastleggen en bevestigen en geen scopewijzigingen worden
gevraagd, kan de accountant de opdracht uitvoeren.

De vraag
Een gemeente heeft de accountant gevraagd zekerheid te verstrekken bij de verantwoording

De opgave

van het aantal inbraken. Het aantal inbraken is als volgt verantwoord:

De accountant zal na moeten gaan of de opdrachtgever
bevoegd is tot het verstrekken van de opdracht. Verder

Aantal pogingen tot inbraak		

moet de accountant, naast de formele opdrachtbevestiging,

• Waarvan mislukte pogingen tot inbraak

200

20%

en vooral bij een ‘reguliere’ opdracht tot het controleren

• Waarvan geslaagde pogingen tot inbraak

800

80%

van een financiële verantwoording, moeten nagaan of de

• Waarvan geslaagde pogingen zonder buit

300

38%

reikwijdte van de opdracht aansluit bij de verwachtingen

• Waarvan geslaagde pogingen met buit

500

63%

en wensen van de opdrachtgever. Het afbakenen van de

• Waarvan pogingen zonder geweld

900

90%

1.000

reikwijdte, het benoemen van de relevante werkzaamheden,
en het inzicht geven in mogelijke uitkomsten, is relevant

Hoe dient de accountant zijn materialiteit te bepalen?

in het licht van de uitkomsten van de assurance opdracht.
Wanneer er sprake is van een groeipad in het kader van de

De praktijk

registratie en verantwoording van niet-financiële informatie

De vraag welke materialiteit de accountant dient te hanteren, is op basis van de casus en daarbij

dan is het wellicht te overwegen om te komen tot een

beschikbare informatie niet te beantwoorden. Dit is namelijk van meer factoren afhankelijk,

rapport van feitelijke bevindingen. Een dergelijke rapportage

zoals de gevraagde mate van zekerheid. De vraag hoe de accountant zijn materialiteit moet

kan (meer) bijdragen aan de ontwikkelopgave van een

bepalen kan wel worden beantwoord. Twee vragen zijn hierbij van essentieel belang: wie zijn

organisatie.

de gebruikers van de informatie en wat wil de gebruiker weten c.q. welke beslissingen willen de
gebruikers op basis van de informatie nemen?

Elementen assurance-opdracht
Bij assurance-opdrachten van NFI is een aantal
elementen te onderkennen:
• Drie partijen
• Object van onderzoek
• Criteria
• Assurance-informatie en
• Assurance-rapport

In een eerder voorbeeld is al genoemd dat de verantwoording over het aantal inbraken wordt
gepresenteerd aan de gemeenteraad. Stel dat de gemeenteraad de enige gebruiker van de
informatie zou zijn. Belangrijk is dan om te bepalen wat de gemeenteraad wil weten en /
of welke beslissingen de gemeenteraad op basis van de informatie wil nemen. Het exacte
antwoord op deze vragen is voor de casus niet relevant. Wel van belang is welke overwegingen
de accountant betrekt bij het bepalen van de materialiteit in dit voorbeeld. Belangrijke aspecten
in dit voorbeeld zouden kunnen zijn:
• De verhouding van de verantwoorde aantallen ten opzichte van het totaal: zo zullen enkele
geslaagde inbraakpogingen meer of minder gezien het totaal aantal geslaagde pogingen

De elementen: drie partijen, object van onderzoek
en criteria zijn eerder in dit artikel besproken. Hierna
worden de resterende elementen assurance-informatie
en assurance-rapport nader toegelicht.

van 800 naar verwachting niet veel invloed hebben op de beeldvorming en daarmee de
beslissingen van de gemeenteraad.
• De aard van de pogingen: de gemeenteraad zal naar verwachting meer gewicht toekennen
aan inbraakpogingen met geweld dan aan geslaagde pogingen zonder buit; de toegestane
afwijking in het aantal zal bij de pogingen met geweld daardoor naar verwachting (veel)
lager zijn dan bij de geslaagde pogingen zonder buit.
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De opgave
De accountant dient in zijn dossier gemotiveerd vast
te leggen welke overwegingen hij heeft betrokken bij
het bepalen van de materialiteit en op basis van welke
overwegingen hij uiteindelijk tot zijn materialiteitsbepaling
is gekomen. Belangrijke aspecten hierbij zijn onder andere:

• Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden
(inclusief vermelding beperkingen bij opdracht tot
verkrijgen van beperkte mate van zekerheid)
• Conclusie (ook afzonderlijke conclusie per aspect):
goedkeurend (positief of negatief geformuleerd) of
niet-goedkeurend

de identificatie van de vermoedelijke gebruikers, de
informatie die deze gebruikers verlangen en de beslissingen
die de gebruikers naar verwachting zullen nemen op
basis van de informatie. Het is van belang dat de “fout- of
onzekerheidsfractie” ook onderwerp van gesprek en overleg
is geweest in de stakeholderdiscussie.

De uitgangspunten voor het verkrijgen van assuranceinformatie zijn bij financiële en niet-financiële
informatie identiek. Toereikende assurance-informatie
is de basis voor het oordeel.
Assurance-rapport
De wijze van rapporteren is afhankelijk van de
opdracht die de accountant heeft gekregen. Voor
het assurancerapport is daarom geen standaard
beschikbaar. De rapportage kan plaatsvinden in de
vorm van een ‘short form’ (alleen basiselementen)
of ‘long form’ (gedetailleerde uiteenzetting
opdrachtvoorwaarden, criteria en bevindingen).
In COS 3000 zijn de basiselementen van een
assurancerapport beschreven. Dit zijn:
• Opschrift, datering, naam en vestigingsplaats
• Adressering
• Aanduiding object van onderzoek
• Criteria
• Inherente beperking (indien van toepassing)
• Beperking gebruikers / doel (indien van toepassing)
• Vermelding verantwoordelijke partij en omschrijving
verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke
partij en de accountant
• Vermelding dat opdracht is uitgevoerd in
overeenstemming met standaarden

Het gaat voor dit artikel te ver om deze elementen één
voor één te beschrijven. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving en toelichting van de basiselementen
wordt daarom kortheidshalve naar COS 3000
verwezen.
COS 230 / 240 / 250
Volledigheidshalve wordt hier vermeld dat de uitvoering
van opdrachten op basis van COS 3000 ook dient te
voldoen aan:
• COS 230 Controledocumentatie;
• COS 240 De verantwoordelijkheid van de
accountant voor het onderkennen van het risico van
fraude in het kader van de controle van financiële
overzichten; en
• COS 250 Het belang van wet- en regelgeving bij de
controle van financiële overzichten.
Uit het feit dat bovenstaande COS’en van toepassing
zijn op assurance-opdrachten van NFI, blijkt echter eens
te meer dat de uitvoering van en de regelgeving voor
assurance-opdrachten van financiële en niet-financiële
informatie belangrijke overeenkomsten kennen.
Mate van zekerheid
Net als bij financiële informatie kan bij NFI drie soorten
zekerheid worden verstrekt: geen zekerheid, beperkte
mate van zekerheid en redelijke mate van zekerheid.
Welke zekerheid past nu bij welke opdracht? Het
antwoord op deze vraag is primair afhankelijk van de
mate van ‘volwassenheid’ van de organisatie op het
gebied van NFI. Het afleggen van verantwoording
over NFI en het geven van zekerheid daarover is nog

Ontwikkelingsstadia niet-financiële informatie

Fase 1

Nulmeting
uitvoeren

Fase 2

Awareness en
bepaling van
prioriteiten

Awareness

Fase 3

Gebruikersdialoog
en ontwerp
informatiesysteem

Opzet

Fase 4
Evaluatie bestaan,
verbetering en
normontwikkeling

Bestaan

Fase 5
Duidelijke normen
leidend tot
assurance

Werking

5 NIVRA-rapport ‘Meer dan euro’s alleen – Nieuwe kaders voor de verantwoording en assurance van niet-financiële
informatie’.
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volop in ontwikkeling. Dit betekent dat organisaties
die zich willen verantwoorden op basis van NFI veelal
nog stappen moeten zetten om uiteindelijk te komen
tot een betrouwbare registratie en verantwoording van
NFI. De accountant zal bij zijn opdracht en uitvoering
aansluiting zoeken bij de mate waarin de organisatie
haar systemen en verantwoording van NFI heeft
ontwikkeld. Schematisch5 (pag. 55) is dit als volgt weer
te geven.
Uit het schema blijkt dat NFI zich in een aantal stadia
ontwikkelt vanuit een nulmeting (bepalen van de
uitgangspositie) naar uiteindelijk duidelijke normen
waarbij de accountant zekerheid kan verstrekken
over NFI. In de eerste fasen zal de organisatie zich
eerst bewust moeten worden van het doel en de
toegevoegde waarde van NFI. Wanneer ‘awareness’
aanwezig is, kan een stakeholdersoverleg worden
gevoerd om te bepalen welke informatiebehoeften
bestaan en hoe hierin kan worden voorzien. Hiertoe zal
een informatie- en registratiesysteem voor NFI worden
ontworpen en ingericht. Nadat het systeem bestaat,
kan de werking worden getest en kunnen de inrichting
en werking op basis van de bevindingen verder worden
verbeterd. Uiteindelijk zal dit resulteren in een systeem
dat betrouwbare NFI oplevert en waarbij de accountant
zekerheid kan verstrekken over de betrouwbaarheid
van de verantwoording ervan.
De aard, omvang en diepgang van de werkzaamheden
van de accountant groeit logischerwijs mee met de
ontwikkeling van NFI binnen de organisatie. Het lijkt
immers niet direct opportuun een accountant te vragen
een redelijke mate van zekerheid te verschaffen bij NFI
wanneer de organisatie zich nog bijvoorbeeld in fase
1 of 2 bevindt. Dit betekent tegelijkertijd dat de rol
van de accountant en het normenkader dat hierbij van
toepassing is, afhankelijk is van de ontwikkelingsfase
van de organisatie. Dit is schematisch6 onderaan de
pagina weergegeven.

