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Van de redactie

‘What next?’
Dit is de vraag die de IASB heeft gesteld. De IASB heeft
de laatste tien jaar hard gewerkt aan diverse projecten.
Dat heeft geleid tot een continue stroom aan nieuwe
en gewijzigde regels van de IASB. Ook in deze Update
vindt u weer diverse artikelen over IFRS-wijzigingen.
De keuze voor de uitgevoerde projecten werd in
belangrijke mate gedicteerd door de waan van de dag
en onder invloed van diverse partijen. Eerst was daar de
beurstoezichthouder IOSCO. Zij eiste aan het einde van
de vorige eeuw dat de kwaliteit van de standaarden
van de IASC moest worden verbeterd. In 2002 besloten
de IASB en de FASB om te streven naar convergentie
tussen IFRS en US GAAP (the Norwalk agreement) en
heeft de Europese Unie besloten IFRS vanaf 2005 te
omarmen. Tot slot was daar de kredietcrisis in 2007.
Met als resultaat dat de G20 druk begon uit te oefenen
om bepaalde verslaggevingsregels aan te passen.
De huidige agenda wordt in belangrijke mate
gedomineerd door deze politieke druk. Het
huidige intensieve werk dat verricht wordt om de
verslaggevingsregels voor financiële instrumenten te
verbeteren, is het directe gevolg hiervan. Maar, what
next? Daarom vraagt de IASB nu om input via een
consultatiedocument met als titel ‘Agenda Consultation
2011’.
De IASB onderscheidt in het consultatiedocument twee
strategische aandachtsgebieden voor toekomstige
werkzaamheden:
• het ontwikkelen van financiële verslaggeving; en
• het onderhouden van bestaande standaarden.
Bij het ontwikkelen van financiële verslaggeving
noemt de IASB onder andere het verbeteren van de
consistentie van standaarden, bijvoorbeeld door een
nieuw ‘conceptual framework’ en het verbeteren van
de presentatie en toelichting. Daarnaast noemt de
IASB het onderzoeken van de interactie tussen IFRS en
‘integrated reporting’ en het toenemende gebruik van XBRL.

Daarnaast vraagt de IASB concreet welke onderwerpen
zij moet adresseren. Het consultatiedocument noemt
projecten waaraan in het verleden is gewerkt, maar
die vooralsnog zijn uitgesteld. Voorbeelden hiervan
zijn onder andere presentatie van de jaarrekening,
winstbelasting en onderscheid eigen en vreemd
vermogen. Projecten die al op de agenda staan,
maar waar nog niet aan is gewerkt, zijn onder meer
‘business combinations under common control’ en
overheidssubsidies. Ook doet de IASB suggesties voor
projecten, zoals gereguleerde activiteiten, share based
payments, en het verwerken van Islamitische (Shariahcompliant) transacties en instrumenten onder IFRS.
Ook valt de suggestie op voor één standaard over
presentatie en toelichting in de jaarrekening.
In het consultatiedocument worden de suggesties voor
projecten kort toegelicht.
Interessant zal zijn wat deze consultatie zal opleveren.
Een ding is zeker, deze consultatie en de uiteindelijke
projecten die door de IASB zullen worden opgepakt,
zullen weer voldoende stof opleveren om u over te
informeren. U kunt uw input overigens tot en met
30 november 2011 zenden aan de IASB ter attentie van
Hans Hoogervorst.
What next is ook van toepassing op de toekomst van
het accountantsberoep. Al bijna een jaar geleden
presenteerde de Europese Commissie een Groenboek
over de lessen uit de kredietcrisis voor de auditmarkt en
de wettelijke accountantscontrole. In dit groenboek zijn
belangrijke voorstellen en discussiepunten ten aanzien
van de toekomst van het accountantsberoep naar voren
gebracht. Belangrijke thema’s zijn de onafhankelijkheid
van de accountant, de concentratie in de auditsector en
de rol van (internationale) toezichthouders. In het licht
van het thema onafhankelijkheid zijn diverse voorstellen
gedaan waaronder aanscherping van de regelgeving
ten aanzien van overige dienstverlening bij met name
OOB’s, benoeming en de beloning van de accountant
door de Raad van Commissarissen en het mogelijk
verplicht stellen van kantoorroulatie.
Vervolgens heeft ook Plasterk in zijn functie als lid
van de Kamercommissie Financiën diverse voorstellen
gedaan welke ook in sterke mate de nadruk leggen op
het thema onafhankelijkheid. Plasterk laat zich in zijn
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commentaar ook positief uit over verplichte wisseling
van accountants. Dat laatste thema is in een keer
weer erg actueel geworden nu de Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB) het invoeren
van verplichte roulatie van accountantskantoren
bij beursfondsen overweegt in een conceptnotitie
die op 16 augustus 2011 is uitgebracht. Belangrijke
argumentatie voor roulatie is dat auditkwaliteit niet los
gezien kan worden van onafhankelijkheid, professioneel
kritische houding en objectiviteit. De notitie bespreekt
overigens ook een aantal nadelen zoals kosten die
samenhangen met de accountantswissel en de druk
op de kwaliteit van de controle in de eerste jaren als
gevolg van de tijd die de accountant nodig heeft om
inzicht te krijgen in de cliënt.
Verplichte kantoorroulatie en een totaalverbod op de
combinatie van controle en adviesdiensten komen in
het definitieve verslag van de juridische commissie van
het Europees Parlement over het Groenboek ‘Audit
policy: lessons from the crisis’ overigens niet meer
voor. Het Europees Parlement moet het verslag echter
nog behandelen en het is natuurlijk de vraag hoe de
recente uitingen door de PCAOB deze behandeling
in het parlement gaan beïnvloeden. Wat wel in het
definitieve verslag overeind blijft is de fundamentele
vraag over de verbetering van de kwaliteit van de
accountantscontrole.
Dat auditkwaliteit een belangrijk thema is wordt
door vrijwel alle betrokken partijen onderkend. De
beroepsorganisatie NBA heeft in november 2010 een
plan van aanpak gelanceerd waarin vier kernthema’s
zijn geïntroduceerd. Deze thema’s zijn verbetering van
de kwaliteit, waarborging onafhankelijkheid, toezicht
en transparantie en poortwachtersfunctie. Dit laatste
thema heeft een belangrijke rol bij de wijze waarop de
accountant verantwoording aflegt en meer informatie
geeft over de door hem of haar uitgevoerde
controle- of assurance-opdracht. Met een goede
invulling van de poortwachtersfunctie wordt ook
voor een groot deel tegemoetgekomen aan de
kritiek dat veel van de signalerende functie van de
accountant verloren gaat indien alleen verantwoording
wordt afgelegd in de vorm van de traditionele
controleverklaring. Hier ligt dan ook een belangrijke rol
voor de accountant om de dialoog met stakeholders
aan te gaan en binnen de bestaande spelregels
te zoeken naar verbreding en versterking van de
communicatie over de uitkomsten van de controle.
Deze verbreding en versterking van de communicatie
is ook een belangrijk speerpunt binnen Deloitte. Dit
uit zich enerzijds in een aantal initiatieven om de
klankbordfunctie voor de Raad van Commissarissen en
Audit Committees te versterken. Een ander, meer naar
buiten toe gericht voorbeeld is ons transparantieverslag
dat in september uitkomt en waarin uitgebreid
verantwoording wordt afgelegd over de kwaliteit van
ons werk en de wijze waarop wij daarover met onze
stakeholders communiceren.
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IASB publiceert wijzigingen
IAS 19 ’Employee Benefits’
Op 16 juni 2011 heeft de IASB een herziening
van IAS 19 ’Employee Benefits’ gepubliceerd. Deze
herziening (IAS 19R) is de finalisering van de eerste
fase van het IASB-project om de verslaglegging van
(pensioengerelateerde) personeelsbeloningen te verbeteren
en is gebaseerd op de voorstellen in de Exposure Draft
’Defined Benefit Plans (Proposed amendments to IAS 19
Employee Benefits)’ uit april 2010. In dit artikel wordt
allereerst de chronologie van het genoemde IASB-project
geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de wijzigingen
van IAS 19R ten opzichte van IAS 19 en de directe
gevolgen voor de (Nederlandse) verslagleggingspraktijk.
Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan aan het
management van entiteiten die rapporteren onder de
International Financial Reporting Standards (IFRS).

Chronologie
Na een lang voortraject heeft de IASB de eerste fase
van de herziening van de pensioenstandaard IAS 19
afgerond. Deze herziening zou volgens een eerder
plan van de IASB in twee stappen plaatsvinden. In de
thans afgeronde eerste fase zijn enkele zogenoemde
kortetermijnverbeteringen doorgevoerd die ervoor
moeten zorgen dat een aantal toepassingsproblemen
wordt opgelost zonder dat aan de algemene
uitgangspunten wordt getornd. In de beoogde tweede
fase was het de bedoeling dat IAS 19 fundamenteel
zou worden herzien. Inmiddels heeft de IASB besloten
om het onderwerp ‘employee benefits’ mee te nemen
in een algemene afweging welke onderwerpen
de volgende periode op de IASB-agenda zouden
moeten staan. Het is zeker niet uitgesloten dat de
fundamentele herziening van IAS 19 daarop niet
zal voorkomen als gevolg waarvan het project met
deze kortetermijnherziening van IAS 19 zal worden
afgesloten.

De publicatie van IAS 19R volgt op de publicatie van
de Exposure Draft. Naar aanleiding van deze Exposure
Draft is veel commentaar binnengekomen op basis
waarvan de IASB vanaf eind 2010 aan de afronding
van IAS 19R heeft gewerkt. Enkele voorstellen uit de
Exposure Draft (bijvoorbeeld de integratie van IFRIC 14
in IAS 19 en het beperken van de keuzevrijheid voor
het verwerken van de onderdelen uit de pensioenlast
in de jaarrekening) zijn naar aanleiding van het
commentaar en discussie binnen de IASB niet in IAS
19R opgenomen, terwijl de belangrijkste voorstellen in
de Exposure Draft wel zijn bekrachtigd.
De belangrijkste wijzigingen in IAS 19R
De belangrijkste wijzigingen in IAS 19R zijn:
1. eliminatie van smoothing mechanismes;
2. wijziging presentatie pensioenkosten en verwacht
rendement op beleggingen;
3. toegenomen toelichtingsvereisten in de
jaarrekening;
4. verfijning classificatiecriteria voor DC-regelingen; en
5. risicodeling.
Bovenstaande wijzigingen zijn vooral van toepassing
voor post-employment (pensioen)regelingen. Naast
de hierboven genoemde wijzigingen zijn onder andere
de definitie van kortetermijnpersoneelsbeloningen
en de bepaling en verwerking van uitkeringen bij
ontslag (termination benefits) in IAS 19R eveneens
gewijzigd. Naar verwachting zullen deze wijzigingen
in Nederland relatief weinig impact hebben op de
verslagleggingspraktijk. Deze wijzigingen worden
daarom in het vervolg van dit artikel niet verder
toegelicht.
1. Eliminatie van smoothing mechanismes
Het nettotekort of -overschot in een DB-regeling
(pensioensaldo) wordt onder IAS 19R als voorziening of
vordering op de balans aangehouden en komt daarmee
tot uiting in de jaarrekening. Onder IAS 19 is dat
niet noodzakelijk het geval, omdat het is toegestaan
actuariële winsten en verliezen (bijvoorbeeld resultaten
als gevolg van wijzigingen in het deelnemersbestand of
resultaten als gevolg van wijzigingen van economische
parameters zoals de disconteringsvoet) uitgesteld te
verwerken door middel van de corridor-methodiek.
Tevens dienen voorwaardelijke lasten over verstreken
diensttijd te worden verwerkt over de gemiddelde
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periode waarin deze lasten onvoorwaardelijk
worden. De gerapporteerde pensioenpositie in de
jaarrekening onder IAS 19 kan daarom afwijken van het
daadwerkelijke pensioensaldo in de DB-regeling.

bij toepassing van IAS 19R als effect van de
stelselwijziging direct verwerkt in ‘retained earnings’
waardoor het eigen vermogen met hetzelfde bedrag
wordt verlaagd.

Het uitgesteld verwerken van actuariële winsten en
verliezen en lasten over verstreken diensttijd onder IAS
19 leidt tot een minder volatiele balansvoorziening en
winst-en-verliesrekening. Echter, de daadwerkelijke
pensioenpositie van de entiteit is in dat geval niet
zichtbaar op de balans, wat de vergelijkbaarheid tussen
DB-regelingen niet bevordert. Daarnaast kennen deze
smoothing mechanismes (winstegalisatie-instrumenten)
volgens de IASB geen theoretische basis. De smoothing
mechanismes zijn om deze redenen onder IAS 19R
geëlimineerd.

2. Wijziging presentatie pensioenkosten en
verwacht rendement op beleggingen
Onder IAS 19R worden de jaarlijkse pensioenkosten op
een andere wijze gepresenteerd dan onder IAS 19. De
jaarlijkse pensioenkosten (‘defined benefit cost’) zijn
opgebouwd uit:
a) de kosten voor de jaarlijkse pensioenopbouw
onder IAS 19R (‘service cost’), inclusief het effect
van beëindigingen of wijzigingen van de regeling
(past service cost, curtailments en settlements), die
worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
onder operationele kosten;
b) de nettofinancieringskosten of -inkomsten op het
pensioensaldo (’net interest on the defined benefit
liability (asset)’, hierna: ‘net interest’) die worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
operationele kosten of financiële kosten; en
c) overige wijzigingen in het pensioensaldo zoals
actuariële resultaten, het rendement op beleggingen
dat afwijkt van het verwachte rendement en
wijzigingen in het effect van de limiet van de
op te nemen pensioenvordering (gezamenlijk:
‘remeasurements’) die worden verwerkt in ‘other
comprehensive income’.