Fase in de ontwikkeling

De aard, omvang en diepgang
van de werkzaamheden van de
accountant groeit logischerwijs
mee met de ontwikkeling van
NFI binnen de organisatie.

Het schema maakt duidelijk dat de accountant bij NFI
drie rollen6 kan vervullen:
1. Als adviseur bij de inrichting en verbetering van
(niet-financiële) informatiesystemen en processen in
de organisatie, via het uitbrengen van adviezen;
2. Als rapporteur van onderzoeksbevindingen over
het proces van totstandkoming van niet-financiële
informatie, zonder daarover assurance te geven.
Het is dan de gebruiker die zelf zijn conclusies
trekt, op basis van de feitelijke bevindingen van de
accountant; en
3. Als assurance-verschaffer over het proces van
de totstandkoming of over de informatie zelf als
uitkomst van dit proces. De accountant geeft
zekerheid over de betrouwbaarheid van het proces
of de informatie via een assurance-rapport.
In de fasen waarin de organisatie nog werkt aan de
awareness of de opzet en het bestaan van informatieen registratiesystemen, zal de accountant nog geen
zekerheid (kunnen) verstrekken. Hij zal dan vooral
adviseren over de nulmeting / de uitgangssituatie en
aanbevelingen doen om de opzet en het bestaan van

Verankering
organisatie

Volwassenheid
informatie

Primaire rol van de
accountant

Normenkader
accountant

1. geen awareness

Advies: nulmeting

Alleen VGC

2.awareness-opzet

Advies: inrichting

Aleen VGC

3. opzet-bestaan

Advies: testen bestaan

Alleen VGC

4. bestaan-werking

Rapporteren bevindingen

COS 4400

5. werking-volwassenheid

Assurance-verschaffen

COS 3000

6 NIVRA-rapport ‘Niet-financiële informatie in beweging –Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van
niet-financiële informatie in de publieke sector’.
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de systemen verder te ontwikkelen. Bij deze opdrachten
worden geen feitelijke bevindingen gerapporteerd en
wordt geen zekerheid verstrekt. Op deze opdracht is
daarom alleen de VGC van toepassing. Wanneer de
systemen van de organisatie eenmaal werken, kan
de accountant de werking testen en zijn bevindingen
rapporteren in de vorm van een rapport van feitelijke
bevindingen. Op dergelijke opdrachten is COS 4400
Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen
specifieke werkzaamheden met betrekking tot
financiële informatie van toepassing. In de laatste
fase, wanneer de organisatie op het gebied van NFI
‘volwassen’ is, kan de accountant zekerheid verstrekken
bij de verantwoording van NFI. Hierbij is COS 3000 van
toepassing.
Tot slot
De vraag naar niet-financiële informatie is de laatste
jaren sterk toegenomen. Door recente gebeurtenissen,
zoals de kredietcrisis en de klimaatontwikkelingen,
ontstaat steeds meer vraag naar zekerheid over de
betrouwbaarheid van niet-financiële informatie. De
controle van financiële en niet-financiële informatie
is niet wezenlijk anders. De aard en omvang van NFI
is afhankelijk van het stakeholdersoverleg en kan
per organisatie sterk verschillen. Het is hierdoor niet
mogelijk om één controleprogramma te ontwikkelen
dat bij iedere assurance-opdracht van NFI kan worden
gehanteerd. In COS 3000 is daarom een raamwerk
opgenomen. Dit raamwerk geeft de minimale eisen en
voorwaarden waaraan opdrachten tot controle van NFI
en de uitvoering ervan dienen te voldoen.
Het belangrijkste verschil tussen de controle van
financiële en niet-financiële informatie is het
normenkader waaraan wordt getoetst. Voor
financiële informatie zijn algemeen geldende
normen voorhanden, zoals het Burgerlijk Wetboek
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Voor
niet-financiële informatie is een normenkader nog

niet algemeen beschikbaar. Wereldwijd zijn er wel
initiatieven om tot generieke normenkaders te komen.
Voor de verslaggeving over duurzaamheid is een
dergelijk kader voorhanden. Gezien de algemene
maatschappelijke belangstelling en de aandacht vanuit
onder andere het NIVRA voor niet-financiële informatie,
is de verwachting dat een algemeen normenkader op
niet al te lange termijn beschikbaar zal komen.
Uit dit artikel blijkt dat de rol van de accountant bij de
totstandkoming en verantwoording van niet-financiële
informatie mede afhankelijk is van de ‘volwassenheid’
van organisaties op dit gebied. Wanneer organisaties
pas de eerste stappen zetten in de verantwoording
van niet-financiële informatie zal de accountant nog
geen zekerheid (kunnen) verstrekken en daarom
vooral een adviserende rol vervullen. De accountant
zal zijn bevindingen en aanbevelingen betreffende de
betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie,
opnemen in een rapport van feitelijke bevindingen.
Mede op basis van het rapport van bevindingen
kan de organisatie haar systemen verder vorm en
inhoud geven. Naar mate de betrouwbaarheid van de
niet-financiële informatie hierdoor verder toeneemt,
zal de accountant een beperkte of redelijke mate van
zekerheid kunnen verstrekken. Van essentieel belang
hiervoor is dat vooraf eenduidige en controleerbare
normen en kritische prestatie indicatoren worden
gedefinieerd en het informatiesysteem zodanig is
ingericht dat de betrouwbaarheid van de daarin
vastgelegde informatie is gewaarborgd.
Frank van Kuijck RA RO EMIA
Dennis Leus RA
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Beheersing van digitale
inkoopfactuurverwerking

Een verschuiving van het zwaartepunt in de interne
beheersing als gevolg van de invoering van digitale
inkoopfactuurverwerking.
Inleiding
Organisaties maken steeds vaker gebruik van de
mogelijkheden die digitalisering van factuurstromen
biedt. In plaats van een papieren factuur die door de
organisatie zwerft om de benodigde handtekeningen
te ontvangen, wordt gebruik gemaakt van een digitale
route die door de factuur wordt doorlopen. Op elk
gewenst moment is te achterhalen bij wie een factuur
momenteel in de digitale werkbak ligt, hoe lang de
factuur daar al ligt en wie goedkeuring heeft verleend
tot betaling. Maar hoe betrouwbaar is deze informatie
precies? Weet u zeker dat de facturen goed worden
afgehandeld, net zoals in het papieren tijdperk? Is de
juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verwerking
van facturen gewaarborgd? In dit artikel volgt een
uiteenzetting van de verschuiving in de interne
beheersing en aandacht die noodzakelijk is in voor
een organisatie om digitale inkoopfactuurverwerking
betrouwbaar te laten verlopen.
E-factureren en digitale
inkoopfactuurverwerking
De elektronische uitwisseling van facturen, het
zogenaamde e-factureren, groeide fors over de
afgelopen jaren. De overheid neemt hierin het
voortouw door prestatieafspraken te maken op dit
gebied, de Belastingdienst stelt geen aanvullende eisen
meer aan digitale facturen in vergelijking met papieren
facturen en in Europa is de Europese Commissie bezig
de wetgeving zo aan te passen dat elektronische
facturen gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden
met handelspartners in de EU. Naast het digitaal
binnenkomen van facturen in een organisatie neemt
ook de digitale verwerking van binnengekomen
facturen een hoge vlucht. Steeds meer (overheids)
organisaties zien de voordelen en durven de stap
te zetten. Verwachting is dat meer organisaties de
inkomende facturen digitaal zullen gaan afhandelen.
De voordelen
Voordeel van digitale verwerking van inkoopfacturen
is ten eerste dat de facturen niet meer zoek raken.

Als het proces op orde is, worden alle facturen die
per post binnen komen in de organisatie vrijwel
direct gedigitaliseerd, opgeslagen en voorzien
van een kenmerk. Facturen kunnen hierdoor altijd
teruggevonden worden in de applicatie die wordt
gebruikt ter ondersteuning van het proces. Facturen
gaan vervolgens middels een workflow in de applicatie
digitaal door de organisatie, in plaats van het
doorsturen van fysieke facturen met de interne post.
Akkordering door medewerkers die zich op fysiek
gescheiden locaties bevinden vormt geen belemmering
meer in het goedkeuringsproces.
Een ander voordeel is de beschikbaarheid van
informatie over het factuurverwerkingsproces. Met
een druk op de knop is inzichtelijk wat de gerealiseerde
termijn van verwerking is voor facturen in de
organisatie, welke knelpunten er bestaan in het proces
en wie akkoord heeft gegeven op de betaling van een
factuur. Dit stelt het management in staat om beter te
sturen en het proces te optimaliseren.
De risico’s
Maar tegenover de voordelen staan ook risico’s
die gemoeid zijn met de invoering van digitale
inkoopfactuurverwerking. De digitalisering van
inkoopfactuurverwerking gaat gepaard met de
implementatie van een applicatie die de digitale
verwerking ondersteunt. Met de invoering van de
applicatie en het digitale proces ontstaan er risico’s ten
aanzien van de betrouwbaarheid van de verwerking.
De organisatie gaat volledig steunen op de applicatie
die de goedkeuringsworkflow ondersteunt, ten aanzien
van de juistheid en volledigheid van het betaalbestand
dat wordt gegenereerd. Hierbij heeft de organisatie en
de accountant van de organisatie geen mogelijkheid
meer om terug te vallen op handtekeningen die zijn
gezet op fysieke facturen. Een paar voorbeelden van
concrete risico’s en vragen die actueel worden door de
digitalisering van de verwerking van inkoopfacturen:
• Wordt het digitaal akkoord op een factuur gegeven
door de juiste medewerker? Is de factuur de juiste
route in gestuurd? Is de authenticiteit van de
medewerker gegarandeerd?
• Worden facturen buiten het proces van digitale
factuurverwerking afgehandeld? Worden de juiste
goedkeuringen hiervoor verkregen?
• Kunnen medewerkers facturen goedkeuren met
een waarde boven de geldende goedkeuringslimiet
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of ten laste van een budget waarvoor zij niet
verantwoordelijk zijn?
• Zijn er gebruikers in de applicatie met zulke hoge
rechten dat zij facturen zonder tussenkomst van
anderen kunnen goedkeuren, en wellicht betaalbaar
stellen?
Het is van belang te inventariseren welke risico’s van
toepassing zijn in de organisatie in kwestie en de
organisatiespecifieke inrichting van het proces. De
beheersmaatregelen voor interne beheersing zullen
vervolgens hierop ingericht moeten worden.
Interne beheersing in gebruikers- en
automatiseringsorganisatie
Om een betrouwbare verwerking van facturen te
garanderen is het van belang dat er een goede balans
is tussen de beheersmaatregelen in de gebruikersorganisatie (gebruikerscontroles) en beheersmaatregelen
in de ondersteunende applicatie (geprogrammeerde
controles of application controls). Een voorbeeld van
een gebruikerscontrole is het maken van een maandelijkse uitdraai uit de applicatie van de wijzigingen die
zijn doorgevoerd in de bankrekeningnummers van
crediteuren. Op basis van deze uitdraai wordt een
handmatige controle uitgevoerd waarbij aan de hand
van een brondocument wordt gecontroleerd of deze
wijziging terecht is doorgevoerd. Een voorbeeld van
een geprogrammeerde controle is de implementatie
van een workflow waarbij een wijziging in een bankrekeningnummer door een medewerker van de crediteurenadministratie geaccordeerd moet worden door
de coördinator crediteurenadministratie voordat het
bankrekeningnummer wordt gewijzigd in de applicatie.
Deze gebruikerscontroles en geprogrammeerde
controles zijn gefundeerd op een aantal randvoorwaarden in de gebruikersorganisatie (organisatorische
functiescheiding) en in de automatiseringsorganisatie (algemene ICT-beheersmaatregelen, general IT
controls). Zonder deze randvoorwaarden kan niet op
de werking van de gebruikers- en geprogrammeerde
controles worden gesteund.
Het samenspel aan randvoorwaarden en controles in de
gebruikersorganisatie en de automatiseringsorganisatie
vormt de interne beheersing van de organisatie.
In figuur 1 is een weergave opgenomen van de
aspecten die gezamenlijk de interne beheersing van de
organisatie vormen.
Meer nadruk op automatiseringsorganisatie
In de traditionele situatie met handmatige verwerking
van facturen ligt het zwaartepunt van de aandacht
en werkzaamheden in de gebruikersorganisatie. Een
voorbeeld hiervan is het plaatsen van de handtekening voor akkoord door de budgethouder op de
fysieke factuur. Maar ook de controle voorafgaand
aan daadwerkelijke betaalbaarstelling of de juiste
medewerkers volgens de procuratieregeling de
factuur hebben afgetekend, is een voorbeeld van
een handmatige controle. Met de invoering van
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Nadat de digitale
factuurverwerking in de
organisatie operationeel is
geworden, is het zaak om het
proces beheersbaar te houden.
digitale factuurverwerking vindt een overgang van
de aandacht plaats richting de automatiseringsorganisatie. De genoemde gebruikerscontroles worden
vervangen door geprogrammeerde maatregelen. De
goedkeuringslimieten per medewerker worden in de
workflow geïmplementeerd en in de applicatie worden
de budgetten aan de juiste budgethouder gekoppeld.
Door de vervanging van handmatige gebruikerscontroles door geprogrammeerde maatregelen in de
applicatie, zal de interne beheersing zich meer op de
procesgang en de beheersmaatregelen in de applicatie
moeten gaan richten. Deze verschuiving in de interne
beheersing is in figuur 2 en 3 weergegeven.
Belangrijke aspecten binnen de
automatiseringsomgeving
De verschuiving van controles en randvoorwaarden in
de richting van de automatiseringsorganisatie brengt
met zich mee dat de IT-functie in de organisatie een
zwaardere rol krijgt. De inrichting van de algemene
ICT-beheersmaatregelen en de geprogrammeerde
maatregelen binnen de applicatie zijn van cruciaal
belang voor het beheerst laten verlopen van het
proces.
Algemene ICT-beheersmaatregelen
Op het gebied van de algemene ICT-beheersmaatregelen zijn de volgende onderwerpen doorgaans
van belang voor het proces digitale factuurverwerking:

Figuur 1 De aspecten van interne beheersing
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Figuur 2 Zwaartepunt interne beheersing in de traditionele situatie
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• Logische toegangsbeveiliging voor applicatie en
database
• Wijzigingsbeheer ten aanzien van de applicatie
• Beheer van autorisaties in de applicatie
De lijst met onderwerpen die voor een specifieke
organisatie van belang zijn, zijn op basis van een risicoanalyse te bepalen.
Geprogrammeerde maatregelen
De geprogrammeerde maatregelen in het proces
van digitale factuurverwerking zijn bepalend in de
verwerking van de facturen. Een standaardverzameling
aan geprogrammeerde maatregelen is niet makkelijk
te geven, gezien de vele varianten van het proces
die er bestaan. Zaken als functiescheiding in de
applicatie, logging van handelingen van gebruikers
en inrichting van invoercontroles in de applicatie zijn
veelvoorkomende voorbeelden van geprogrammeerde
controles in het proces. De precieze inrichting van
de geprogrammeerde controles in een applicatie is
afhankelijk van de wijze waarop het proces is ingericht
in de organisatie en de wijze waarop het proces