Onder IAS 19R kunnen de actuariële winsten en verliezen
niet meer worden uitgesteld, maar worden deze direct
verwerkt in ‘other comprehensive income’ (dus buiten
de winst-en-verliesrekening), zoals overigens ook onder
IAS 19 is toegestaan. De lasten over verstreken diensttijd
worden onder IAS 19R direct verwerkt in de winst-enverliesrekening wanneer deze zich voordoen.
De gerapporteerde pensioenpositie in de jaarrekening
wordt daardoor volatieler (wijzigingen van bijvoorbeeld
de disconteringsvoet worden immers direct zichtbaar),
maar deze pensioenpositie reflecteert wel het
daadwerkelijke pensioensaldo van de entiteit in de
jaarrekening.
De eliminatie van de corridor-methodiek zal directe
gevolgen hebben voor de vermogenspositie van
entiteiten waar deze methodiek onder IAS 19 wordt
toegepast. Gezien de marktontwikkelingen in de
afgelopen jaren (dalende disconteringsvoeten, lage
rendementen op beleggingen en de toegenomen
levensverwachting) zijn door de meeste entiteiten
(cumulatief) actuariële verliezen uitgesteld.
De eerste toepassing van IAS 19R heeft, door het direct
verwerken van de uitgestelde actuariële verliezen, een
verlaging van het eigen vermogen tot gevolg. Deze
verlaging van het eigen vermogen kan bijvoorbeeld
gevolgen hebben voor eventuele kredietverstrekking
aan deze entiteiten of voor het dividendbeleid van deze
entiteiten.
In onderstaand voorbeeld voor een fictieve entiteit
wordt het effect van de eliminatie van de corridormethodiek onder IAS 19R weergegeven. De onder
IAS 19 uitgestelde actuariële verliezen van 300 worden

Activa
Totale activa

Op basis van IAS 19 worden de nettofinancieringskosten
of -inkomsten bepaald op basis van de IAS 19
disconteringsvoet (gebaseerd op hoogwaardige
ondernemingsobligaties), voor de interestkosten op
de DBO, en het verwachte (langetermijn)rendement
op de beleggingen, dat afhangt van de (strategische)
beleggingsmix. Doorgaans is het verwachte
rendement op beleggingen ongelijk aan en hoger
dan de disconteringsvoet doordat vooral verwachte
rendementen op aandelen en onroerend goed nog altijd

Balans onderneming (in rood op basis van IAS 19R; in zwart op basis van IAS 19)
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Op basis van IAS 19R staat het de entiteit vrij te kiezen
onder welke post binnen de winst-en-verliesrekening
de nettofinancieringskosten of -inkomsten worden
verwerkt, zoals eveneens onder IAS 19 het geval
is. In de exposure draft was opgenomen dat deze
component buiten EBITDA (Earnings Before Interest,
Tax, Depreciation and Amortisation), een belangrijke
prestatiemaatstaf binnen het bedrijfsleven, zou moeten
worden gepresenteerd. Dit voorstel is dus uiteindelijk
niet overgenomen in IAS 19R.

1.000 		

1.000

700		
(300)
1.000

700

hoger zijn dan rendementen op ondernemingsobligaties.
In geval van een direct verzekerde pensioenregeling
met gepoolde beleggingen is het verwachte rendement
overigens doorgaans gelijk aan de disconteringsvoet en
heeft deze wijziging geen impact.
In IAS 19R wordt de ‘net interest’ bepaald door het
pensioensaldo op de balans te vermenigvuldigen
met de IAS 19R disconteringsvoet, waarbij tevens
rekening wordt gehouden met de te verwachten
mutatie van het pensioensaldo in de tijd als gevolg
van bijvoorbeeld premiebetalingen en uitkeringen.
Deze disconteringsvoet is net zoals in IAS 19
gebaseerd op het rendement op hoogwaardige
ondernemingsobligaties.
Feitelijk betekent dit dat het verwachte rendement
op de beleggingen wordt bepaald op basis van
het effectieve rendement op een mandje van
hoogwaardige ondernemingsobligaties in plaats
van het op de asset mix gebaseerde verwachte
(langetermijn)rendement. Het verschil tussen het
daadwerkelijk behaalde en het verwachte rendement
wordt als ‘remeasurement’ aangemerkt en blijft
daardoor buiten de winst-en-verliesrekening. Wanneer
het verwachte rendementspercentage hoger is dan
de disconteringsvoet, leidt toepassing van IAS 19R
daarmee tot een stijging van de totale pensioenlast
in de winst-en-verliesrekening. Enkel indien de
nettofinancieringskosten of -inkomsten onder financiële
kosten worden verwerkt, wordt EBITDA door deze
wijziging niet geraakt. Mogelijk dat, ingegeven door
deze wijziging, entiteiten ervoor zullen kiezen de’net
interest’ buiten EBITDA te verwerken in geval sprake is
van een ‘net interest expense’.
Achtergrond van deze wijziging door de IASB is
dat, volgens verschillende partijen, het verwachte
rendement op beleggingen doorgaans (veel) te hoog
wordt vastgesteld, waardoor de totale pensioenlasten
in de winst-en-verliesrekening onder IAS 19 structureel
worden onderschat. Daarnaast wordt door deze
aanpassing voorkomen dat de beloning voor gelopen
risico’s bij het beleggen van het pensioenvermogen in
de winst-en-verliesrekening zelf worden verantwoord.
3. Toegenomen toelichtingsvereisten in de
jaarrekening
Onder IAS 19R zijn de toelichtingsvereisten voor
DB-regelingen in de jaarrekening sterk uitgebreid.
De toelichting in de jaarrekening dient informatie te
bevatten over de kenmerken, risico’s en bedragen met
betrekking tot DB-regelingen, alsook het effect van
DB-regelingen op de bedragen, en de onzekerheid en
timing van de toekomstige kasstromen. IAS 19R schrijft
daarmee voor dat meer kwalitatieve informatie wordt
opgenomen in de jaarrekening met betrekking tot de
risico’s voor de entiteit. Deze toegenomen toelichting
geldt voor alle DB-regelingen.
1 zie bijvoorbeeld de commentaarbrieven op de voorgaande discussion paper en de exposure draft van de hand van
de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Ook voor DB-regelingen die worden uitgevoerd door
een bedrijfstakpensioenfonds en als DC-regeling
worden behandeld in de jaarrekening, op basis van
het feit dat het bedrijfstakpensioenfonds onvoldoende
informatie kan aanleveren, zijn er op basis van IAS
19R additionele toelichtingsvereisten. De entiteiten
waarvan deze regelingen worden uitgevoerd door het
bedrijfstakpensioenfonds dienen onder meer informatie
te verstrekken over de financieringsafspraken met het
BPF en de wijze waarop de premie wordt vastgesteld
en omtrent het effect van de vermogenspositie binnen
de bedrijfstakregeling op de toekomstige premies.
Deze uitgebreide toelichtingsvereisten kunnen er
mogelijk toe leiden dat bedrijfstakpensioenfondsen
zullen proberen de DB-regeling als DC-regeling te laten
classificeren. In het volgende onderdeel wordt onder
andere behandeld welke ruimte IAS 19R daarvoor
biedt.
4. Verfijning classificatiecriteria voor DC-regelingen
In IAS 19 wordt een onderscheid gemaakt tussen
DB-regelingen en DC-regelingen. Een classificatie als
DC-regeling wordt toegekend wanneer alle financiële,
actuariële en beleggingsrisico’s vanuit de entiteit
zijn overgedragen aan de pensioenuitvoerder en de
deelnemers. Dit betekent dat er na het betalen van de
(reguliere) premie door de entiteit geen risico gelopen
kan worden op aanvullende kasstromen die betrekking
hebben op de verleden diensttijd van de deelnemers.
Indien de entiteit nog enig risico loopt dat betrekking
heeft op de verleden diensttijd van de deelnemers,
ongeacht de omvang, is automatisch sprake van een
DB-regeling.
De verwerking van een DC-regeling in de jaarrekening is
relatief eenvoudig, want enkel de te betalen bijdragen
worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening, terwijl
in geval van een DB-regeling een actuariële waardering
dient te worden uitgevoerd waaruit een actuarieel
berekende pensioenlast en mogelijk een aan te houden
balansvoorziening volgt.
Nederland heeft zich altijd verzet tegen deze tamelijke
binaire classificatiebenadering van de IASB 1 en dat
heeft ertoe geleid dat twee belangrijke nuances
zijn aangebracht in de bepalingen die zien op het
onderscheid tussen DB- en DC-regelingen.
De eerste nuancering betreft het feit dat nu pas
sprake is van DC als het actuariële en beleggingsrisico
‘in substance’ gedragen worden door de (oud-)
werknemers. In de huidige standaard moet het risico
volledig door de werknemer gedragen worden. Het
toevoegen van het element ‘in substance’ leidt ertoe
dat het dragen van een niet-substantieel deel van het
risico door de werkgever niet vanzelfsprekend leidt
tot een DB-classificatie zoals in de huidige standaard
nog het geval is. Dit kan bijvoorbeeld in de praktijk
betekenen dat verzekerde regelingen met daarin een
kleine kans tot nabetaling door de werkgever (denk
aan waardeoverdrachtrisico’s bij overigens volledig
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gegarandeerde regelingen) leiden tot DC-classificatie
waar dit onder de huidige standaard niet mogelijk is.
De tweede nuance betreft het feit dat de aanwezigheid
van een salarisafhankelijke opbouwpercentage
(bijvoorbeeld 2% van het pensioengevend salaris) niet
meer qualitate qua leidt tot DB-classificatie.
In de herziene standaard (IAS 19.29a) is opgenomen
dat dit slechts geldt voor opbouwpercentages
die ertoe kunnen leiden dat de onderneming
extra stortingen moet doen indien het vermogen
ontoereikend is om aan de toezeggingen tegemoet
te kunnen komen. Hier valt met name te denken
aan indexatieregelingen die door de werkgever nog
moeten worden afgestort als het rendement op het
pensioenvermogen onvoldoende is voor de dekking
van de indexatietoezegging. Strikt voorwaardelijke
indexatieregelingen (slechts afhankelijk van het
aanwezig zijn van voldoende vermogen in het
fonds) hoeven derhalve niet meer vanzelfsprekend
te leiden tot DB-classificatie. Ook bedrijfstak- en
beroepspensioenfondsen kunnen van deze nuance
profiteren als zij zich onthouden van enige vorm van
(indexatie)naheffing bij de werkgevers.
Deze verfijning kan voor de Nederlandse
praktijk onder andere gevolgen hebben voor
de classificatie van regelingen die worden
uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds. Bij
bedrijfstakpensioenfondsen waar bijvoorbeeld een
middelloonregeling wordt uitgevoerd is sprake van
een bijdrage door de aangesloten entiteiten die
betrekking heeft op de toekomstige pensioenopbouw.
Wanneer daarnaast geen (of in beperkte mate) sprake
is van componenten die betrekking hebben op de
verleden diensttijd die in rekening worden gebracht
bij de aangesloten entiteiten, kan de nuancering in
IAS 19R mogelijk leiden tot een DC-classificatie. Het
gevolg daarvan is dat de toelichtingsvereisten in de
jaarrekening van de aangesloten entiteiten aanzienlijk
worden verminderd, in overeenstemming met het
risicokarakter van de regeling.
Ook entiteiten met een direct verzekerde regeling
waarbij een klein risico wordt gelopen, denk aan een
risico op kosten of inkomsten in geval van uitgaande
waardeoverdrachten, kunnen door deze verfijning
mogelijk een DC-classificatie voor hun regeling
rechtvaardigen. De praktijk moet echter uitwijzen
of door dergelijke entiteiten (door middel van een
onderbouwde analyse) aantoonbaar kan worden
gemaakt dat het risico ‘in substance’ overgeheveld
is naar de pensioenuitvoerder respectievelijk
naar de deelnemers van het pensioenfonds. Voor
DC-classificatie (afgezien van verzekerde regelingen
waarbij de verzekeraar het pensioenresultaat
garandeert) blijft de voorwaarde dat het
pensioenresultaat van de deelnemers zal fluctueren
afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten
en dat het pensioenfondsbestuur niet of nauwelijks
gebruik kan maken van het premiebeleid als
sturingsinstrument.
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5. Risicodeling
Naast de verfijning van de classificatiecriteria heeft
de Nederlandse lobby er ook toe geleid dat IAS 19R
meer ruimte biedt om rekening te houden met de
mogelijkheid dat bepaalde risico’s binnen een regeling
worden gedeeld tussen de entiteit (sponsor) en andere
partijen zoals de deelnemers en de pensioenuitvoerder.
In Nederland is het meer regel dan uitzondering
dat de pensioenrisico’s niet volledig door de entiteit
worden gedragen, denk aan de mogelijkheid om de
toeslagverlening op te schorten of uitkeringen te korten
in geval van een tekort bij een pensioenfonds. Indien
sprake is van herstelbetalingen is het niet ongebruikelijk
dat een deel van deze betalingen wordt afgewenteld
op de werknemers, in overeenstemming met hetgeen
daarover contractueel is overeengekomen.
In IAS 19R wordt een aantal elementen van risicodeling
specifiek benoemd, zoals werknemersbijdragen en een
limiet aan de te betalen premie (‘liability-ceiling’). Deze
elementen zijn in de Nederlandse praktijk veelvuldig
van toepassing, waardoor toepassing van IAS 19R een
significante impact kan hebben op de jaarrekening van
Nederlandse entiteiten.
Werknemersbijdragen
Wanneer sprake is van een werknemersbijdrage
(bijvoorbeeld 5% van de pensioengrondslag) wordt
het risico ten aanzien van de financiering van de
toekomstige pensioenopbouw in de regeling tussen de
entiteit en de werknemers gedeeld. Daarnaast worden
in dat geval eventuele herstelbetalingen in geval van
tekorten in de pensioenregeling naar evenredigheid
door beide partijen gedragen. De werknemers
nemen daarmee een deel van de (toekomstige)
kosten van de regeling voor hun rekening, hetgeen
de ‘ultimate cost’ van de regeling voor de entiteit
verlaagt. Om de ‘ultimate cost’ van de regeling tot
uiting te brengen in de jaarrekening, dient onder IAS
19R voor de bepaling van de DBO (en daarmee het
pensioensaldo in de jaarrekening) rekening te worden
gehouden met de toekomstige werknemersbijdragen
wanneer deze feitelijk of formeel deel uitmaken van
de pensioenregeling. De (contante waarde van de)
toekomstige deelnemersbijdragen worden daarmee als
‘negative benefit’ onderdeel van het pensioensaldo dat
wordt verantwoord in de jaarrekening.