Figuur 3 Zwaartepunt interne beheersing in de digitale situatie
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door de applicatie wordt ondersteund. De risico’s
die zich in het proces voordoen (en die niet worden
geaccepteerd) zullen door maatregelen moeten worden
afgedekt. Voor een effectief en efficiënt gebruik van
de applicatie is het aan te raden dit zoveel mogelijk in
(preventieve) maatregelen in de applicatie in te richten.
Waar een onacceptabel restrisico bestaat, worden
in aanvulling op de geprogrammeerde maatregelen
gebruikerscontroles gedefinieerd.
Hoe beheersen
Nu bekend is dat de aandacht van de beheersing
meer verplaatst zal moeten worden naar de
automatiseringsorganisatie, en op basis van een
risico-analyse is bepaald welke maatregelen er
getroffen zullen moeten worden aan algemene
ICT-beheersmaatregelen en geprogrammeerde
maatregelen, is het zaak te bepalen hoe deze zaken
beheerst zijn en blijven.
De eerste stap ligt op het moment van de
implementatie van het digitale proces in de
organisatie. Bij implementatie van de applicatie ter
ondersteuning van het proces, is het van belang
om een opzet te maken voor de inrichting van de
maatregelen. Hierbij gaat het om maatregelen in de
gebruikersorganisatie en automatiseringsorganisatie.
De eventuele gebruikerscontroles worden opgenomen
in de procesbeschrijvingen en de geprogrammeerde
maatregelen worden opgenomen in de inrichting van
de applicatie. Daarnaast is er oog voor de invulling
van de algemene ICT-beheermaatregelen, waarbij
onder andere de beheerprocessen voor na go-live
van de applicatie worden opgesteld en ingebed in
de organisatie. Valkuil is dat bij de inrichting van
de applicatie vaak de nadruk ligt op de nieuwe
functionaliteit en minder op de beheersbaarheid. Om
een beeld te krijgen van de mate waarin de inrichting
van de applicatie bij go-live voldoet aan de te stellen
eisen, is het het overwegen waard een pre- en
post-implementatie review te laten uitvoeren door een
IT-auditor. Hierbij wordt vlak voor (pre-implementatie,
toetsing van de opzet) en vlak na (post-implementatie,
toetsing van bestaan) de go-live van de digitale
factuurverwerking een audit uitgevoerd op de
beheersmaatregelen in de applicatie. Op die manier
wordt inzichtelijk op welke onderdelen de organisatie
nog risico loopt en welke maatregelen hierop te
formuleren.
Nadat de digitale factuurverwerking in de organisatie
operationeel is geworden, is het zaak om het
proces beheersbaar te houden. Het samenspel van
gebruikerscontroles en geprogrammeerde controles
en de invulling van de randvoorwaarden dient
periodiek, en zeker bij grote wijzigingen in het proces
of de applicatie, getoetst te worden. Op basis van de
toetsing worden omissies en overlap in de maatregelen
verholpen om zo de optimale mix aan maatregelen
te behouden. De bekende plan-do-check-act cyclus
is een goed model om de beheersing in het proces te
handhaven.
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Applicatiebeheer
De verschuiving van het zwaartepunt van de
controlemaatregelen en de randvoorwaarden
brengt met zich mee dat rol van de functioneel en
technische applicatiebeheerder adequaat ingevuld
zal moeten worden. De organisatie is afhankelijk
van de juiste werking van de geprogrammeerde
maatregelen in de applicatie, deze juiste werking
staat of valt met adequaat applicatiebeheer. De
vele leveranciers van applicaties die zich op de
markt bewegen leveren doorgaans een applicatie
op met de juiste functionaliteit, maar een beheerst
digitaal factuurverwerkingsproces staat of valt met
de wijze waarop de applicatie bij de organisatie is
ingericht en hoe de applicatie wordt beheerd. Deze
verantwoordelijkheid ligt in handen van de organisatie
zelf. De applicatie biedt bijvoorbeeld technisch de
mogelijkheid om organisatorische functiescheiding
door te voeren in de applicatie, maar het is aan
de organisatie om dit bij implementatie goed in
te richten en daarna ook te waarborgen dat deze
functiescheiding wordt gehandhaafd.
Tot slot
Digitalisering van de verwerking van de stroom
inkoopfacturen betekent een omschakeling in de
aandacht op het gebied van interne beheersing. Het
zwaartepunt van de aandacht zal meer gaan liggen
in de automatiseringsorganisatie, waarbij restrisico’s
waar nodig in de gebruikersorganisatie worden
afgedekt. Om een beheerste verwerking van de
digitale inkoopfacturen te realiseren is het van belang
bij de inrichting van het proces te analyseren waar
de risico’s zich voordoen, of deze risico’s afgedekt
moeten worden en met welke beheersmaatregelen.
Deze beheersmaatregelen zullen zich veelal in de
automatiseringsorganisatie bevinden waardoor de
functies functioneel en technisch applicatiebeheer
cruciaal worden in een goede beheersing van het
proces. Na go-live van het proces en de applicatie zal
periodiek het stelsel aan beheersmaatregelen getoetst
worden middels de plan-do-check-act cyclus om zo
continue beheersing van de risico’s te waarborgen.
Drs. Suzanne de Vries
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Tax Accounting
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Fiscaliteit In Control

Diverse ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland
vereisen steeds meer transparantie van ondernemingen.
Voor zover een onderneming al niet een eigen behoefte
voelt tot interne beheersing vande processen binnen
de eigen onderneming, lijkt in het licht van deze
ontwikkelingen steeds meer de noodzaak hiertoe te
ontstaan.
Dit artikel gaat in op ‘in control zijn’ op het gebied van
fiscaliteit. Allereerst worden de ontwikkelingen besproken
en wordt een model van fiscaal risicomanagement
toegelicht. Daarna volgt de toepassing van het model
op de praktijk met toelichtingen op specifieke situaties
in de AO/IC 1 omgeving en een tweetal methoden, de
TCF Nulmeting en Tax Risk Tool. Beide methoden
zijn ontwikkeld om risico’s te beheersen maar kunnen
ook onbenutte mogelijkheden onder fiscale wetgeving
blootleggen.
Fouten in de fiscale positie van de jaarrekening
Ontwikkelingen
De laatste jaren is een ontwikkeling gaande die er
toe bijdraagt dat steeds meer ondernemingen zich
de vraag stellen: ‘heb ik de fiscale positie onder
controle?’. Dit is te herleiden tot ontwikkelingen op
het gebied van onder andere horizontaal toezicht 2,
corporate responsibility en meer accountancy regels
ten aanzien van fiscale posities in jaarrekeningen. Maar
ook ontwikkelingen in het buitenland, zoals in het
Verenigd Koninkrijk, waar door middel van de SAO

(Senior Accounting Officer sign-off) een controller of
CFO persoonlijk aansprakelijk wordt voor de correcte
weergave van de fiscale positie. Kortom, meer en meer
transparantie wordt vereist.
Fiscaliteit is van oudsher een inhoudelijk vak, waarbij
vooral vaktechniek belangrijk wordt gevonden. Een oud
misverstand in dit verband is dat fouten in de fiscale
positie in de jaarrekening3 vooral ontstaan in relatie tot
fiscaal vaktechnische zaken. Om dit te beperken wordt
vaak een beroep gedaan op een belastingadviseur die
dan de fiscale techniek toelicht.
Echter, de hiervoor geschetste ontwikkeling zorgt
ervoor dat steeds meer gekeken wordt naar fiscaliteit
als een proces. ‘In control’ betekent dat bedrijven
zich niet meer willen beperken tot het kijken naar
incidenten, of de individuele fouten / risico’s, maar
meer naar hoe dit heeft kunnen ontstaan. En zich
vervolgens de vraag stellen ‘hoe had dit kunnen
worden voorkomen?’.
Bronnen van fouten in de fiscale positie
Schema 1 geeft aan welke ‘bronnen’ van fouten in
de fiscale positie bestaan. Voordat we ingaan op
het schema en de verschillende bronnen willen wij
opmerken dat schema 1 ‘breder’ kan worden gelezen.
Schema 1 komt voort uit het vakgebied van fiscaal
risicomanagement4. Vanuit een risicomanagement
perspectief verstaat men onder risico’s niet alleen
zaken die tot een uitgave van middelen kunnen
leiden of het onjuist rapporteren van een positie in de
jaarrekening. Ook het onbenut laten van kansen kan
hier onder worden geschaard. Overigens is ook van
belang te benadrukken dat de fiscaliteit in relatie tot de
jaarrekening niet alleen ziet op vennootschapsbelasting
maar ook op andere belastingen zoals omzet- en
loonbelasting waarbij ook omvangrijke risico’s kunnen
spelen.