In Nederland is het meer
regel dan uitzondering dat de
pensioenrisico’s niet volledig
door de entiteit worden
gedragen

Onder IAS 19 wordt enkel rekening gehouden met de
betaalde werknemersbijdragen in het boekjaar door
middel van een verlaging van de ‘service cost’, zonder
dat de risicodeling tussen de entiteit en de werknemers
verder tot uiting wordt gebracht op de balans. IAS 19R
zoekt daarmee op dit gebied dus toenadering tot de
(Nederlandse) praktijk, door rekening te houden met de
‘ultimate cost’ voor de entiteit die wordt gecorrigeerd
voor verwachte werknemersbijdragen.
Een limiet aan de te betalen premie
Op basis van IAS 19R kan rekening worden gehouden
met de maximale betalingsverplichting van een
entiteit voor een DB-regeling, waar dat onder
IAS 19 niet het geval is. Indien de entiteit niet alle
toekomstige kosten van de pensioenregeling (zoals
indexaties die afhankelijk zijn van de positie van een
pensioenfonds) voor haar rekening hoeft te nemen,
omdat bijvoorbeeld een maximale bijdrage aan de
regeling is vastgelegd in de reglementen (‘liability
ceiling’), kan dit leiden tot een vermindering van het
pensioensaldo zoals bepaald onder IAS 19R. Indien de
toekomstige kosten voor de pensioenopbouw onder
IAS 19R hoger zijn dan de financieringsbijdrage van de
werkgever in deze pensioenopbouw, kan toepassing
van IAS 19R daarom leiden tot een verlaging van de
DBO (en daarmee het pensioensaldo). Feitelijk is deze
‘liability ceiling’ een spiegelbeeld van de al in IAS 19
aanwezige ‘asset ceiling bepalingen’. Ook hier kunnen
financieringsafspraken (funding requirements) ertoe
leiden dat een (in dit geval positief) pensioensaldo
wordt ‘afgetopt’ vanuit de gedachte dat het saldo
slechts tot een bepaalde hoogte inbaar zal zijn bij de
werkgever. Concluderend kan gesteld worden dat
het financieringskader een groter gewicht krijgt in de
berekening van het pensioensaldo op de balans van de
werkgever.

bij bedrijfstakpensioenfondsen geen vreemde
oplossingsrichting is, omdat dit de risico’s en
accountingimpact voor entiteiten in grote mate
beperkt. Entiteiten zouden naar aanleiding van de
verwachte impact van de publicatie van IAS 19R hun
pensioensituatie strategisch kunnen herzien.
• De classificatie van DB-regelingen zou opnieuw
kunnen worden beoordeeld. Zoals aangegeven
zijn de classificatiecriteria voor DC-regelingen
verruimd, waardoor een regeling die onder IAS
19 classificeert als DB, mogelijk onder IAS 19R als
DC kan classificeren indien het pensioenrisico ‘in
substance’ wordt gedragen door de deelnemers
en/of de pensioenuitvoerder. Vooral voor
bedrijfstakpensioenfondsen en direct verzekerde
regelingen waar een gering risico wordt gelopen,
lijkt IAS 19R ruimte te bieden voor een herziening
van de classificatie, waardoor de impact op de
jaarrekening wordt beperkt.
• Voor regelingen die ook onder IAS 19R nog
classificeren als DB, dienen bij de eerste toepassing
in boekjaar 2013 de vergelijkende cijfers over
boekjaar 2012 te worden gepresenteerd in de
jaarrekening. Dit betekent dat feitelijk per begin
boekjaar 2012 de impact van IAS 19R dient te
worden vastgesteld. Mogelijk dat bij de actuariële
waardering per einde boekjaar 2011 de impact al
direct kan worden bepaald, zodat het management
een indicatie krijgt van de impact van de nieuwe
richtlijn.
Sebastiaan de Leeuw den Bouter MSc
Martin Delsman MSc
prof. dr. Ralph ter Hoeven RA

Aanbevelingen
Voor het management van entiteiten die onder IAS 19
een DB-regeling aanbieden, kunnen in voorbereiding
op de eerste toepassing van IAS 19R de volgende
aanbevelingen worden gedaan:
• De hiervoor beschreven impact van de toepassing
van IAS 19R, toepasbaar voor boekjaren die
aanvangen vanaf 1 januari 2013 2, kan voor het
bedrijfsleven mogelijk aanleiding zijn de invloed
van het pensioenrisico op de jaarrekening
en de wenselijkheid daarvan te beoordelen.
De toegenomen volatiliteit van het eigen
vermogen als gevolg van het elimineren van de
smoothing mechanismes zal de wenselijkheid
van dit pensioenrisico naar verwachting niet
vergroten. Er is op de pensioenmarkt al een grote
consolidatieslag gaande, waarbij aansluiting

2 Vervroegde toepassing is toegestaan. Echter, de Europese Commissie zal de standaard nog moeten goedkeuren
voor toepassing in de Europese Unie. Deze goedkeuring wordt in de loop van 2012 verwacht. We verwachten
derhalve niet dat veel Europese ondernemingen van deze toepassingsmogelijkheid gebruik zullen maken, mede
gelet op de waarschijnlijk al voor de EU-goedkeuring gepubliceerde tussentijdse cijfers.
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IASB publiceert IFRS 12
‘Disclosure of Interests in Other
Entities’
De IASB heeft op 12 mei 2011 IFRS 12 ‘Disclosure of
Interests in Other Entities’ gepubliceerd. IFRS 12 geldt
voor een investor1 met een belang in een subsidiary,
joint arrangement, associate of een niet-geconsolideerde
structured entity. Het is een principle-based standaard.
IFRS 12 schrijft voor dat de aard, de risico’s en de
financiële effecten van het belang in voornoemde
entiteiten worden toegelicht. Om dit doel te bereiken,
wordt een aantal minimum disclosures voorgeschreven.
Indien deze minimum disclosures niet voldoende
invulling geven aan de doelstellingen, zijn additionele
en specifieke disclosures vereist. De effectieve datum van
IFRS 12 is 1 januari 2013. De EU heeft IFRS 12 op dit
moment nog niet goedgekeurd.
Een pakket van vijf standaarden
IFRS 12 is een onderdeel van het op 12 mei door
de IASB gepubliceerde pakket van drie nieuwe en
twee herziene standaarden: IFRS 10 Consolidated
Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements,
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities, IAS 27
Separate Financial Statements (herzien 2011) en IAS 28
Investments in Associates and Joint Ventures (herzien
2011). De onderlinge samenhang tussen deze vijf
standaarden is in onderstaande figuur samengevat:
Figuur 1
Consolidated and
individual financial
statements

Subsidiaries

IFRS 10

Associates

IAS 28 (2011)

Joint ventures

Disclosure

Separate financial
statements

IAS 27 (2011)

IFRS 10 en IFRS 11 zijn in separate Updateartikelen behandeld, alsmede de achtergrond van
het consolidatieproject van de IASB. In dit artikel
behandelen wij IFRS 12.
Reikwijdte IFRS 12
Een ‘interest in another entity’ betreft de
contractuele of niet-contractuele betrokkenheid
van een rapporterende entiteit in een andere
entiteit. De betrokkenheid dient zodanig te zijn
dat de rapporterende entiteit blootstaat aan
variabele rendementen van de andere entiteit. Een
‘interest in another entity’ ontstaat niet alleen uit
eigenvermogen- (bijvoorbeeld een aandelenbelang) of
vreemdvermogeninstrumenten. Ook andere vormen
van betrokkenheid kunnen leiden tot een ‘interest
in another entity’ bijvoorbeeld het verstrekken van
financiering, liquiditeitssteun en garantstelling. De
reikwijdte van IFRS 12 is samengevat in figuur 2.
IFRS 12 behandelt de disclosure-vereisten voor de
volgende belangen:
1. Subsidiaries;
2. Joint arrangements en associates;
3. Unconsolidated structured entities.
De disclosure-vereisten van joint arrangements2 zijn
reeds behandeld in het Update-artikel inzake IFRS 11
en blijven hier derhalve buiten beschouwing.
De disclosure-vereisten van de belangen onder
punt 1 en 3 boven zullen in dit artikel separaat
worden behandeld. Vervolgens zullen wij ingaan
op aggregatiebepalingen voor deze disclosures. In
de volgende paragraaf behandelen wij het begrip
structured entity.
Structured entities
Een ‘structured entity’ is een nieuw begrip dat meer
‘principle-based’ is geformuleerd dan het bestaande
begrip ‘special purpose entity’. De definitie van een
structured entity is: “an entity that has been designed
1 Een aantal Engelstalige begrippen uit IFRS 12 is in dit artikel niet

IFRS 12

vertaald naar het Nederlands. Dit in verband met het voorkomen van

Joint operations

IFRS 11

IFRS 11

interpretatieverschillen inherent aan een vertaling. Deze begrippen

Unconsolidated structured entities

IFRS 9

IFRS 12

worden nader gedefinieerd in IAS 28 (herzien 2011), IFRS 10 en IFRS 11.
2 De disclosure-vereisten van joint arrangements (joint ventures en joint
operations) en associates zijn gelijkluidend.
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Figuur 2: Scope IFRS 12 ’Disclosure of Interests in Other Entities’
Involvement in
other entity

Significant influence

Joint control

Control

No control, but other
involvement

Nature of interest

Associate

Joint venture

Subsidiary

Unconsolidated
structured entity

or
Joint operation

IFRS 12

so that voting or similar rights are not the dominant
factor in deciding who controls the entity, such as
when any voting rights relate to administrative tasks
only and the relevant activities are directed by means
of contractual arrangements”.
Een structured entity heeft normaliter de volgende
kenmerken3:
• beperkte activiteiten;
• een beperkte en duidelijk omlijnde doelstelling;
• onvoldoende eigen vermogen om zelfstandig haar
activiteiten te financieren;
• financiering in de vorm van meerdere contractueel
verbonden instrumenten die concentratie van
krediet- of andere risico’s geeft.
Enkele illustratieve en niet-limitatieve voorbeelden van
structured entities zijn:
• securitisatievehikels 4;
• asset-backed financings;
• sommige participatiefondsen.
Securitisatievehikels
Dit zijn entiteiten waarin soortgelijke activa
(bijvoorbeeld hypothecaire leningen) worden
gebundeld en gefinancierd met verhandelbare effecten
(securities). Vooral financiële instellingen maken gebruik
van securitisaties vanuit risicomanagementmotieven,
het verlagen van financieringskosten, verlaging van
kapitaalseisen en het sneller kunnen liquideren van
activa.
Asset-backed financieringsvehikels
Dit zijn entiteiten waarin activa worden samengebracht
en die worden gefinancierd met leningen die worden

3 IFRS 12.B22 stelt: “A structured entity often has some or all of the following features or attributes” (cursivering
toegevoegd). Dit betekent bijvoorbeeld niet dat een entiteit met alleen onvoldoende eigen vermogen altijd als
een structured entity wordt bestempeld (IFRS 12.BC85). De IASB wil voorkomen dat bijvoorbeeld traditionele
werkmaatschappijen als gevolg van economische teruggang als structured entity worden aangemerkt.
4 Securitisatievehikels en -transacties kunnen als doel hebben bepaalde posten uit de balans (bijvoorbeeld
debiteuren, voorraden of een portefeuille met leningen) juridisch te isoleren, met als doel deze vervolgens van de
balans van de verkopende partij te verwijderen. Deze isolatie vindt soms plaats met een structured entity.
5 Indien van toepassing.

gedekt door de ingebrachte activa (asset-backed).
Ook door middel van deze vehikels vindt in de regel
securitisatie plaats door middel van het plaatsen in
het vehicle van verhandelbare vermogenstitels met
veelal een verschillend risicoprofiel. Alleen de term
securitisatievehikels wordt vaak gereserveerd door
securitiserende banken en verzekeraars die in de regel
kredietportefeuilles in de vehikels onderbrengen. Een
asset-backed security kan gedekt worden door een
veelheid van activasoorten (debiteuren, andere assetbacked securities, onroerend goed, studentenleningen,
credit card vorderingen, etc.).
Participatiefondsen
Een participatiefonds kan worden opgericht met als
doel de aanschaf van een portefeuille van financiële
activa. De portefeuille wordt veelal gefinancierd met
vreemd vermogen en eigenvermogeninstrumenten die
worden uitgegeven aan investeerders. Ook hier kan dus
sprake zijn van een vorm van securitisatie.
De IASB is van mening dat het begrip structured entity
niet significant afwijkt van een ‘special purpose entity’
uit SIC-12. Het onderscheidende principe is dat een
structured entity zodanig is ingericht dat stemrechten
niet de dominante factor vormen in de vraag welke
partij control uitoefent.
Significante inschattingen en assumpties van het
management
De doelstelling van IFRS 12 is dat de rapporterende
entiteit inzicht geeft in de aard, de risico’s en de
financiële effecten van haar belang in een andere
entiteit. De rapporterende entiteit dient derhalve haar
significante inschattingen en assumpties inzake de
aard van het belang toe te lichten. In wezen wordt
middels deze toelichting antwoord gegeven op de
volgende twee vragen. Op basis waarvan heeft het
management bepaald dat sprake is van control, joint
control of significant influence? Op basis waarvan
heeft het management bepaald of sprake is van een
joint operation of joint venture5 ? Ook veranderingen
in de feiten en omstandigheden die zijn gebruikt om
voornoemde inschattingen te maken, dienen te worden
toegelicht.
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Subsidiaries
Een rapporterende entiteit dient de volgende informatie
te verschaffen zodat inzicht wordt verschaft inzake:
1. de samenstelling van de groep6;
2. het belang van minderheidsaandeelhouders in de
activiteiten en kasstromen van de groep;
3. de aard van en mate waarin eventuele significante
beperkingen bestaan op het gebruik van activa, of
het afwikkelen van verplichtingen van de groep;
4. de aard van de risico’s inzake geconsolideerde
‘structured entities’ inclusief veranderingen in deze
risico’s;
5. de gevolgen van wijzigingen in het
eigendomsbelang van een subsidiary die niet leiden
tot een verlies van zeggenschap;
6. de gevolgen van verlies van overheersende
zeggenschap (control) in een subsidiary.
Wij behandelen de punten 2 tot en met 6 op
hoofdlijnen en benoemen relevante verschillen met
IAS 27 (2008).
Belang van minderheidsaandeelhouders in de groep
Een entiteit dient voor iedere subsidiary met een
materieel minderheidsbelang het volgende toe te
lichten:
• de naam van de subsidiary;
• de vestigingsplaats van de bedrijfsactiviteiten van de
subsidiary;
• het relatieve eigendomsbelang gehouden in de
subsidiary door minderheidsaandeelhouders;
• de relatieve stemrechten gehouden in de subsidiary
door minderheidsaandeelhouders indien afwijkend
van het eigendomsbelang;
• het resultaat toe te rekenen aan de
minderheidsaandeelhouders van de subsidiary;
• het geaccumuleerde minderheidsbelang van de
subsidiary aan het einde van het boekjaar;
• samengevatte financiële informatie over de
subsidiary 7.
Bovenstaande disclosures zijn nieuw ten opzichte van
IAS 27 (2008).
Aard en omvang van significante beperkingen
Het volgende dient te worden toegelicht:
• significante beperkingen in de mogelijkheid van de
parent of de subsidiaries om liquide middelen of
andere activa tussen andere groepsmaatschappijen
over te dragen;
• significante beperkingen in (dividend)uitkeringen
respectievelijk het verstrekken of aflossen van
leningen binnen de groep;
• significante beperkingen in gebruik van activa
of afwikkeling van verplichtingen uit hoofde van
protective rights8 van minderheidsaandeelhouders;
• de boekwaarden van activa en passiva waarop
dergelijke beperkingen bestaan.
Merk op dat bovenstaande disclosures uitgebreider zijn
dan IAS 27 (2008) paragraaf 41(d).

Aard en omvang van risico’s inzake consolidated
structured entities
De voorwaarden van contractuele regelingen die de
rapporterende entiteit en haar subsidiaires kunnen
verplichten om (financiële) steun te verlenen aan
een consolidated structured entity dienen te worden
toegelicht. Voor de verdere details verwijzen wij
naar de volgende paragraaf inzake unconsolidated
structured entities, aangezien de betreffende
toelichtingsvereisten vergelijkbaar zijn.
Deze disclosures zijn nieuw ten opzichte van IAS 27
(2008).
Gevolgen van wijzigingen in het eigendomsbelang
van een subsidiary zonder een verlies van control
Dit betreft bijvoorbeeld de situatie van een verkoop
van 10% van de aandelen in een voorheen
100%-subsidiary (dus zonder verlies van control).
Dergelijke veranderingen in het eigendomsbelang
van een parent worden verwerkt als
eigenvermogenstransacties (transacties met eigenaars
in hun hoedanigheid als eigenaars). De entiteit dient
het effect op het eigen vermogen van de parent toe te
lichten.
Deze disclosure is vergelijkbaar met IAS 27 (2008)
paragraaf 41(e).
Gevolgen van verlies van overheersende
zeggenschap (control) in een subsidiary
Dit betreft bijvoorbeeld de situatie van een verkoop van
90% van de aandelen in een voorheen 100%-subsidiary
(met verlies van control).
Deze disclosure is vergelijkbaar met IAS 27 (2008)
paragraaf 41(f).
Unconsolidated structured entities
Het is mogelijk dat een structured entity niet tot
de consolidatiekring van de rapporterende entiteit
behoort, daar geen sprake is van control conform
IFRS 10. Men spreekt dan van een unconsolidated
structured entity. Een rapporterende entiteit dient dan
de volgende informatie te verschaffen zodat inzicht
wordt verschaft inzake:
1. de aard en omvang van belangen in unconsolidated
structured entities;
2. de aard van de risico’s samenhangend met de
belangen in deze unconsolidated structured entities,
inclusief veranderingen in deze risico’s.
De onder 2 genoemde vermelding geldt voor (actuele)
risico’s voortvloeiend uit eerdere betrokkenheid bij
een structured entity in voorgaande perioden, zelfs

6 Deze toelichtingsvereiste is niet expliciet terug te vinden in IAS 27 (2008). Wij merken op dat onder Nederlands
jaarrekeningrecht toelichting inzake kapitaalbelangen vereist is. Zie artikel 2:379 BW en artikel 2:414 BW.
7 Deze zijn te vinden in IFRS 12.B10.
8 Als voorbeeld dient de situatie dat minderheidsaandeelhouders goedkeuring dienen te verlenen aan de parent
alvorens deze de activa kan benutten of verplichtingen kan afwikkelen.
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indien per rapporteringsdatum geen contractuele
betrokkenheid meer bestaat bij die structured entity. De
IASB heeft hiermee invulling gegeven aan ervaringen
uit de kredietcrisis. Dit betrof de situatie dat financiële
instellingen zich, ter voorkoming van ongewenste
reputatieschade, genoodzaakt zagen steun te verlenen
aan een structured entity die in financiële moeilijkheden
was geraakt. De financiële instellingen hadden op
dat moment veelal geen juridische of contractuele
verplichtingen (meer) om dergelijke steun te verlenen.
De twee eerder genoemde punten worden hierna op
hoofdlijnen behandeld.
Aard en omvang van de belangen
Een kwalitatieve en kwantitatieve toelichting inzake
unconsolidated structured entities is vereist. Te denken
valt aan de aard, doelstelling, omvang, activiteiten en
financieringsstructuur van de structured entity. Indien
de investor een unconsolidated structured entity heeft
gesponsord, maar hierin per rapporteringsdatum
geen belang (meer) heeft en niet blootstaat aan
risico’s betreffende de entiteit9, dan zijn aanvullende
disclosures vereist. De investor dient het volgende toe
te lichten (in tabelvorm):
• hoe heeft de investor vastgesteld welke structured
entities zijn gesteund?;
• de baten van de structured entity gedurende het
boekjaar en een omschrijving van de aard van de
baten die worden gepresenteerd;
• de boekwaarden (op het moment van overdracht)
van de gedurende het boekjaar aan de structured
entity overgedragen activa (ofwel de omvang van
de verleende steun).

Aard van de risico’s
De volgende toelichting (in tabelvorm) is vereist:
1. de boekwaarde van activa en passiva betreffende
de unconsolidated structured entities verwerkt in de
balans van de investor;
2. de regels in de balans waar voornoemde activa en
passiva zijn verwerkt;
3. de maximale omvang van een eventueel verlies
waaraan de investor blootstaat alsook hoe deze
exposure is bepaald;
4. indien voornoemde maximale exposure niet kan
worden bepaald, dient daarvan melding te worden
gemaakt alsmede de verklaring daarvoor;
5. een vergelijking tussen de onder punt 1 genoemde
boekwaarden en de maximale exposure voor
verliezen genoemd onder punt 3.
Indien een investor, zonder contractuele verplichting
hiertoe, financiële of niet-financiële steun heeft
verleend aan een unconsolidated structured
entity10 (bijvoorbeeld het terugkopen van activa of
instrumenten uitgegeven door de structured entity),
dan dient het volgende te worden toegelicht:
• de aard en omvang van de steun;
• de reden voor het verlenen van de steun.
Ook de intentie van de investor om steun te verlenen
aan een unconsolidated structured entity dient te
worden toegelicht.
Aggregatie
De toelichtingen uit IFRS 12 dienen separaat te
worden verstrekt voor subsidiaries, joint ventures, joint
operations, associates en unconsolidated structured

Figuur 3: Schematische weergave IFRS 12
IFRS 12
Compliance
=
Aggregatie/disaggregatie per
soort belang
+/Additionele disclosures per soort belang (zie doelstelling IFRS 11)
+
Doelstelling IFRS 11
inzicht geven in...

Aard van het belang

Risico's van het belang

Financiële effect
van het belang

Minimum disclosures per soort belang (zie IFRS 11, voor belangen hieronder genoemd)

Associate

Joint operation

Joint venture

Subsidiary

Unconsolidated
structured entity

9 Te denken valt aan de situatie dat de investor aanvankelijk een belang had in de unconsolidated structured entity,
maar deze per balansdatum volledig heeft afgebouwd, en eveneens geen actuele risico’s meer loopt over deze
structured entity.
10 Te denken valt aan de hiervoor beschreven situatie uit de kredietcrisis. Het betreft hier zowel een bestaand belang
als een voorheen gehouden belang in een structured entity per balansdatum.
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entities. Belangrijk vraagstuk hierbij is de mate van
detail die verstrekt dient te worden. De rapporterende
entiteit zal een balans dienen te vinden tussen te veel
detaillering versus te veel aggregatie. Aggregatie van
informatie voor belangen in vergelijkbare entiteiten
is toegestaan, rekening houdend met de disclosuredoelstelling van IFRS 12.1. De rapporterende entiteit
dient toe te lichten hoe zij vergelijkbare entiteiten heeft
geaggregeerd. Hierbij spelen zowel kwantitatieve als
kwalitatieve factoren een rol.
Voorbeelden van aggregatieniveaus van soorten
entiteiten zijn:
• aard van de activiteiten;
• industrieclassificatie;
• geografisch (land of regio).
Nabeschouwing
IFRS 12 betekent een verzwaring van de
toelichtingsvereisten voor alle ‘interests in other
entities’, in het bijzonder voor de structured entities.
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Ondernemingen dienen ons inziens tijdig te starten met
het inventariseren van de benodigde nieuwe informatie.
Voorts zullen ondernemingen een inschatting moeten
maken over hoe de disclosures geaggregeerd zullen
worden.
In figuur 3 is een schematische weergave van
IFRS 12 opgenomen. Wij merken op dat IFRS 12 een
principle based standaard is. De vereiste minimum
disclosures zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als een
checklist. Vakkundige oordeelsvorming is vereist. De
onderneming dient de aard, de risico’s en de financiële
effecten van de interests in other entities in haar
jaarrekening tot uitdrukking te brengen.
drs. Peter Thomson RA CPA

10 vragen over wijziging
presentatie OCI
De IASB heeft in juni 2011 aanpassingen van IAS 1
‘Presentation of Financial Statements’ gepubliceerd. Deze
aanpassingen betreffen de presentatie van items die in
‘Other comprehensive income’ (hierna: OCI) worden
opgenomen. De IASB heeft dit project samen met de
FASB uitgevoerd. Deze wijzigingen moeten helpen om
het inzicht in de OCI-items te vergroten. De nieuwe
voorschriften gaan gelden voor boekjaren die aanvangen
op of na 1 juli 2012. In dit artikel worden deze
wijzigingen aan de hand van 10 vragen besproken.
Wat is de belangrijkste wijziging?
De belangrijkste wijziging is dat items die in OCI
worden verwerkt, gegroepeerd moeten worden in
twee afzonderlijke categorieën:
• items die later zullen worden gerecycled
(gereclassificeerd) naar de winst-en-verliesrekening;
en
• items die niet zullen worden gerecycled naar de
winst-en-verliesrekening.
Onder de huidige IAS1 is deze groepering in de
presentatie niet voorgeschreven.

Winst-en-verliesrekening

Waarom is deze wijziging doorgevoerd?
Het aantal items dat via OCI kan of moet worden
verwerkt neemt toe. Mede door wijzigingen in de
verslaggeving van financiële instrumenten (IFRS 9)
en pensioenen (IAS 19). De IASB wil voorkomen dat
het ‘Statement of OCI’ onbegrijpelijk wordt. Hiertoe
probeert de IASB de presentatie meer inzichtelijk te
maken.
Wat is OCI precies?
Opvallend genoeg is dat een moeilijke vraag om
te beantwoorden. De IASB heeft OCI negatief
gedefinieerd: ‘Items van inkomsten en uitgaven die
volgens IFRS niet in de winst-en-verliesrekening mogen
of hoeven te worden verwerkt’.
Deze negatieve definitie geeft echter nog geen
antwoord op de vraag wat het wel is. Voorts is niet
duidelijk wat het uitgangspunt van de IASB is om wel of
niet bepaalde items buiten de winst-en-verliesrekening
te houden. De items die volgens de standaarden in OCI
worden verwerkt, betreffen allemaal waardemutaties.
Echter, sommige waardemutaties worden wel in
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Voorbeelden
hiervan zijn waardeveranderingen van derivaten
en vastgoedbeleggingen. Daarnaast lijkt ook geen
duidelijk principe te bestaan achter de vraag of
OCI-items wel of niet moeten worden gerecycled.
Anders geformuleerd: of de waardemutaties later
alsnog in de winst-en-verliesrekening moeten worden
verwerkt. De IASB past op dit moment een praktische
benadering toe. De IASB heeft zelf aangegeven dat
meer werk nodig is voor het opstellen van duidelijke
concepten rond OCI.

Winst-en-verliesrekening

Voorbeelden van OCI-items die later zullen
worden gerecycled?
Voorbeelden van OCI-items die op een later
tijdstip zullen worden gerecycled naar de winst-enverliesrekening zijn:

OCI

OCI
OCI niet gerecycled

OCI gerecycled

• valutaomrekeningsverschillen die het gevolg zijn van
het omrekenen van de cijfers van een buitenlandse
dochtermaatschappij (IAS 21);
• het effectieve deel van de waardewijzigingen van
een hedge-instrument in een kasstroomhedge
(IAS 39); en
• waardewijzigingen van financiële instrumenten die
geclassificeerd zijn als ‘available for sale’ (IAS 39).