1 AO/IC: Administratieve Organisatie en Interne Controle
2 Horizontaal Toezicht is een belangrijk speerpunt geworden van het handhavingsbeleid binnen de Belastingdienst en is een gevolg van de aanbevelingen die zijn gedaan in het in 2002 verschenen
rapport “De toekomst van de Nationale Rechtstaat” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De aanbevelingen zien op een meer gelijkwaardige benadering tussen overheid en
burgers als reactie op veranderende internationale en maatschappelijke verhoudingen. De kernbegrippen binnen Horizontaal Toezicht zijn samen te vatten als wederzijds vertrouwen, begrip en
transparantie.
3 In de rest van het stuk laten wij de toevoeging ‘in de jaarrekening’ los.
4 Zie in dit verband ook het boek ‘Tax risk management, from risk to opportunity’. Een IBFD uitgave op naam van Anushka Bakker en Sander Kloosterhof en in het bijzonder hoofdstuk 2 geschreven
door Sander Kloosterhof, Robbert Hoyng en Alan Macpherson.
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De eerste drie hoofdpijlers zijn 1) het signaleren
van risico’s, 2) het analyseren van de risico’s en 3)
de opvolging van deze risico’s. Kort gezegd begint
risicomanagement – en daarmee ook het voorkomen
van fouten in de fiscale positie – bij het signaleren van
potentiële risico’s of fouten. Als deze niet gesignaleerd
worden, dan kan dit onherroepelijk tot verrassingen
leiden. Als er een risico is onderkend moet het risico
grondig worden geanalyseerd. Maar zelfs na een goede
analyse van het risico is er nog geen garantie dat het
risico daarmee voldoende wordt beheerst. Immers als
de opvolging van de analyse niet juist is, kunnen nog
steeds zaken verkeerd gaan. Hieronder zullen wij nader
ingaan op de verschillende ‘pijlers’ welke met concrete
voorbeelden worden toegelicht.
Signaleren van potentiële risico’s
Fiscale regelgeving geeft gevolgen voor de
belastingheffing op gebeurtenissen. Binnen een
onderneming gaat het erom dat de fiscale gevolgen
worden gekoppeld aan haar activiteiten. Wanneer
dit niet gebeurt, ontstaat een risico. Bijvoorbeeld
een verkoper gaat in het buitenland opereren. Als
dit niet door de verkoper of iemand anders binnen
de organisatie wordt opgemerkt, kunnen de fiscale
gevolgen van deze activiteiten leiden tot onjuistheden
in de fiscale positie. In dit geval ligt de oorzaak in een
wijziging van activiteiten. Maar ook een wijziging
in fiscale regelgeving kan tot risico’s leiden. In 2011
verandert bijvoorbeeld de regelgeving over de
werkgeversverstrekkingen. Indien een onderneming
deze wijzigingen niet onderkent, dan is de kans
groot dat dit tot verkeerde rapportages en mogelijk
onaangename verrassingen gaat leiden.
Analyse van risico’s
Het potentiële risico dat is gesignaleerd moet
vervolgens worden geanalyseerd om te voorkomen
dat het risico verkeerd wordt geschat. In het schema
is weergegeven dat een juiste analyse afhangt van
de vraag of alle relevante feiten en omstandigheden
kunnen worden verzameld en of de juiste
vaktechnische analyse wordt gemaakt.
Relevante feiten en omstandigheden
De praktijk leert dat het voor ondernemingen
regelmatig lastig blijkt om alle relevante feiten
en omstandigheden te verzamelen. Bij een grote
onderneming is het vaak zo dat er geen direct contact
is tussen degene die feitelijk met een bepaalde
activiteit van doen heeft en degene die de analyse
maakt. Ook kan informatie verspreid zijn en hebben
informatiesystemen niet altijd de benodigde gegevens
beschikbaar. En wat we in de praktijk nog het meest
zien is een gebrek aan (deugdelijke) vastleggingen.
Hoe vaak gebeurt het niet dat men door personele
wijzigingen binnen een onderneming eigenlijk niet
meer weet wat er in het verleden is gebeurd, waarom
iets is besloten, en soms niet eens wat werd besloten in
een bepaalde kwestie? Kortom, het achterhalen van de
relevante gegevens kan een opgave op zichzelf zijn.
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Vaktechnische analyse
In het schema is vaktechniek onderverdeeld in een
fiscale analyse en een accounting analyse. Immers een
juiste fiscale analyse betekent nog niet dat de positie
in de jaarrekening ook juist wordt weergegeven.
Het is nog steeds de vraag hoe de verwerking onder
accountingregels is. Bijvoorbeeld, rente als gevolg
van de Nederlandse onderkapitalisatieregels en
afschrijvingslasten op gebouwen kunnen beide niet
aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Echter
de niet-aftrekbare rente wordt accountingtechnisch
als een permanent verschil gekwalificeerd, terwijl
de niet aftrekbare afschrijving een tijdelijk verschil
betreft. Dit onderscheid is nog vrij evident, maar met
steeds ingewikkelder regelgeving voor fiscaliteit en
accounting, is dit niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer
een onderneming in meerdere landen opereert en
hierdoor de fiscaliteit complexer wordt. Immers
de buitenlandse fiscale regels moeten ook worden
geïnterpreteerd.
Niettemin gaat het op het gebied van de fiscale
vaktechnische analyse meestal goed. Hierbij horen
echter een paar kanttekeningen. Vaak wordt in de
praktijk beweerd dat geen risico bestaat omdat
een belastingadviseur erbij is betrokken, of er een
fiscaal advies is geschreven. Meestal wordt een
belastingadviseur gevraagd – en daarmee ook zijn
advies – zich te beperken tot de fiscale analyse van een
bepaald vraagstuk. De adviseur gaat in dit geval niet
actief op zoek naar het identificeren van risico’s, sterker
nog, vaak zullen in een advies diverse aannames staan
rondom de feiten en omstandigheden en zal veelal niet
worden ingegaan op de verwerking in de financiële
verslaglegging.
Opvolging van risico’s
De praktijk leert dat ook in de opvolging fouten
kunnen optreden waardoor een verkeerde fiscale
positie kan worden ingenomen. Zo kan een goed
fiscaal advies helemaal verkeerd uitpakken wanneer
de implementatie ervan niet adequaat is. In het
internationale verkeer wordt bijvoorbeeld met
regelmaat gebruik gemaakt van zogenoemde

Belasting
techniek

Ook in de fiscaliteit zijn de 5 W’s relevant, maar nog
niet of nauwelijks terug te vinden in de AO van een
onderneming. Voorbeelden zijn:
• het ontbreken van formeel vastgelegde fiscale
rollen en verantwoordelijkheden, procedureel is
niet vastgelegd hoe fiscaliteit afgehandeld dient te
worden binnen diverse (relevante) bedrijfsprocessen;
• het niet vastleggen van informatie/kennis/gegevens
over fiscale vraagstukken; en
• ERP systemen die onvoldoende de fiscaliteit
ondersteunen.
Dit alles kan resulteren in onjuiste beslissingen,
onjuiste aangiften, onvolledige informatievoorziening
en inefficiënties. Het is daarom van groot belang
de fiscaliteit ook in de AO van een onderneming te
incorporeren.
‘hybride’ entiteiten om renteaftrek in twee landen te
bewerkstelligen. Vaak werkt dit alleen als een dergelijke
entiteit onder specifieke voorwaarden is opgericht.
Wanneer dit niet gebeurt bij de implementatie van het
advies dan bestaat ondanks de goede analyse toch een
fiscaal risico. Een ander voorbeeld is dat uit een analyse
is gebleken dat een bepaald commercieel / fiscaal
verschil tot een tijdelijk verschil leidt. Als vervolgens
degene die dit moet verwerken in de administratie
dit verschil alleen verwerkt in de acute belastinglast
van het jaar, wordt de tegenhanger bij de latenties
vergeten. Deze fout komt dan bij het rondrekenen van
de fiscale positie niet altijd naar voren.
Van theorie naar praktijk: kwaliteit van de AO/IC
Elke onderneming kent een Administratieve
Organisatie (hierna: AO), waarin het functioneren van
de onderneming en het informeren hierover op een
bepaalde manier verloopt. In de AO beschrijving zijn de
structuur, de functies en de processen beschreven. De
processen kunnen worden opgedeeld in deelprocessen,
activiteiten en taken. De kenmerken van AO kunnen
ook met behulp van de 5 W’s worden uitgelegd: Wie
(functionaris), Wat (welke gegevens), Waar, Wanneer
en op Welke wijze wordt een activiteit uitgevoerd. Ten
aanzien van de Interne Controle (hierna: IC) zijn de
controle elementen juistheid, volledigheid en tijdigheid
van groot belang.

Het inrichten van deugdelijke
processen rondom belastingen
om fiscale risico’s te
beheersen is in feite wat een
‘Tax Control Framework’
(TCF) wordt genoemd.