Update. nummer 3, september 2011

17

Voorbeelden van OCI-items die niet zullen
worden gerecycled?
Voorbeelden van OCI-items die niet zullen worden
gerecycled naar de winst-en-verliesrekening zijn:

Voorbeeld: Presentatiewijze winstbelasting als OCI-items bruto worden
gepresenteerd
Other comprehensive income

OCI-items die niet worden gerecycled naar W&V

• actuariële resultaten van ‘defined benefit plans’
(IAS 19);
• herwaarderingen van materiële en immateriële vaste
activa (IAS 16 en IAS 38);
• waardewijzigingen van financiële instrumenten die
gewaardeerd worden tegen reële waarde met de
waardewijzigingen in OCI (IFRS 9); en
• wijzigingen in de reële waarde als gevolg van het
kredietrisico voor financiële verplichtingen die
door aanwijzing gewaardeerd worden tegen reële
waarde met waardewijzigingen in de winst-enverliesrekening (IFRS 9). De wijzigingen in de reële
waarde als gevolg van het kredietrisico worden in
OCI verwerkt. De overige wijzigingen in de reële
waarde worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt.
Hoe moet winstbelasting inzake OCI-items
worden gepresenteerd?
De presentatie hangt af van de vraag of OCI-items
voor winstbelasting worden gepresenteerd. De IASB
blijft namelijk de keuze bieden om OCI-items netto
(na winstbelasting) of bruto (voor winstbelasting)
te presenteren. Als OCI-items bruto worden
gepresenteerd, wordt volgens de aangepaste IAS 1 de
winstbelasting met betrekking tot OCI verdeeld over
enerzijds de items die zullen worden gerecycled en
anderzijds de items die niet zullen worden gerecycled.
Op die wijze ontstaan twee regels aan winstbelasting in
het OCI. Als de OCI-items netto worden gepresenteerd
is dit issue niet relevant. Wel dient bij beide
presentatiewijzes uit de jaarrekening te blijken wat de
winstbelasting is voor ieder OCI-item afzonderlijk.
Wordt één ‘Statement of comprehensive income’
verplicht?
Nee. Dit is overigens afwijkend van hetgeen de IASB in
2010 voorstelde. In een exposure draft stelde de IASB
namelijk voor om één overzicht verplicht te stellen.
Hiermee wilde de IASB de huidige optie elimineren om
twee afzonderlijke overzichten (winst-en-verliesrekening
en OCI) op te stellen. Op dit voorstel werd veel negatief
commentaar geuit. Daarnaast besloot de FASB deze
optie niet te verbieden. Op grond hiervan heeft de
IASB vooralsnog besloten het originele voorstel te laten
varen.
Is er sprake van convergentie met US GAAP?
Ja, convergentie is met name het gevolg van
aanpassingen binnen US GAAP. De FASB heeft US
GAAP namelijk op dit punt meer in lijn gebracht met
IFRS. Onder US GAAP wordt het nu ook verplicht om
óf de winst-en-verliesrekening en OCI in één overzicht
op te stellen óf twee opeenvolgende afzonderlijke
overzichten op te stellen. Andere transacties dan
transacties met aandeelhouders mogen niet meer als
een rechtstreekse vermogensmutatie binnen het eigen
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Belasting inzake OCI-items die niet worden gerecycled

90
(40)
50

OCI-items die kunnen worden gerecycled naar W&V *
Belasting inzake OCI-items die kunnen worden gerecycled

(60)
20
(40)

OCI (na belasting)
*

10

OCI-items die later in de tijd kunnen worden gerecycled als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, zoals het niet
langer opnemen van een post op de balans of het afwikkelen van een derivaat.

vermogen worden verwerkt. Deze transacties moeten
in de winst-en-verliesrekening dan wel in OCI worden
verwerkt.
Wat is de impact van deze wijzigingen?
Voor opstellers van jaarrekeningen zullen de
voorgestelde wijzigingen een geringe impact hebben.
De administratieve kosten om deze wijziging door te
voeren zullen naar verwachting relatief laag zijn. Voor
gebruikers van jaarrekeningen zal een beter inzicht
ontstaan in de mogelijke impact van OCI-items op
toekomstige resultaten.
Wanneer zijn deze wijzigingen van toepassing?
De wijzigingen zijn van toepassing op boekjaren die
aanvangen op of na 1 juli 2012. Voor ondernemingen
met het kalenderjaar als boekjaar betekent dat een
verplichte wijziging in de jaarrekening over 2013.
Hierbij dienen de vergelijkende cijfers te worden
aangepast. Voor toepassing in de EU dient nog wel
goedkeuring door de Europese Unie te worden
gegeven. Overigens is het aannemelijk dat deze
goedkeuring wel zal plaatsvinden.
Corné Kimenai RA,
drs. Dingeman Manschot RA

Bijlage
Presentatie van OCI onder de aangepaste IAS 1 waarbij twee afzonderlijke overzichten (winst-en-verliesrekening en OCI) worden
opgesteld:
2013

Netto resultaat verslagjaar

2012
€

€

143.480

115.600

Niet-gerealiseerde resultaten (Other comprehensive income)		
		
Items die niet worden gerecycled naar het resultaat:
Actuariële winsten (verliezen) van toegezegd-pensioenregelingen

10.000

(20.000)

Winstbelasting over items die niet worden gerecycled

(3.200)

6.400

6.800

(13.600)

Totaal items die niet worden gerecycled naar het resultaat

		
		
Items die in volgende perioden kunnen worden gerecycled naar het resultaat:		
Kasstroomhedges:
- winsten (verliezen) opgetreden gedurende de periode

12.000

(16.000)

- reclassificaties verwerkt in het resultaat

(2.000)

2.500

Winstbelasting over items die worden gerecycled

(3.200)

4.320

6.800

(9.180)

Totaal items die in volgende perioden kunnen worden gerecycled naar het resultaat

		
		
Totaal niet-gerealiseerde baten (lasten) verslagjaar

13.600

(22.780)

		
		
Totaalresultaat verslagjaar

157.080

92.820

		
		
Totaalresultaat toerekenbaar aan:		
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Aandeelhouders minderheidsbelang (non-controlling interest)
Totaalresultaat verslagjaar

135.100

74.370

21.980

18.450

157.080

92.820
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Project update – ‘Revenue from
Contracts with Customers’
De IASB werkt reeds enige jaren aan een project om te
komen tot nieuwe regels voor het verantwoorden van
opbrengsten. In dit project streeft de IASB ernaar om
een model te ontwikkelen dat op alle sectoren en op alle
opbrengstgenererende transacties van toepassing zal zijn.
Deze nieuwe standaard wordt verwacht in 2012 en zal
IAS 11 ‘Construction Contracts’ en IAS 18 ‘Revenue’
vervangen. Het ontvangen commentaar op de in 2010
gepubliceerde ED is inmiddels uitgebreid door de IASB
besproken. Consequentie is dat de IASB verwacht in
het derde kwartaal van 2011 een herziene versie van de
ED te publiceren. In een eerder artikel in Update nr.
4, december 2010, zijn de belangrijkste principes en
de gevolgen van de ED besproken. In dit artikel wordt
nader ingegaan op de voorlopige besluiten genomen door
de IASB, welke naar verwachting tot wijzigingen in een
herziene versie van de ED zullen leiden.
Verwachte impact van het nieuwe model
Het voorgestelde model brengt voor veel
ondernemingen een aantal uitdagingen met zich mee.
Iedere onderneming zal moeten beoordelen of haar
huidige opbrengstverantwoording voldoet aan de
bepalingen van het nieuwe model. Vooral de overstap
naar het ‘control’ concept bij opbrengstverantwoording
is een ingrijpende verandering. Het vereiste
om te beoordelen of er meerdere afzonderlijke
prestatieverplichtingen bestaan en wanneer aan elke is
voldaan, zal ook aandacht vereisen.
Een praktisch voorbeeld van het ‘control’ concept speelt
bij ondernemingen die de ‘percentage of completion’
methode toepassen voor hun opbrengstverantwoording.
Een onderneming kan de control over het onderhanden
werk behouden tijdens de werkzaamheden. In dat geval
zal de opbrengstverantwoording pas plaatsvinden bij de
overdracht van de control van het (onderhanden) werk
naar de klant.
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Een onderneming kan contracten hebben met
meerdere contractonderdelen. Het is mogelijk
dat de onderneming moet concluderen dat
deze onderdelen niet meer als afzonderlijke
prestatieverplichtingen aangemerkt kunnen worden
onder het voorgestelde model, bijvoorbeeld doordat
de onderdelen niet voldoende van elkaar kunnen
worden onderscheiden (‘distinct function’ vereiste).
Dit kan gevolgen hebben voor de timing van de
opbrengstverantwoording. Mogelijk resulteert dit in
een latere opbrengstverantwoording dan onder de
huidige regels.
De voorgestelde nieuwe regels voor allocatie van
opbrengst naar afzonderlijke prestatieverplichtingen
kunnen ook leiden tot een andere timing van
opbrengstverantwoording. Dit kan ook gevolgen
hebben voor de marges verantwoord op verschillende
contractonderdelen.
Daarnaast is ook een administratieve impact te
verwachten: omscholing van sales en finance
personeel, aanpassing van opbrengstafhankelijk
beloningssystemen, aanpassing van IT-systemen om
benodigde informatie te kunnen verzamelen, etc.
Core principes van het nieuwe model
De IASB beoogt het verantwoorden van opbrengst
bij overdracht van goederen of diensten aan de klant
tegen een bedrag dat een onderneming verwacht te
ontvangen voor deze goederen of diensten. De ED stelt
de volgende stappen voor om het nieuwe opbrengstverantwoordingsmodel toe te passen:
• Identificeer contract(en) met een klant
Normaliter zal elke opbrengsttransactie als een
afzonderlijk contract beschouwd worden. Er zijn
echter gevallen waarbij contracten gesplitst of juist
gecombineerd moeten worden.
• Identificeer afzonderlijke prestatieverplichtingen
in het contract
Een contract kan een onderneming verplichten
meerdere goederen of diensten te leveren. In
dat geval worden deze goederen of diensten als
afzonderlijke prestatieverplichtingen aangemerkt
als die goederen of diensten afzonderlijk verkocht
kunnen worden (‘distinct function’ vereiste).

• Stel een transactieprijs vast
Transactieprijs is een ‘probability-weighted’ bedrag
van de vergoeding die een onderneming verwacht
te ontvangen.
• Alloceer transactieprijs aan afzonderlijke
prestatieverplichtingen op basis van evenredigheid
van afzonderlijke prijzen van onderliggende
goederen of diensten.
• Neem opbrengst zodra aan prestatieverplichting
is voldaan door het overdragen van de
goederen of diensten aan de klant. Een contract
voor de ontwikkeling van activa (bijvoorbeeld
software op maat) leidt slechts tot continue
opbrengstverantwoording als de ontwikkelde activa
reeds eigendom van de klant worden tijdens de
ontwikkeling.
In een eerder artikel in Update nr. 4, december 2010, is
de ED in detail besproken. Het ontvangen commentaar
op de in 2010 gepubliceerde ED heeft inmiddels
geleid tot een aantal voorgestelde wijzigingen op de
bepalingen van de ED. In het volgende deel worden
belangrijke (voorlopige) besluiten van de IASB besproken.
Voorlopige besluiten IASB
Samenvoegen van contracten
Contracten die met elkaar verbonden zijn dienen
mogelijk gecombineerd te worden. Een van de
voorwaarden is dat contracten tegelijkertijd afgesloten
zijn met dezelfde (of verbonden) tegenpartij. Daarnaast
moet een van de volgende criteria van toepassing zijn:
(1) contracten werden als een pakket onderhandeld,
(2) het bedrag van de vergoeding in één contract is
afhankelijk van het andere contract, of (3) de te leveren
goederen en diensten in de contracten zijn met elkaar
verbonden op het gebied van design, technologie
of functie. De IASB heeft voorlopig besloten om een
van de indicatoren van de ED niet mee te nemen in
de lijst van criteria voor samenvoegen van contracten,
i.e. de situatie waarbij de contracten tegelijkertijd
of direct na elkaar worden uitgevoerd. De IASB wil
daarmee voorkomen dat een onderneming contracten
voortdurend zou moeten samenvoegen welke in feite
onafhankelijk van elkaar afgesloten zijn.
Identificeren van afzonderlijke
prestatieverplichtingen
De IASB heeft voorlopig besloten om de in de
ED geformuleerde doelstelling en criteria van het
identificeren van afzonderlijke prestatieverplichtingen
als volgt te herzien. Een bundel van goederen
en diensten wordt als één prestatieverplichting
aangemerkt indien de onderneming tevens een
dienst levert om deze goederen en diensten te
integreren voor oplevering aan de klant. Een voorbeeld
daarvan is de levering van goederen en diensten om
vastgoed te bouwen. Het is ook mogelijk dat er geen
sprake is van een geïntegreerde dienst. In dat geval
worden de goederen en diensten als afzonderlijke
prestatieverplichtingen aangemerkt indien de goederen
en diensten onderscheidende functies hebben (‘distinct

function’ vereiste) en op verschillende manieren aan de
klant worden overgedragen.
Opbrengstverantwoording – diensten en services
De IASB heeft voorlopig besloten dat de in de ED
opgenomen bepalingen voor opbrengstverantwoording
gesplitst moeten worden naar verantwoording van
opbrengsten bij levering van diensten en bij levering
van goederen.
Levering van diensten
Bij levering van diensten zullen opbrengsten
verantwoord worden zodra een onderneming vaststelt
dat er aan een prestatieverplichting in continuïteit
wordt voldaan. Dit kan alleen als:
1) diensten van de onderneming activa van de klant
creëren of verbeteren (bijvoorbeeld bij onderhanden
werk dat eigendom van de klant is), of
2) een onderneming activa creëert, welke de klant niet
op een andere manier kan gebruiken (bijvoorbeeld
een gespecialiseerde machine) en ten minste aan
een van de voorwaarden wordt voldaan:
a. een klant ontvangt voordeel bij elke taak die
de onderneming uitvoert (bijvoorbeeld bij
verwerking van transacties);
b. een andere onderneming zou niet het reeds
uitgevoerde deel opnieuw moeten uitvoeren
(bijvoorbeeld het vervoer van goederen van een
locatie naar een andere locatie); of
c. een onderneming heeft recht om (naar rato)
betaald te worden; zelfs als de klant recht heeft
om het contract tussentijds op te zeggen.
Een onderneming moet vervolgens een methode
bepalen voor het meten van de voortgang in het proces
waarbij aan de prestatieverplichting wordt voldaan.
Levering van goederen
Bij levering van goederen worden opbrengsten
verantwoord op het moment dat de klant control over
de goederen verkrijgt. De nieuwe standaard zal een
beschrijving van control bevatten. ‘Risk and rewards
of ownership’ zal een indicator voor control zijn.
Daarnaast heeft de IASB voorlopig besloten om de
in de ED genoemde situatie waarbij het ontwerp of
de functie klantspecifiek is niet als een indicator voor
control te beschouwen.
Overige bepalingen
In de tabel 1 is een aantal overige voorlopige besluiten
van de IASB opgenomen per specifiek onderwerp.
Toelichtingsvereisten
De IASB heeft voorlopig besloten om de voorgestelde
toelichtingsvereisten in de ED te handhaven. Deze
toelichtingsvereisten beogen de volgende informatie te
geven:
• kwalitatieve en kwantitatieve informatie over
contracten met de klanten; en
• significante veronderstellingen en veranderingen
daarin bij het toepassen van het nieuwe model op
de contracten met klanten.
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Tabel 1: Overige voorlopige besluiten van de IASB
Onderwerp

Voorlopige besluiten

Garanties

Afzonderlijk geprijsde garanties verkocht door een onderneming (bijvoorbeeld bepaalde uitgebreide garanties welke
bijgekocht kunnen worden bij de aankoop van een product) dienen als aparte prestatieverplichtingen te worden aangemerkt
waarbij opbrengst aan de garantiedienst wordt toegewezen. In andere gevallen dient de garantie als verplichting te worden
verantwoord. Uitzondering vormen garanties die verzekeren dat de geleverde goederen conform contract zijn.