Wanneer de fiscaliteit voldoende is verankerd in de AO
van een onderneming dient deze ook in de IC op orde
te zijn. Bijvoorbeeld:
• worden de procedures, richtlijnen, wet- en
regelgeving nageleefd?;
• is het btw aangifte bedrag correct berekend?; en
• wordt de verschuldigde loonheffing tijdig betaald?
Dit zijn controles die opgenomen dienen te worden in
het controleplan van de onderneming om fiscaliteit ook
in de IC te verwerken.
De AO/IC maakt onderdeel uit van het risicobeheersingen controle systeem van een onderneming. Dit
bestaat uit vier elementen, te weten risicoanalyses, de
gedragscode, handleidingen voor de inrichting van de
financiële verslaggeving en het systeem van monitoring
en rapportering. Een Tax Control Framework bevat
al deze elementen, maar dan gezien vanuit het
perspectief van de fiscaliteit.
Van theorie naar praktijk: toepassingen
Tax Control Framework
Het inrichten van deugdelijke processen rondom
belastingen om fiscale risico’s te beheersen is in
feite wat een ‘Tax Control Framework’ (TCF) wordt
genoemd. Steeds meer bedrijven zetten een dergelijk
TCF op, niet in de laatste plaats omdat de Nederlandse
belastingdienst dit vraagt in het kader van horizontaal
toezicht.
Een TCF kan breed worden opgezet of alleen voor
specifieke aandachtsgebieden zoals omzetbelasting,
afhankelijk van de situatie binnen – en de behoeften
van de onderneming. Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld
die aandacht besteden aan de kwaliteit van het
bedrijfsproces of de fiscale vaktechniek, waarvan we er
hierna een tweetal zullen toelichten.
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TCF Nulmeting
Op grond van een zogenaamde ‘TCF Nulmeting’ is
Deloitte Belastingadviseurs in staat de belangrijkste
risico’s en kansen binnen de bedrijfsprocessen rondom
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of
loonbelasting te signaleren. Op grond van interviews
met de bij deze processen betrokken functionarissen
wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste risico’s
(en kansen) die vervolgens worden geverifieerd en
geprioriteerd door de betrokken functionarissen. Deze
aanpak is niet strijdig met de onafhankelijkheidsregels
van de controlerende accountant, omdat de
klant zelf de beslissingen neemt in dit proces. De
belastingadviseur heeft een begeleidende rol.
Hieronder volgen enkele voorbeelden bij de analyse van
risico’s gerelateerd aan het proces:
• Rollen en verantwoordelijkheden: Weet de interne
controller zeker dat het hoofd van de administratie
de inhoud van de BTW aangifte heeft gecheckt of
betreft het hier een veronderstelling en vindt in feite
geen controle plaats?
• Wijzigingen binnen een project: Worden wijzigingen
beoordeeld op de eventuele fiscale consequenties?
En worden ze in verband gebracht met de
oorspronkelijke uitgangspunten en doelen van de
aanwezige Tax strategie?
Al naar gelang behoefte wordt in de volgende fase
een plan van aanpak opgesteld om in de tijd tot
de gewenste oplossingen te komen om risico’s te
beheersen en/of kansen te benutten. Tot slot kan
ondersteuning worden geboden bij het implementeren
van de plannen. En door het maken van afspraken over
continuïteit, bewaking en rapportage kan zekerheid
kan worden verkregen over de opvolging daarvan.
Tax Risk Tool
Meer specifiek ten aanzien van de fiscale positie
kunnen Tax Assurance specialisten van Deloitte met
behulp van de Tax Risk Tool fiscaal vaktechnische
risico’s op het gebied van vennootschapsbelasting,
omzetbelasting, loonbelasting of douane signaleren.
Hoewel de nadruk ligt op het signaleren van risico’s,
komen, evenals bij een TCF Nulmeting, ook bij deze
toepassing mogelijke kansen naar voren. Ook hier weer
enkele voorbeelden van risico’s, ditmaal gerelateerd aan
fiscale vaktechniek:
• Fiscaal advies: Indien er een fiscaal advies
is uitgebracht, is het implementatietraject
ook begeleid of in ieder geval beoordeeld of
de implementatie van het advies juist heeft
plaatsgevonden en het gewenste effect heeft
gehad?
• Deelnemingen: Indien er gedurende het jaar
deelnemingen zijn gekocht of verkocht, zijn de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling en de
aftrekbaarheid van de kosten beoordeeld op grond
van de meest recente wetgeving?
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Fiscalist en (intern en/of extern) accountant formuleren
samen de reikwijdte (scope) van de opdracht door te
beoordelen binnen welk gebied welke onderwerpen
nadere aandacht behoeven (en met welke prioriteit).
Indien de opdracht wordt uitgevoerd in het kader van
de controle of de samenstelling van de jaarrekening
worden de risico’s geanalyseerd en vastgelegd in de
vorm van een rapportage waarin het risico wordt
beschreven, een opinie wordt afgegeven en het risico
voor zover mogelijk wordt gekwantificeerd voor de
verwerking in de jaarrekening.
Indien de omvang van het risico of de aard van
de situatie hierom vraagt wordt in overleg met de
accountant contact opgenomen met de klant om de
gesignaleerde en geanalyseerde risico’s te bespreken
en passende maatregelen te nemen om deze risico’s
te beheersen. Ook hier geldt dat door het maken van
afspraken over continuïteit, bewaking en rapportage
zekerheid kan worden verkregen over de opvolging
daarvan. Tot slot kan de Tax Risk Tool ook in een breder
kader worden ingezet, bijvoorbeeld ter inventarisatie
van de fiscale risico’s bij een nieuwe klant, omdat
immers een breed beeld kan worden verkregen ten
aanzien van de fiscaaltechnische situatie.
Waarom inzetten?
De twee hiervoor besproken toepassingen
ondersteunen in vergaande mate het op fiscaal gebied
‘in control’ zijn van de onderneming. Maar het kan ook
een stap verder gaan doordat ze de weg naar concrete
afspraken met de Belastingdienst mogelijk maken
(horizontaal toezicht).
De voordelen bestaan niet alleen uit het beheersbaar
maken en houden van aanwezige risico’s en het
benutten van niet eerder gesignaleerde kansen voor de
klant, maar zeker ook uit enige zekerheid ten aanzien
van de continuïteit van de onderneming. Als de fiscale
situatie duidelijk is komt de onderneming niet voor
financiële verrassingen van fiscale aard te staan, is het
mogelijk afspraken te maken met de Belastingdienst en
kan vanuit de actuele situatie worden geanticipeerd op
(strategische) toekomstplannen.

Het beheersbaar maken van fiscale risico’s gaat verder
dan de normale werkzaamheden in het kader van
de controle van de jaarrekening en wordt daarom
als een gescheiden opdracht beschouwd. Voordeel
van bovenstaande is onder andere dat de mate van
betrouwbaarheid van de fiscale gegevens toeneemt en
daarmee ook de interne controledruk ten behoeve van
de jaarrekening op dit gebied zou afnemen.
Wanneer inzetten?
Ongeacht de keuze voor een bepaalde toepassing, kan
het inzetten daarvan niet vroeg genoeg gebeuren. Voor
een jaarlijkse inventarisatie is de planningsfase van de
controle van de jaarrekening het ideale moment. Dat
is immers het moment waarop een brede risicoanalyse
plaatsvindt ter inventarisatie van de werkzaamheden
die ten behoeve van de controle van de jaarrekening
zouden moeten worden verricht. Ook is dit het moment
dat voorafgaat aan de interim-controle, op grond
waarvan aandachtspunten en aanbevelingen worden
gerapporteerd aan de klant.
Betrokkenheid Tax bij de Audit
De klant zelf kan zijn eigen behoefte volgens het
hiervoor geschetste kader van ‘in control’ willen zijn
het beste beoordelen. Accountant en fiscalist bieden
samen toegevoegde waarde door op grond van hun
expertise en kennis van de organisatie de procesmatige
en/of vaktechnisch fiscaal gerelateerde risico’s te
onderkennen en de klant hierover te adviseren.
De mate van integratie van de dienstverlening wordt in
feite bepaald door de stand van zaken in de beheersing
van de fiscale risico’s door de onderneming. Daar
waar de fiscalist veelal onderdeel van het auditteam
zal uitmaken bij werkzaamheden voor de jaarrekening
zoals bij Tax Assurance, kan een meer zelfstandige
rol van de fiscalist logisch zijn als er sprake is van een
advies- en begeleidingstraject ten aanzien van interne
processen zoals bij een TCF Nulmeting.
Meer informatie over de mogelijkheden van
dienstverlening is uiteraard verkrijgbaar bij (de collega’s
van) Deloitte Belastingadviseurs.
Mr. Bart Janssen
Diana van IJzendoorn MBA
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Voorstel invoeringswet Flex-BV

In een eerdere uitgave van dit blad werd aandacht besteed
aan het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering
van het BV-recht.1 Recentelijk werd het voorstel voor de
invoeringswet bij dit wetsvoorstel ingediend. Dit voorstel
bevat hoofdzakelijk enkele aanpassingen van de regels
met betrekking tot fusie, splitsing en omzetting, het
overgangsrecht en enkele reparaties. In de memorie van
toelichting wordt bovendien aandacht besteed aan de
effecten van het wetsvoorstel met betrekking tot de FlexBV op enkele fiscale faciliteiten. In deze bijdrage wordt
aandacht besteed aan de hoofdlijnen van het voorstel voor
de invoeringswet.2
Inleiding
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van
het BV-recht werd op 15 december 2009 aangenomen
door de Tweede Kamer en is inmiddels bij de Eerste
Kamer in behandeling. Zoals vaker het geval is bij
ingrijpende wetswijzigingen, is ook hier een aparte
invoeringswet nodig om de gevolgen elders in de
wetgeving te regelen en om het overgangsrecht vast
te stellen. Het voorstel voor de invoeringswet bij het
wetsvoorstel met betrekking tot de Flex-BV werd op
22 juni 2010 bij de Tweede Kamer ingediend. Doordat
de Tweede Kamer wel het recht van amendement heeft
en de Eerste Kamer niet, kan de tekst van het voorstel
voor de invoeringswet nog wel gewijzigd worden, maar
de tekst voor het wetsvoorstel met betrekking tot de
Flex-BV niet. Dat laatste behoeft wel enige nuancering.
Het wetsvoorstel voor de invoeringswet bevat enkele
reparaties ten opzichte van het wetsvoorstel Flex-BV en
als er nog meer noodzakelijk zijn, kunnen er nog meer
volgen. Langs deze weg kan het wetsvoorstel Flex-BV
dus nog wel gewijzigd worden. De bepalingen die het