Kosten verkrijgen van contract

De ED schreef voor om de kosten van het verkrijgen van een contract ineens in de winst-en-verliesrekening te verwerken. De
IASB heeft voorlopig besloten om deze bepaling te herzien en de kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het verkrijgen
van een contract te laten activeren. Voor contracten met een verwachte duur van een jaar of minder is het mogelijk om deze
kosten ineens in de winst-en-verliesrekening te verwerken.

Breakage

‘Breakage’ betreft gevallen waarin klanten niet al hun contractuele rechten op goederen of diensten uitoefenen, bijvoorbeeld
bij niet gebruikte cadeaubonnen. Indien een onderneming redelijkerwijs de te verwachten ‘breakage’ kan inschatten, dient de
onderneming reeds een deel van de opbrengst te verantwoorden. Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt,
dient de onderneming pas opbrengsten te verantwoorden op het moment dat de kans dat klanten hun rechten zullen
uitoefenen gering is.

Verlieslatende contracten

Een onderneming zal uitsluitend voor langetermijndienstverleningscontracten en uitsluitend op contractniveau moeten
beoordelen of er sprake is van een verlieslatend contract. Consequentie is dat het afsluiten van een ‘loss leader’ contract
direct tot verliezen kan leiden. Bijvoorbeeld, als er een verlieslatend contract wordt afgesloten met een doel om toekomstige
winstgevende contracten te behalen, dient dit verlieslatende contract afzonderlijk te worden getoetst.
Dit voorstel herziet de bepaling van de ED om deze beoordeling slechts op prestatieverplichtingniveau uit te voeren en stelt nu
voor deze beoordeling op contractniveau te doen.
De IASB heeft verder voorlopig besloten dat wanneer aan meerdere prestatieverplichtingen door het verrichten van één
activiteit wordt voldaan, de beoordeling van een verlieslatend contract voor al deze verplichtingen gezamenlijk gedaan zal
moeten worden. Bijvoorbeeld, door het uitvoeren van een lijnvlucht heeft een vliegtuigmaatschappij aan alle contracten met
individuele vliegtuigreizigers op die vlucht voldaan. De contracten afgesloten met individuele vliegtuigreizigers zullen in dit
geval niet afzonderlijk getoetst moeten worden.

Aanpassing contracten

Als een contractwijziging resulteert in een additionele prestatieverplichting tegen een prijs die in juiste verhouding staat tot
de extra prestatieverplichting (bijvoorbeeld bij het meerwerk tijdens een bouwproject tegen een adequate prijs), dient deze
contractwijziging als een afzonderlijk contract te worden aangemerkt. In alle andere gevallen zal opnieuw toewijzing van de
contractprijs aan elke prestatieverplichting van het totale contract dienen plaats te vinden.

Inbaarheid

De ED schreef voor dat voor het bepalen van de transactieprijs rekening moet worden gehouden met het kredietrisico van het
te ontvangen bedrag. De IASB heeft voorlopig besloten om deze bepaling te herzien en heeft voorgesteld dat het beoordelen
of de klant het contractbedrag kan betalen geen invloed moet hebben op de opbrengstverantwoording. Een onderneming
zal rekening houden met het kredietrisico van het te ontvangen bedrag door een waardevermindering op de vordering te
verwerken met als tegenboeking een aparte regel na de bruto-opbrengst.

Bepalen van transactieprijs:

Een onderneming zal door middel van een ‘best estimate technique’ de transactieprijs moeten bepalen indien ‘expected value

Onzekere vergoeding

technique’ niet tot een betrouwbaar bedrag kan leiden. De IASB zal beide technieken in een herziene versie van de ED nader
toelichten.

Allocatie van transactieprijs

Bij het alloceren van de transactieprijs aan verschillende prestatie-verplichtingen, heeft de IASB voorlopig besloten dat
een ‘residual method’ toegepast kan worden bij contracten met variabele prestatieverplichtingen (bijvoorbeeld bij
softwarelicentie-overeenkomsten). Bij deze methode zal een onderneming de transactieprijs alloceren aan een aantal
prestatieverplichtingen waarvan de fair value kan worden bepaald op basis van een andere standard. Het resterende deel van
de transactieprijs wordt gealloceerd aan de resterende prestatieverplichtingen gebaseerd op de relatieve verkoopprijs. Een
voorbeeld van een ‘residual method’ allocatie van een transactieprijs is gegeven in tabel 2.

Opbrengstverantwoording

De IASB heeft voorlopig besloten dat zodra de onderneming aan een prestatieverplichting voldoet, het toegewezen
opbrengstdeel genomen moet worden, tenzij de ontvangst van het bedrag niet redelijk zeker is (‘reasonably assured’). Dit kan
in de volgende situaties voorkomen:
1. de klant kan betaling voorkomen zonder inbreuk op contract (bijvoorbeeld bij royalty gebaseerd op verkoop. Een
computerfabrikant moet bijvoorbeeld een royalty betalen aan een chipleverancier elke keer dat de fabrikant een computer
verkoopt met de chip van de leverancier. In dat geval is de fabrikant in staat om een betaling te voorkomen door de chip
niet in zijn computers te plaatsen);
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Onderwerp

Voorlopige besluiten

2. de onderneming heeft geen ervaring met vergelijkbare types van contracten;
3. ervaring kan niet gebruikt worden om de uitkomst van het contract te voorspellen (bijvoorbeeld wanneer de uitkomsten
van een contract gevoelig zijn voor factoren welke buiten de invloed van een onderneming liggen).
Verkoop en

De IASB heeft voorlopig besloten dat bij verkoop- en terugkoopovereenkomsten waarbij de klant een optie heeft om activa

terugkoopovereenkomsten –

aan een onderneming terug te verkopen, deze transactie als lease dient te worden verantwoord. Dit geldt alleen als op het

Putopties

moment van verkoop de prijs van de verkoopoptie lager is dan de oorspronkelijke verkoopprijs. Indien de verkoopprijs in een
optie gelijk is aan de oorspronkelijke verkoopprijs, wordt deze transactie als verkooptransactie beschouwd met een recht tot
ruil.

Tabel 2: Voorbeeld ‘residual method’ allocatie van een transactieprijs
Onderneming X verkoopt softwarelicenties, meestal gebundeld met andere goederen en diensten, zoals training, ondersteuning
hulplijn en een aantal artikelen. Deze aanvullende goederen en diensten worden ook apart door X verkocht.
Onderneming X geeft vaak korting op softwarelicenties, maar het bedrag van de korting wordt per klant onderhandeld.
Onderneming X biedt geen kortingen op andere items.
Onderneming X verkoopt het volgende pakket aan klant Y. De prijs van het pakket zonder korting zou 30.000 bedragen. Klant
Y krijgt 12.000 korting. Indien de klant wenst om aanvullende training, hulplijn of goederen te kopen, zal dit tegen het normale
tarief plaatsvinden.
Normale prijzen, zonder korting

Normale prijs

Licentie

Training

Hulplijn

20.000

1.000

4.000

5.000

-

500

2.000

4.900

7.400

20.000

500

2.000

100

22.600

Licentie

Training

Hulplijn

20.000

1.000

4.000

5.000

8.000

400

1.600

2.000

12.000

12.000

600

2.400

3.000

18.000

-

500

2.000

4.900

7.400

12.000

100

400

(1.900)

10.600

Directe kosten
Normale marge

Goederen

Totaal

30.000

Onder huidige ED-methode

Normale prijs
Korting pro rata naar normale prijs
Gealloceerde omzet
Directe kosten
Marge

Goederen

Totaal

30.000

Onder de huidige methode van de ED zouden de goederen een negatieve marge hebben, wat niet het juiste beeld van de
contractafspraken weergeeft. De training, de hulplijn en de goederen hebben niet het opbrengstendeel gealloceerd gekregen dat
de normale verkooptransacties van de onderneming weergeeft. ‘Residual method’ allocatie van de transactieprijs repareert deze
situatie als volgt.
Onder ‘residual method’ nu voorgesteld door de IASB
Onderneming X onderhandelt kortingen voornamelijk op de verkoop van licenties. Als consequentie wordt de korting volledig aan
de licentie gealloceerd. De licentie is derhalve een ‘residual’ bestanddeel in deze bundel.

Licentie

Training

Hulplijn

Normale prijs

20.000

1.000

4.000

5.000

Korting

12.000

-

-

-

12.000

8.000

1.000

4.000

5.000

18.000

-

500

2.000

4.900

7.400

8.000

500

2.000

100

10.600

Gealloceerde omzet
Directe kosten
Marge

Goederen

Totaal

30.000
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Overgangsbepalingen en voorgestelde effectieve
datum
De IASB is van plan om deze standaard in het derde
kwartaal 2012 te publiceren. De IASB heeft voorlopig
besloten dat de voorgestelde standaard van toepassing
zal zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2015. De stelselwijziging zal op retrospectieve wijze
moeten worden verwerkt met naar verwachting enkele
vereenvoudigingen.
drs. Nataliya Kozyuk RA
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Voorwaarden toepassen
kostprijshedge-accounting met
een renteswap
Kostprijshedge-accounting is een typisch Nederlands
fenomeen. Onder IFRS worden derivaten gewaardeerd
tegen reële waarde en komt om die reden geen
kostprijshedge-accounting voor. Onder NL GAAP kan
ervoor gekozen worden om derivaten te waarderen tegen
kostprijs. Daardoor is het nodig geweest om de hedgeaccountingmodellen daarop aan te passen. Met een
verwijzing naar de onderliggende waarderingsgrondslag
wordt dit ‘kostprijshedge-accounting’ genoemd. Wij
krijgen regelmatig vragen uit de praktijk onder welke
voorwaarden in een concrete situatie kostprijshedgeaccounting kan worden toegepast en op welke wijze
dat dan moet gebeuren. In deze bijdrage illustreren wij
de voorwaarden voor het toepassen van kostprijshedgeaccounting met een renteswap, in het bijzonder het
afdekken van het risico van de variabiliteit van de te
betalen kasstromen. Door middel van een renteswap
wordt de variabele rente omgezet in een vaste rente.

De kostprijs van een renteswap is veelal nihil.
Bij kostprijshedge-accounting wordt de swap
niet gewaardeerd in de balans en wordt
het uit hoofde van de swap ontvangen of
betaalde renteverschil als rentelast verwerkt
in de winst-en-verliesrekening, naast de op de
lening betaalde variabele rente. Per saldo is de
rentelast dan de vaste rente die voortvloeit uit
de gecombineerde lening- en swapcontracten.
Indien de swap wel een kostprijs heeft,
dan wordt die kostprijs bij toepassing van
kostprijshedge-accounting uitgesmeerd over
de looptijd.

Voorwaarden voor toepassen van hedge
accounting
Allereerst moet worden vastgesteld of het afdekkingsinstrument (hier: de renteswap), de afgedekte positie
(hier: de toekomstige rentebetalingen op de lening)
en het hedge-accountingmodel (hier: kostprijshedgeaccounting) toegestaan zijn om hedge accounting op
toe te passen. Dat is hier het geval, namelijk:
• alle derivaten kunnen als afdekkingsinstrument
worden aangewezen, met uitzondering van (per
saldo) geschreven opties (RJ 290.605);
• de afgedekte positie beïnvloedt de winst-enverliesrekening (RJ 290.610); en
• kostprijshedge-accounting is een van de in RJ 290
toegestane modellen.
Vervolgens gelden de navolgende voorwaarden voor
het mogen toepassen van hedge accounting:
1. documentatie van de hedgerelatie;
2. vaststellen dat de hedgerelatie effectief is; en
3. verwerken van ineffectiviteit in de winst-enverliesrekening.

Het toepassen van hedge accounting is
facultatief. Indien echter eenmaal gekozen is
om hedge accounting toe te passen, dan moet
een onderneming dat in beginsel stelselmatig
blijven toepassen. Dit artikel gaat niet in
op (de voorwaarden voor) beëindiging van
hedgeaccounting.

Voorwaarde 1: Documentatie van de hedgerelatie
Om hedge accounting te kunnen toepassen moet
voldaan worden aan de documentatie-eis. Dit kan
op basis van generieke documentatie of op basis
van documentatie per individuele hedgerelatie.
Toepassen van hedge accounting op basis van
generieke documentatie heeft het nadeel dat bepaalde
afgedekte risico’s consistent (in de tijd en naar soort
hedgerelatie) volgens de regels van hedge accounting
moeten worden verwerkt. In ons voorbeeld zou dan
hedge accounting moeten worden toegepast op alle
swaps die renterisico’s afdekken. Documentatie per
individuele hedgerelatie biedt de flexibiliteit om (vooraf)
te kiezen welke individuele hedgerelaties wel en welke
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niet worden verwerkt volgens de regels van hedge
accounting.

Aard van het afgedekte risico
Het risico van de variabiliteit van de te betalen kasstromen
(renterisico).

Bij documentatie per individuele hedgerelatie moet de
onderneming bij aanvang van hedge accounting (RJ
290.615):

Identificatie van afgedekte positie
De toekomstige rentebetalingen inzake een variabelrentende
vierjarige lening met een hoofdsom van 100 mln:

• documenteren hoe de hedgerelatie past in de
doelstellingen van risicobeheer en de hedgestrategie
beschrijven, waaronder de verwachting aangaande
de effectiviteit van de hedgerelatie; en
• het in de hedgerelatie betrokken
afdekkingsinstrument en de afgedekte positie
beschrijven.

• over periode 1 januari 2010 – 31 december 2013 worden de
toekomstige variabele rentebetalingen inzake de eerste helft
van de hoofdsom afgedekt (toekomstige rentebetalingen
inzake eerste leningdeel van 50 mln);
• over periode 1 januari 2010 – 31 december 2011 worden de
toekomstige variabele rentebetalingen op de andere helft
van de hoofdsom afgedekt (toekomstige rentebetalingen

Voorbeeld: Documentatie per individuele hedgerelatie

inzake tweede leningdeel van 50 mln).

A BV is op 1 januari 2010 een vierjarige lening aangegaan van
100 miljoen met een variabele rente. De variabele rente op de

De variabele rente op de lening is LIBOR plus een opslag van

lening is LIBOR plus een opslag van 200 basispunten. LIBOR

200 basispunten.

bij aanvang van de lening bedraagt 5%. De rente op de lening
wordt op jaarlijkse basis berekend en wordt jaarlijks herzien op

Identificatie van het hedginginstrument

31 december op basis van LIBOR. De verwachte aflossing van

Twee renteswaps afgesloten met ieder een nominaal bedrag

de lening bedraagt 50 miljoen na twee jaar en 50 miljoen na

van 50 miljoen, waarbij is overeengekomen dat gedurende de

vier jaar. A BV heeft contractueel de optie om na twee jaar de

looptijd van de swapcontracten een vaste rente zal worden

lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, of om een

ontvangen in ruil voor de betaling van LIBOR-rente. Contract

deel van de aflossingen (maximaal 25 miljoen) uit te stellen en

1 heeft een looptijd van vier jaar en contract 2 heeft een

dat uitgestelde deel na vier jaar af te lossen.

looptijd van twee jaar.