1 Deloitte Update 2010, nr. 1, p. 41 – 43.
2 Het wetsvoorstel bevat o.a. ook wat logische aanpassingen van het jaarrekeningrecht aan het nieuwe flexibele
BV-recht en enkele kleine aanpassingen van het jaarrekeningrecht die helemaal losstaan van het flexibele BV-recht
(zogenoemde ’smokkelwaar’). Aan deze wijzigingen wordt in deze bijdrage geen aandacht besteed. Ook aan de
toelichting op de fiscale effecten wordt geen aandacht besteed.

voorstel voor de invoeringswet op dit moment bevat,
brengen overigens geen verandering in de voorgestelde
wijzigingen die in de genoemde eerdere uitgave van dit
blad al werden beschreven.
Over de datum van inwerkingtreding van het flexibele
BV-recht valt op dit moment niet veel te zeggen.
Inwerkingtreding per 1 januari 2011 is in theorie
haalbaar, maar of de relevante wetsvoorstellen voor die
datum zullen zijn aangenomen, is de vraag.
Aanpassingen met betrekking tot fusie, splitsing
en omzetting
Het wetsvoorstel Flex-BV maakt het mogelijk dat er
stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen in het
kapitaal van een BV uitstaan. Een NV kent dergelijke
aandelen niet. De positie van de houders van dergelijke
aandelen verdient daarom aandacht in het geval een
BV door fusie of splitsing verdwijnt of door omzetting
transformeert in een NV. Voor de spiegelbeeldige
gevallen waarin een NV door fusie of splitsing verdwijnt
of door omzetting transformeert in een BV, zijn
uiteraard geen nieuwe regels noodzakelijk.
Fusie
Als een NV en een BV juridisch fuseren, verkrijgen
bij een ‘gewone’ fusie de aandeelhouders van de
verdwijnende vennootschap aandelen in het kapitaal
van de verkrijgende vennootschap. Als een BV de
verdwijnende vennootschap is en er stemrechtloze
en/of winstrechtloze aandelen zijn uitgegeven, ligt
het niet voor de hand dat de houders van dergelijke
aandelen ten gevolge van de fusie aandelen mét stemen winstrecht in het kapitaal van de NV verkrijgen.
Voorgesteld wordt daarom dat er in dergelijke situaties
eerst wordt onderhandeld over de ruilverhouding van
de aandelen (wie de onderhandelingen moeten voeren
maakt het wetsvoorstel overigens niet duidelijk). Als de
betrokkenen er niet uitkomen, kunnen de houders van
stemrechtloze en winstrechtloze aandelen volgens het
voorstel aanspraak maken op een schadeloosstelling.
Als er ook over de hoogte van de schadeloosstelling
geen overeenstemming wordt bereikt, wordt
deze bepaald door onafhankelijke deskundigen.
Hetzelfde systeem geldt als er een zogenaamde
driehoeksfusie plaatsvindt, d.w.z. een fusie waarbij
niet de verkrijgende vennootschap, maar een
groepsmaatschappij van de verkrijgende vennootschap

Update. nummer 3, oktober 2010

71

aandelen toekent aan de (voormalige) aandeelhouders
van de verdwijnende vennootschap. In dat geval moet
die groepsmaatschappij de schadeloosstelling betalen.
Zoals bekend, moeten fuserende vennootschappen
een fusievoorstel opstellen dat een aantal gegevens
moet bevatten, waaronder de ruilverhouding van de
aandelen. Het voorstel voor de invoeringswet voegt
daaraan toe dat het fusievoorstel de hoogte van de
zojuist beschreven schadeloosstelling moet vermelden.
Bij fusies tussen NV’s en BV’s moet het fusievoorstel
in beginsel worden onderzocht door een accountant
en moet deze verklaren dat de ruilverhouding redelijk
is (art. 2:328 lid 1 eerste zin BW). In dat oordeel moet
de accountant uiteraard ook de schadeloosstelling
betrekken. Volgens het nu al geldende recht moet de
accountant tevens verklaren (art. 2:328 lid 1 tweede zin
BW):
“dat de som van de eigen vermogens van de
verdwijnende vennootschappen, elk bepaald naar
de dag waarop haar jaarrekening of tussentijdse
vermogensopstelling betrekking heeft, bij toepassing
van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar
beschouwde waarderingsmethoden ten minste
overeenkwam met het nominaal gestorte bedrag op
de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders
ingevolge de fusie verkrijgen, vermeerderd met
betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding
recht hebben.”
Het voorstel voor de invoeringswet bevat op dit
moment 3 nog geen voorstel om de inhoud van deze
verklaring te wijzigen in die zin dat de accountant
bij de beantwoording van de vraag of er voldoende
op de aandelen is ‘gestort’ tevens rekening moet
houden met het bedrag aan schadeloosstellingen dat
betaald moet worden. Dat is opmerkelijk, want bij
de grensoverschrijdende fusie, in het kader waarvan
aan tegenstemmende aandeelhouders eveneens een
schadeloosstelling aangeboden moet worden, moet
de accountant het bedrag van de schadeloosstellingen
wél in zijn oordeel betrekken (zie art. 2:333g BW).
Hij moet dan het nominale bedrag genoemd in de
hiervoor geciteerde verklaring tevens vermeerderen
met het totaalbedrag aan schadeloosstellingen.
Waarschijnlijk zal het voorstel voor de invoeringswet
nog dienovereenkomstig worden aangepast.
Splitsing
Bij splitsing geldt min of meer hetzelfde.
Aandeelhouders van een splitsende vennootschap
worden in beginsel aandeelhouder van de verkrijgende
vennootschap(pen). Is de splitsende vennootschap een
BV en de verkrijgende vennootschap een NV, dan ligt
het niet voor de hand dat de houders van stemrechtloze
en/of winstrechtloze aandelen bij de splitsing aandelen

3 Deze bijdrage werd afgesloten op 10 augustus 2010.
4 Zie hierover Deloitte Update 2010, nr. 2, p. 41 – 44.
5 In Deloitte Update 2010, nr. 2 wees ik er al op dat dit vermoedelijk zo zou gaan.
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mét stem- en winstrecht in het kapitaal van de NV
verkrijgen. Als er geen overeenstemming met hen
wordt bereikt over de ruilverhouding, maken zij
aanspraak op schadeloosstelling. Een en ander moet
worden vermeld in het splitsingsvoorstel dat in beginsel
door een accountant moet worden onderzocht. Ook
hier geldt dat de schadeloosstellingen van invloed
kunnen zijn op de vraag of de ruilverhouding redelijk
is en ook hier zou een wijziging van het voorstel op
zijn plaats zijn in die zin dat de accountant in zijn
verklaring ex art. 334aa lid 2 BW ook het bedrag van
de schadeloosstellingen moet betrekken.
Omzetting
Het wordt misschien wat eentonig: ook bij omzetting
van een BV in een NV ligt het niet voor de hand dat
de houders van winstrechtloze of stemrechtloze
aandelen in het kapitaal van de BV bij de omzetting
aandelen mét stem- en winstrecht in het kapitaal van
de NV verkrijgen. Ook zij kunnen aanspraak maken
op schadeloosstelling als er geen overeenstemming
met hen wordt bereikt over de ruilverhouding. De
hoogte van deze schadeloosstelling moet in de akte
van omzetting worden vermeld. Een wijziging van het
voorstel in die zin dat er bij de accountantsverklaring
die bij omzetting van een BV in een NV moet worden
afgegeven (zie art. 2:72 lid 1 sub b) ook rekening
gehouden zou moeten worden met het bedrag aan
schadeloosstellingen dat moet worden betaald, zou
ook hier op zijn plaats zijn.
Omzetting personenvennootschap in
kapitaalvennootschap
Het wetsvoorstel personenvennootschappen4 opent
de mogelijkheid om een openbare vennootschap
met rechtspersoonlijkheid (OVR) om te zetten in
een BV. Het voorstel schrijft in dat verband een
accountantsverklaring voor die ziet op de inbreng op
de aandelen in de BV. Aangezien de inbrengverklaring
van art. 2:204a/204b BW met invoering voor de
Flex-BV wordt afgeschaft, laat het voorstel voor de
invoeringswet de genoemde accountantsverklaring
weer vervallen.5 Dit geldt uiteraard niet voor
zover het nieuwe BV-recht later dan het nieuwe
personenvennootschapsrecht wordt ingevoerd.
Overigens biedt het voorstel voor de invoeringswet
ook de mogelijkheid om een OVR om te zetten
in een zogenoemde ‘besloten’ NV. Een ‘besloten’
NV is een NV waarvan alle aandelen op naam
staan. Vennootschappen met een besloten
aandeelhoudersbestand kiezen soms toch voor de
rechtsvorm van de NV, vaak omdat dit wat chiquer
staat. Voor de omzetting van een OVR in een NV is
uiteraard wel een accountantsverklaring vereist. De
accountant moet verklaren dat het eigen vermogen van
de rechtspersoon op een dag binnen vijf maanden vóór