Tegelijkertijd met het aangaan van de lening zijn op 1 januari

Testen van de effectiviteit

2010 twee renteswaps afgesloten met ieder een nominaal

De effectiviteit van de hedge zal aan het einde van ieder

bedrag van 50 miljoen, waarbij is overeengekomen dat

boekjaar worden beoordeeld door het vergelijken van de

gedurende de looptijd van het swapcontract A een vaste

kritische kenmerken van de renteswaps en van de lening.

rente zal ontvangen in ruil voor de betaling van LIBOR-rente.

Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden geschonken

Een contract heeft een looptijd van twee jaar en het andere

aan de mate van waarschijnlijkheid dat toekomstige

contract heeft een looptijd van vier jaar. De swaps zijn bij

rentebetalingen zullen plaatsvinden.

aanvang van de lening aangegaan en hebben op dat moment
een reële waarde (en kostprijs) van nihil.
De swaps zijn bedoeld om het risico van de variabiliteit van de
te betalen kasstromen af te dekken. De rentevoorwaarden van
de lening en de swaps komen met elkaar overeen en ook de
verwachte omvang en looptijd van de lening komen overeen
met die van de swap. Derhalve worden de swaps als zeer
effectief aangemerkt (dit zal voorts in ieder geval op iedere
balansdatum beoordeeld moeten worden).
In dat geval kan de hedgedocumentatie voor deze individuele

Voorwaarde 2: Vaststellen dat de hedgerelatie
effectief is
Voorwaarde voor het toepassen van hedge accounting
is dat het afdekkingsinstrument effectief moet zijn.
Dit is het geval indien het instrument het risico van de
afgedekte positie voldoende vermindert. De verwachte
effectiviteit moet vooraf worden beoordeeld en
beschreven (zie het onderdeel ‘documentatie’) en
dient daarna periodiek te worden getoetst. Eventuele
ineffectiviteit moet in het resultaat verantwoord
worden (zie hierna). De effectiviteit kan bijvoorbeeld

hedgerelatie er als volgt uitzien:
Doelstelling risicomanagement
De doelstelling is om niet bloot te staan aan het risico van de
variabiliteit van de te betalen rentekasstromen. Op grond van
deze doelstellingen dienen leningen met een variabele rente te
worden afgedekt door middel van een renteswap.
Soort hedgerelatie
Kasstroomhedge: afdekking van het risico van de variabiliteit
van de te betalen kasstromen.
Toegepast hedge-accountingmodel
Kostprijshedge-accounting vanaf 1 januari 2010.
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Voorwaarde voor het
toepassen van hedge
accounting is dat het
afdekkingsinstrument effectief
moet zijn.

worden gemeten (RJ 290.616) door het vergelijken van
de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument
en van de afgedekte positie. In onze casus zijn de
kritische kenmerken de rentevoorwaarden, de omvang
van de hoofdsommen en de aflossingen c.q. looptijden.

nihil, maar bij een negatieve reële waarde van de swap (indien
de vaste rente hoger ligt dan de verwachte variabele rente)
moet een voorziening worden opgenomen. Bij een positieve
reële waarde (indien de verwachte variabele rente hoger is
dan de vaste rente) wordt dit positieve resultaat niet direct
verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Dat is het gevolg

Voorbeeld: Beoordeling effectiviteit ultimo 2010

van de keuze voor waardering van derivaten tegen kostprijs.

(situatie 1)

Vanzelfsprekend heeft de swap wel invloed op het resultaat

A BV verwacht ultimo 2010 dat in afwijking van de

gedurende een periode door de renteverrekening op de

oorspronkelijke verwachting na twee jaar 25 miljoen zal

renteswap voor die periode. Onderneming A zal bij de bankier

worden afgelost. De omvang van de lening is tot ultimo 2011

nagaan wat ultimo 2010 de prijs (= reële waarde) is voor een

derhalve 100 miljoen en naar verwachting vanaf 1 januari

renteswap die gedurende 2012 en 2013 over een hoofdsom

2012 tot ultimo 2013 75 miljoen. Dit houdt in dat over 2011

van 25 miljoen de rentebetalingen swapt conform de in de

nog steeds het gehele renterisico 100% effectief is afgedekt.

renteswap (contract 1) overeengekomen voorwaarden. Voor

Voor 2012 en 2013 is voor een deel (50/75) van de uitstaande

deze eventuele negatieve reële waarde ultimo 2010 wordt een

hoofdsom het renterisico afgedekt. De voor 2012 en 2013

voorziening ten laste van het resultaat gevormd. Dit wordt

resterende swap met een hoofdsom van 50 miljoen is nog

ultimo 2011 en 2012 herhaald. Uiteraard moet dan wel eerst

steeds 100% effectief en derhalve kan hierop kostprijshedge-

weer de mate van effectiviteit ultimo die balansdatum worden

accounting worden toegepast. Er is geen sprake van

bepaald.

ineffectiviteit. Beide renteswaps zijn nog effectief in het
afdekken van het risico van de variabiliteit van de te betalen

Corné Kimenai RA

rente op de lening.
Voorbeeld: Beoordeling effectiviteit ultimo 2010
(situatie 2)
A BV verwacht ultimo 2010 dat na twee jaar (ultimo 2011)
een extra bedrag van 25 miljoen vervroegd wordt afgelost.
Hierdoor bedraagt de totale aflossing eind 2011 naar
verwachting 75 mln. Over 2011 bedraagt het saldo 100
miljoen en is nog steeds het renterisico over de gehele lening
effectief afgedekt. Over 2012 en 2013 bedraagt het saldo
van de lening naar verwachting echter nog maar 25 miljoen,
terwijl een renteswap is afgesloten over een hoofdsom van
50 miljoen. Over die jaren is derhalve de swap naar
verwachting slechts voor de helft effectief. Op dat deel kan
hedge accounting worden toegepast. Het andere deel van
deze swap is ineffectief. Die ineffectiviteit moet worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening (zie hierna).

Voorwaarde 3: Verwerken van ineffectiviteit in
de winst-en-verliesrekening
Bij toepassing van hedge accounting op basis van
individuele documentatie moet de ineffectiviteit uit
hoofde van de individuele hedgerelatie in de
winst-en-verliesrekening worden verwerkt (RJ 290.615).
De ineffectiviteit is de mate waarin de
waardeveranderingen van het afdekkingsinstrument die
van de afgedekte positie niet compenseren.
Voorbeeld: Verwerken van ineffectiviteit (situatie 2)
De afgedekte positie betreft in ons voorbeeld de variabele
rentebetalingen over een hoofdsom van 100 miljoen
gedurende 2011 respectievelijk 25 miljoen gedurende 2012
en 2013. Het ineffectieve deel van de swap betreft het
verschil tussen de vaste en variabele rente over 2012 en 2013
over een bedrag van 25 miljoen (swap hoger dan lening).
Voor dat deel kan geen kostprijshedge-accounting meer
worden toegepast. Dat deel van de swap moet, gegeven
de grondslag van de waardering van derivaten, worden
gewaardeerd tegen kostprijs. In beginsel is die waardering
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Landrisicopremie en
waarderingen van bedrijven
In het eerste kwartaal van 2011 leek de economie zich
langzaam te herstellen van de kredietcrisis. In het
tweede kwartaal van 2011 werden we echter alweer
geconfronteerd met winstwaarschuwingen van bedrijven.
Ook speelden intussen de schuldencrisis in Europa
en het eens zo risicovrij veronderstelde Amerikaans
staatspapier, een steeds groter wordende rol. Toenemende
onzekerheden over de economie en de begroting van door
schulden geplaagde landen als Ierland, Portugal, Spanje
en Griekenland, hebben ertoe geleid dat ratingbureaus
als Standards & Poors en Moody’s de beoordeling van
de kredietwaardigheid van deze landen naar beneden
hebben bijgesteld. Is het landrisico van deze landen nu
toegenomen en wat is de impact van landrisico voor
waarderingen van bedrijven in deze landen? 1
Introductie
Zorgen over de toenemende kosten voor overheden
en de verzwakte bankensector hebben ertoe geleid
dat ratingbureaus als Moody’s en Standards & Poors

In figuur 2 is de 10 jaars rente op staatsobligaties van
Nederland en de PIGS-landen weergegeven. Door
de daling in de kredietwaardigheid is de rente op de
staatsobligaties van deze landen toegenomen.
De verslechterde kredietwaardigheid van deze landen
kan in zekere mate ook gevolgen hebben voor de
bedrijven in deze landen. Dit heeft ook gevolgen
voor de externe financiering van vreemd vermogen.
Wanneer bedrijven in deze landen obligaties
uitschrijven of leningen aanvragen bij banken, zullen
geldverstrekkers een mogelijk hogere vergoeding
vragen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat
investeerders ook een hoger rendement vereisen gezien
de economische situatie in deze landen. Zo blijft de
ontwikkeling van de aandelenbeurzen van deze landen
achter ten opzichte van de AEX (zie figuur 3).
Hoe dienen investeerders rekening te houden met
landrisico’s met betrekking tot investeringsbeslissingen
in de PIGS-landen?
Wat is landrisico?
Onder landrisico worden veelal de volgende risico’s
verstaan:
• Soeverein risico: het risico dat een overheid niet
de mogelijkheid heeft of niet bereid is om aan de
betalingstermijn van een lening te voldoen;
• Transferrisico: het risico dat, ondanks dat een bedrijf
voldoende positieve kasstromen genereert in een
lokale valuta, het bedrijf niet de mogelijkheid heeft
deze te converteren naar een buitenlandse valuta;
en

Figuur 1: Ontwikkeling credit ratings
Credit rating1

20

de credit ratings van verschillende Europese landen
hebben aangepast. Figuur 1 hieronder toont de
ontwikkeling van de credit ratings 2 van Nederland
en de zogenaamde PIGS-landen; Portugal, Ierland,
Griekenland en Spanje.
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1 Bij het schrijven van dit artikel is rekening gehouden met de

2
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ontwikkelingen tot 2 augustus 2011.
2 De credit ratings zijn geconverteerd naar cijfers. Hierbij heeft een AAArating een cijfer 20 en een C-rating heeft een waarde van 0. Een rating
van 10 of lager is beneden de zogenaamde investment grade. Nederland
heeft gedurende de gehele periode een AAA-rating en hiermee een score
van 20.

Figuur 2: 10 jaars rente overheidsobligaties

Hoe nemen beleggers dit mee in
investeringsbeslissingen?
Indien we veronderstellen dat investeerders
verschillende risico’s lopen naarmate van het land
waarin ze investeren, zullen investeerders geneigd
zijn om een compensatie te vragen voor dit risico,
een zogenaamde landrisicopremie. Er zijn echter
twee argumenten waarom investeerders geen
landrisicopremie zullen vereisen3:
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• Politiek en economisch risico: het risico dat politieke
en macro-economische ontwikkelingen in een
bepaald land een negatief effect hebben op de
kredietwaardigheid van een bedrijf of overheid.
Landrisico is belangrijk daar dit mede een maatstaf
is voor een land om kapitaal aan te trekken voor
investeringen. De hoogte van het risico bepaalt in grote
mate of een investeerder bereid is om in een land te
investeren en tegen welk rendement; landen met een
laag landrisico zullen geneigd zijn om meer kapitaal aan
te trekken voor een langere termijn. Deze investeringen
kunnen bijdragen aan verdere economische groei en
groei van de werkgelegenheid.
Landen met een hoog risico hebben de kans meer
kortetermijnkapitaal aan te trekken met een speculatief
karakter. De rationale hierachter is dat investeerders
snel hun geld kunnen wegtrekken mocht de
economische en/of politieke situatie verslechteren.

Figuur 3: Aandelen indices
180%
160%
140%

1. Landrisico kan weggediversifieerd worden
a. Investeerders die een wereldwijde portefeuille
van aandelen aanhouden, hebben landspecifieke
risico’s gemitigeerd middels een gediversifieerde
portefeuille. Echter, niet alle investeerders
hebben de mogelijkheid om hun portefeuille
dusdanig te spreiden dat alle landspecifieke
risico’s gemitigeerd zijn.
b. Er is een lage correlatie tussen het landrisico van
het ene land met het landrisico van een ander land.
Wanneer dit inderdaad het geval zou zijn, zouden
landspecifieke risico’s hypothetisch gemitigeerd
kunnen worden. Echter, mede door de toename
in globalisering neemt de exposure van landrisico
toe. Hierbij neemt de correlatie tussen een crisis in
het ene land en een naburig land toe. Het meest
recente voorbeeld hiervan is de politieke onrust in
een groot aantal Arabische landen.
2. De verwachte kasstromen zijn aangepast voor
landrisico
Daar het in principe de voorkeur heeft om
verwachte kasstromen te corrigeren voor
bedrijfsrisico’s en hiermee ook landspecifieke
risico’s, is het altijd de vraag in hoeverre verwachte
kasstromen zijn gecorrigeerd voor politieke en/of
economische risico’s van een bepaald land.
Aangezien landrisico’s moeilijk zijn te kwantificeren,
hetgeen aanpassingen in kasstromen bemoeilijkt, wordt
veelal een landrisicopremie toegevoegd in het vereist
rendement. Investeerders lopen immers meer risico
wanneer zij investeren in een land met een hoger risico
ten opzichte van een land met een lager risico en zullen
hiervoor een vergoeding vragen. Een hoger vereist
rendement resulteert in een hogere disconteringsvoet en
hiermee tot een lagere waarde bij bedrijfswaarderingen.
Toepassing van landrisicopremies
Op waarderingsgebied is geen consensus hoe
landrisicopremies opgenomen dienen te worden in de
kostenvoet van eigenvermogensverschaffers, Ke. Het
verwacht rendement van eigen vermogensverschaffers
wordt als volgt weergegeven:
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3 Aswath Damodaran, The Dark Side of Valuation, 2nd edition, 2010