4) een rechtshandeling die nietig of vernietigbaar
was tot aan het tijdstip van inwerkingtreding
van het nieuwe recht wordt met terugwerkende
kracht onaantastbaar indien zij heeft voldaan
aan de vereisten die het nieuwe recht voor de
rechtshandeling stelt;

de omzetting ten minste het bedrag beloopt van het
gestorte deel van het geplaatste kapitaal volgens de
akte van omzetting (voorstel art. 7:834 lid 4 sub b BW).
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat uiteraard ook
het omgekeerde, de omzetting van een besloten NV in
een OVR, mogelijk wordt gemaakt. In dat geval is geen
accountantsverklaring vereist.
Het overgangsrecht
Algemeen
Bestaande BV’s kunnen na invoering van het flexibele
BV-recht met overgangsrechtelijke vragen te maken
krijgen. Daarbij gelden de volgende algemene regels:
1) nieuwe wetsbepalingen zijn onmiddellijk van
toepassing op feiten die na inwerkingtreding van
het nieuwe recht voorvallen;
Een voorbeeld van toepassing van deze regel zijn de
nieuwe voorschriften met betrekking tot uitkeringen
(2:207, 2:208, 2:216 BW). Na inwerkingtreding van de
wet zullen uitkeringen volgens de nieuwe voorschriften
moeten plaatsvinden.
2) optionele bepalingen in het nieuwe recht leiden niet
tot overgangsrechtelijke problemen, d.w.z. daarvan
afwijkende statutaire regelingen behouden hun
geldigheid;
Een voorbeeld hiervan is de goedkeuringsregeling
voor overdracht van aandelen. In het nieuwe
recht is de aanbiedingsregeling het uitgangspunt,
maar ook andere bepalingen die de overdracht
van aandelen beperken zijn mogelijk. Bestaande
goedkeuringsregelingen blijven dus geldig.
3) naar het oude recht geldige rechtshandelingen, die
voorafgaand aan inwerkingtreding van het nieuwe
recht zijn verricht, behouden rechtsgeldigheid;
Een voorbeeld hiervan is een dividenduitkering.
Dividenduitkeringen van vóór de inwerkingtreding van
het nieuwe recht, worden uiteraard niet ongeldig door
het feit dat ze niet aan de nieuwe regels met betrekking
tot uitkeringen voldeden.

Een voorbeeld hiervan zijn rechtshandelingen die
onder oud recht nietig of vernietigbaar waren wegens
niet-inachtneming van de regels met betrekking tot
Nachgründung (2:204c BW) of financial assistance
(2:207c BW). Doordat deze regelingen vervallen,
worden dergelijke rechtshandelingen onaantastbaar,
behalve uiteraard voor zover zij op grond van andere
wetsbepalingen aantastbaar zijn. Wat betreft dit laatste
valt te denken aan vernietiging wegens strijd met de
statuten of wegens schuldeisersbenadeling (actio
pauliana). In lopende procedures die onder het oude
recht op grond van deze artikelen aanhangig gemaakt
zijn, worden partijen in de gelegenheid gesteld hun
stellingen aan te passen.
Enkele specifieke regelingen
Voor enkele specifieke onderwerpen bevat het
overgangsrecht de volgende regels:
1) termijn voor oproeping algemene vergadering;
De verkorte oproepingstermijn voor de algemene
vergadering (van 15 naar 8 dagen) is van toepassing
op alle vergaderingen die worden gehouden vanaf
de datum van inwerkingtreding van het nieuwe
recht. De bijeenroeping mag echter voor die datum al
plaatsvinden op de nieuwe termijn van 8 dagen.
2) gegevens vergadergerechtigde certificaathouders;
Houders van certificaten die met medewerking van
de vennootschap zijn uitgegeven, moeten binnen
een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe recht
als vergadergerechtigde worden ingeschreven in het
register van de vennootschap (tegenwoordig bekend
als het aandeelhoudersregister).
3) statutair vastleggen vergaderrecht van
certificaathouders;
Als er sprake is van houders van certificaten die
met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, moeten de statuten bepalen dat deze
vergadergerechtigd zijn. Dit dient te geschieden bij de
eerstvolgende statutenwijziging, maar in ieder geval
binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet.
4) ontstentenis of belet van commissarissen;
De statuten moeten een regeling bevatten voor het
geval van ontstentenis of belet van commissarissen.
Deze moet worden opgenomen bij de eerstvolgende
statutenwijziging, maar in ieder geval binnen 5 jaar na
inwerkingtreding van de wet. Doordat dit een nieuw
voorschrift betreft, brengt dit voorschrift mee dat alle
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vennootschappen met een raad van commissarissen
binnen de genoemde termijn hun statuten moeten
aanpassen.
5) Nachgründung;
Ondanks het vervallen van art. 2:204c BW worden
rechtshandelingen tot Nachgründung niet bekrachtigd
als de in dit artikel voorgeschreven procedure
wel is aangevangen maar nog niet voltooid voor
inwerkingtreding van het nieuwe recht. Bepaald is
namelijk dat als voor inwerkingtreding van het nieuwe
recht aan de algemene vergadering een verzoek is
gedaan tot goedkeuring van een rechtshandeling
als bedoeld in art. 2:204c BW, deze bepaling op die
rechtshandeling van toepassing blijft.
Wat moeten uw cliënten doen?
Uiteraard kunnen nieuwe BV’s, na inwerkingtreding van
de wet, worden opgericht in overeenstemming met het
flexibele BV-recht. Of bestaande BV’s iets moeten doen
hangt af van de wensen en/of omstandigheden.
Uit het voorgaande blijkt dat bestaande BV’s in ieder
geval in twee gevallen hun statuten moeten aanpassen:
als er met medewerking van de vennootschap
certificaten zijn uitgegeven en als er een raad van
commissarissen is ingesteld. In beide gevallen moeten
de statuten uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van
de wet worden aangepast. Vennootschappen waarop
dit van toepassing is, zouden kunnen overwegen
om de statutenwijziging dan maar onmiddellijk na
inwerkingtreding van de wet te laten plaatsvinden. Dan
kunnen immers tegelijkertijd andere aanpassingen in de
statuten worden doorgevoerd teneinde te profiteren
van de mogelijkheden die het flexibele BV-recht biedt.
Dat brengt mij bij het volgende. Een belangrijke
kanttekening bij de hiervoor besproken
overgangsrechtelijke regels is dat daar waar bepaalde
wettelijke eisen vervallen, die eisen na de wetswijziging
nog wel in de statuten opgenomen kunnen zijn.
Dergelijke statutaire eisen moeten na de wetswijziging
nog steeds in acht genomen worden. Een besluit dat
in strijd is met de statuten, is immers in beginsel nietig.
Zo zal het na de wetswijziging waarschijnlijk regelmatig
voorkomen dat dividenduitkeringen niet alleen moeten
voldoen aan de nieuwe wettelijke voorschriften, maar
ook aan statutaire voorschriften die in belangrijke mate
gelijk zijn aan het huidige art. 2:216 BW. Hoewel er in
veel gevallen geen wettelijke noodzaak is om statuten
aan te passen, geldt dus dat veel vennootschappen pas
na statutenwijziging ontheven zijn van belemmerende
voorschriften die op het huidige recht zijn gebaseerd.
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Slotopmerkingen
Na inwerkingtreding van het flexibel BV-recht moet
bij omzetting, juridische fusie en juridische splitsing
onder omstandigheden een schadeloosstelling worden
betaald aan houders van aandelen zonder stemrecht
of zonder winstrecht. Dit kan in verband met de
accountantscontrole op dergelijke structuurwijzigingen
van belang zijn.
Zoals te verwachten viel, komt de in het wetsvoorstel
personenvennootschappen voorgestelde
accountantscontrole in verband met de omzetting
van een OVR in een BV, te vervallen (tenzij het nieuwe
personenvennootschapsrecht eerder van kracht wordt
dan het nieuwe BV-recht). Accountantscontrole wordt
wel een vereiste in verband met de omzetting van een
OVR in een besloten NV.
De bepalingen van het nieuwe BV-recht gelden
in beginsel vanaf het moment dat de Flex-wet en
de daarbij behorende invoeringswet van kracht
worden. Om de invoering goed te regelen bevat het
overgangsrecht een aantal bepalingen met een tamelijk
voor de hand liggende inhoud. Directe werking hebben
bijvoorbeeld de nieuwe regels met betrekking tot
uitkeringen aan aandeelhouders.
Als er met medewerking van de vennootschap
certificaten van aandelen zijn uitgegeven en als er
een raad van commissarissen is ingesteld, moeten
de statuten van bestaande BV’s uiterlijk vijf jaar na
inwerkingtreding van de wet worden aangepast. In
andere gevallen bestaat er geen wettelijke noodzaak
om statuten van bestaande BV’s aan te passen.
Wel geldt dat de meeste bestaande BV’s pas na
statutenwijziging ontheven zijn van belemmerende
statutaire bepalingen. Dat kan een reden zijn om
(onverplicht) toch tot statutenwijziging over te gaan.

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