• Ke = Rf + Beta (Marktrisicopremie)
Waarbij Rf de risicovrije rente weergeeft en de
beta de maatstaf is voor het systematisch risico. De
marktrisicopremie is het geëiste rendement op de
marktportefeuille minus de risicovrije rente. Deze
marktrisicopremie wordt veelal voor ontwikkelde
markten op 5% verondersteld.
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Veelal wordt aan de marktrisicopremie een vergoeding
voor landrisico toegevoegd:
• Marktrisicopremie = Marktrisicopremie ontwikkelde
markt + landrisicopremie

Figuur 4: Credit spread 10 jaars staatsobligaties
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Implicaties voor verwacht rendement in PIGSlanden
Met de daling van de credit ratings van de PIGS-landen
en de hiermee gestegen spread op overheidsobligaties
van deze landen, zou impliciet de landrisicopremie
voor deze landen zijn gestegen. Figuur 4 toont de
ontwikkeling van de credit spreads van 10 jaars
staatsobligaties van de PIGS-landen ten opzichte van
de Nederlandse 10 jaars staatsobligaties. Per 1 juli
2011 bedraagt de spread op Griekse staatobligaties
rond de 13% waarbij de totale markrisicopremie
voor investeringen in Griekenland uitkomt op 18%.
Op basis hiervan is het vereist rendement voor
eigenvermogensverschaffers substantieel gestegen.
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De vraag dient immers ook gesteld te worden in
hoeverre het desbetreffende waarderingsobject
gevoelig is voor risico’s die gerelateerd zijn aan deze
staatsobligaties.
Toegenomen overheidstekorten zullen mogelijk leiden
tot hogere belastingen, hogere werkloosheid en
een lager consumentenvertrouwen. Hierdoor zullen
consumentenbestedingen afnemen. Met hogere
belastingen en striktere kredietrichtlijnen vanuit
financiële instellingen zal het producentenvertrouwen
afnemen, wat een negatieve impact heeft op
investeringen. Van landen met grote economische
problemen zoals Griekenland en Ierland, zal het herstel
van het BBP per hoofd van de bevolking (figuur 6) naar
verwachting achterblijven in vergelijking met andere
Europese landen.
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Figuur 5: Overheidstekort (% van BBP)
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De vraag is echter of een aanpassing van het vereist
rendement voor vermogensverschaffers op basis van de
credit spread niet tot een al te rigoureuze aanpassing
leidt.
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Een van de eenvoudigste wijzen om de landrisicopremie
te bepalen is door de spread te hanteren van een
credit rating van een staatsobligatie van een land ten
opzichte van een risicovrije staatsobligatie4. Deze credit
ratings geven weliswaar het risico van een default van
een land weer, maar het default-risico wordt in grote
mate bepaald door factoren die eveneens invloed
hebben op het risico voor eigenvermogensverschaffers.
Denk hierbij aan de economische situatie in een land,
werkloosheid, overheidsbegrotingen en -uitgaven, en
de politieke situatie.

2008

2009

2010

Nederland

Portugal

Griekenland

Spanje

2011

2012

2013

2014

2013

2014

Ierland

Bron: The Economic Intelligence Unit

Figuur 6: BBP per hoofd van de bevolking in US $
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
2007

2008

2009

2010

Nederland

Portugal

Griekenland

Spanje

2011

2012
Ierland

Bron: The Economic Intelligence Unit

Eind juli hebben de Ministers van Financiën van de
eurozone een nieuw reddingspakket voor Griekenland
gelanceerd. Dit pakket voorziet in een langere looptijd
van de staatsobligaties en een deel waarin uitstaande
obligaties worden ingewisseld voor staatsobligaties
met voor de Griekse overheid gunstiger condities. Al
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4 Naast deze methode zijn op waarderingsvakgebied onder meer de volgende methode om landrisico mee te nemen
in waarderingen: 1) Relatieve standaarddeviatie methode, 2) Combinatie van Credit spread methode en relatieve
standaarddeviatie methode; 3) Implied Equity methode.
5 FD, Steun aan Grieken doet denken aan DSB, 26 juli 2011.

wordt er gesproken van een oplossing van het Griekse
probleem, de Griekse crisis is nog niet voorbij. De
omvang van de Griekse schuld is immers nog niet weg.
Het IMF voorspelde dat, indien alles meezit, inclusief
de maximale opbrengst van privatisering, de Griekse
staatsschuld in 2020 is teruggelopen tot 130% van het
BBP. Dit is nog ver verwijderd van de 60% zoals deze in
de Europese Unie geldt5.
De Europese schuldencrisis zorgt ook voor verdeeldheid
en groter wordende verschillen binnen de Europe Unie.
In juli heeft het staatspapier van Portugal de junkstatus
gekregen en ook de credit rating van Italië staat onder
druk. Eind juli heeft Moody’s eveneens aangegeven
de credit rating van Spanje verder te verlagen
vanwege de financieringsproblemen van het land en

begrotingstekorten van regionale overheden. In reactie
op deze berichtgevingen is de rente op staatsobligaties
van Italië en Spanje verder gestegen.
Het risico bestaat dat de markt het Europese
reddingsplan van Griekenland niet voldoende en
overtuigend genoeg acht6. Er werd immers verwacht
dat het reddingspakket een helder antwoord zou
zijn van de politieke leiders in Europa. Echter, in het
plan wordt uitgegaan van een vrijwillige deelname
van de private sector en een relatief hoge verwachte
opbrengst uit privatiseringen. Bovendien blijft de
schuldenlast van Griekenland nog steeds hoog,
namelijk 130% in 2020 en op korte termijn rond de
170%.
Blijvende onrust met betrekking tot de Europese
schuldencrisis kan leiden tot besmettingsgevaar naar
andere Europese landen; immers, staatsobligaties zullen
op den duur aflopen en dienen opnieuw gefinancierd
te worden. De schuldencrisis in Europa is nog niet
voorbij.

Figuur 7: Publieke schulden (% van BBP)
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De hiermee samengaande effecten van bezuinigingen
en hogere belastingen zullen haar uitwerking
hebben op de economie van de door hoge schulden
geplaagde landen. Moeten we dan voor al de in
moeilijkheden verkerende landen een landrisicopremie
toevoegen?
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Figuur 8: Percentage werkloosheid t.o.v. de totale werkzame beroepsbevolking
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Om te bepalen of een landrisicopremie toegevoegd
dient te worden aan het verwacht rendement voor
vermogensverschaffers, is een analyse noodzakelijk
in hoeverre en op welke wijze ondernemingen zijn
blootgesteld aan de economie van het desbetreffende
land. Bedrijven met een sterke focus op de
binnenlandse markt zullen meer exposure hebben
voor landrisico dan bedrijven die sterk georiënteerd
zijn op de export. Dit hangt natuurlijk ook sterk af
van de sector waarin het bedrijf opereert. Bedrijven
in de olie- en gasindustrie7 zullen een lagere exposure
hebben tot landspecifieke risico’s dan bijvoorbeeld een
detailhandelsketen gericht op de binnenlandse markt.
Wanneer voor ieder bedrijf in deze desbetreffende
landen automatisch een landrisicopremie wordt
toegevoegd op basis van de credit spread van
staatsobligaties, ontstaat de mogelijkheid dat bepaalde
bedrijven worden ondergewaardeerd.
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6 FD, Markt gelooft niet in Europees plan, 29 juli 2011
7 Dit geldt niet voor bedrijven in politiek instabiele landen. Ook deze bedrijven hebben exposure tot landrisico daar
de mogelijkheid bestaat dat deze bedrijven worden onderworpen aan gewijzigde regelgeving of in het slechtste
geval worden genationaliseerd.

Conclusie
De toegenomen staatsschulden en de hiermee
samengaande verslechterde economische situaties
hebben ertoe geleid dat in een aantal Europese landen
de credit ratings sterk zijn verlaagd. Toegenomen
overheidstekorten hebben ertoe geleid dat overheden
forse bezuinigingen moeten doorvoeren en belastingen
verhogen. Samen met een stijging van de werkloosheid
en een broos vertrouwen in de economie is het
besteedbaar inkomen in deze landen fors gedaald.
Risico’s om in deze landen te investeren lijken te zijn
toegenomen.
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In de economische literatuur wordt veelal een
landrisicopremie toegevoegd aan het vereist rendement
voor vermogensverschaffers. Deze landrisicopremie
wordt vaak bepaald aan de hand van het verschil
van de credit spread van staatobligaties met een
AAA-rating en de staatsobligatie van het land waarin
wordt geïnvesteerd. Met de sterke verslechtering van
de credit ratings van landen als Griekenland, Ierland en
Portugal zou dit tot een aanzienlijke landrisicopremie
leiden op basis van marktdata per 1 juli 2011. Echter,
bij toepassing van de landrisicopremie dient eveneens
een analyse gemaakt te worden in hoeverre het
waarderingsobject exposure heeft tot de landspecifieke
risico’s. Ondernemingen die sterk georiënteerd zijn
op de exportmarkt en relatief onafhankelijk opereren
ten opzichte van de negatieve gevolgen van de
economische situatie in het desbetreffende land, zal
een toevoeging van een landrisicopremie op basis van
de credit spread mogelijk tot een onderwaardering van
het waarderingsobject leiden.
Anderzijds is het toevoegen van een landrisicopremie
voor bedrijven met een sterke focus op de binnenlandse
markt wel opportuun. Wel zal een overweging
moeten we worden gemaakt of de landrisicopremie
een redelijke premie voor het veronderstelde risico is.
Hierbij komt een stukje ‘professional judgement’ van de
waarderingsexpert bij kijken.
Pieter van den Berg M.Sc. MIF
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Aandachtspunten
controleverklaring in kader van
niet wettelijke controles
Eind 2010 is een nieuwe controleverklaring gelanceerd
waarmee getracht is te komen tot meer transparantie daar
waar het gaat om de verantwoordelijkheid van het bestuur en
de verantwoordelijkheid van de accountant. Daarnaast wordt
op grond van overige rapporteringsverantwoordelijkheden
zoals bedoeld in NV COS 700 en de wettelijke verplichting
op grond van artikel 2:393 BW nu expliciet een opmerking
gemaakt over het voldoen van het jaarverslag aan de daaraan
door de wet te stellen eisen en de toevoeging van de wettelijk
vereiste overige gegevens.
In de praktijk bestaat nog wel eens wat onduidelijkheid over
de tekst van de controleverklaring in de situatie dat geen
sprake is van een wettelijke controle zoals bedoeld in artikel
2:393 BW. Deze onduidelijkheid heeft veelal te maken met
de toepassing van een ander normenkader bij het opstellen
van een financieel overzicht. Dat andere normenkader stelt
niet alleen andere eisen aan het financiële overzicht maar
kan ook impact hebben op de verantwoordelijkheden van
de accountant. Concreet betekent dit dat het kader voor het
opstellen van het jaarverslag zoals opgenomen in artikel 391
BW2 niet van toepassing is. Ook is artikel 2:393 BW
lid 5 inzake de verantwoordelijkheid van de accountant om
te rapporteren over de zaken zoals hiervoor uiteengezet niet
van toepassing.
Door middel van dit artikel wordt uiteengezet welke
gevolgen dit heeft voor de tekst van de controleverklaring.
Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de volgende situaties:
• Niet wettelijke controle kleine rechtspersonen
• Vrijwillige toepassing Titel 9 BW 2
• Toepassen algemeen aanvaardbare grondslagen, niet zijnde
Titel 9 BW 2

Kader voor wettelijke controles
Voor rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:360 BW
welke geen gebruik kunnen maken van de vrijstellingen
zoals bedoeld in artikel 2:396 BW geldt dat zij moeten
voldoen aan het wettelijk kader volgens BW 2 Titel
9. Dit betekent niet alleen dat zij een jaarrekening en
jaarverslag moeten opmaken in overeenstemming met
de bepalingen zoals opgenomen in het normenkader
van Titel 9, maar ook dat zij verplicht zijn de
jaarrekening te onderwerpen aan een controle door
een accountant. Op grond van lid 5 van artikel 2:393
dient de accountant in dit geval ook een melding te
maken dat geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 BW 2
is opgesteld en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b
tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Daarnaast dient de accountant te melden dat, voor
zover hij dat heeft kunnen beoordelen, het jaarverslag
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW. Deze verantwoordelijkheid past
binnen de overige rapporteringsverantwoordelijkheden
zoals bedoeld in COS 700 paragraaf 37. Deze overige
rapporteringsverantwoordelijkheden die vereist zijn op
basis van lokale wet- en regelgeving worden behandeld
in een aparte sectie in de controleverklaring, met als
subtitel ’Verklaring betreffende overige door de wet- of
regelgeving gestelde eisen’.
Verantwoordelijkheden accountant op grond
van NV COS 720
Op grond van NV COS 720 moet de accountant
passende procedures uitvoeren ten aanzien van overige
informatie in documenten waarin gecontroleerde
financiële overzichten zijn opgenomen. Onder overige
informatie wordt volgens NV COS 720.5 in dit geval
verstaan ’financiële of niet financiële informatie die
is opgenomen op grond van wet- en regelgeving of
omdat dit gebruikelijk is, in een document waarin de
gecontroleerde financiële overzichten en de daarbij
behorende controleverklaring zijn opgenomen’. Het
gaat hier dus ook om de informatie zoals bedoeld in
2:391 BW en 2:392 BW.
De vereisten volgens NV COS 720 houden in dat de
accountant in ieder geval de andere informatie zal
moeten lezen. Doel hiervan is het onderkennen van
inconsistenties van materieel belang en indien nodig
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herziening van de overige informatie te bespreken
met management en toezichthoudend orgaan. De
standaard vraagt als zodanig niet om een positieve
bevestiging in de controleverklaring van het feit
dat de accountant tijdens het uitvoeren van zijn
onderzoek geen inconsistenties is tegengekomen. Dit in
tegenstelling tot de in de vorige paragraaf beschreven
situatie van de wettelijke controle op grond van 2:393 BW.
Tegelijkertijd legt de standaard wel degelijk een
verantwoordelijkheid neer bij de accountant ten
aanzien van het lezen van de overige informatie. Hoe
deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking wordt
gebracht in de controleverklaring bij de in de inleiding
genoemde voorbeelden bespreken wij hierna in dit
artikel.
Kleine rechtspersonen
Hoewel het kader van wet- en regelgeving voor
financiële verslaggeving voor kleine rechtspersonen
in wezen niet verschilt van dat voor middelgrote en
grote rechtspersonen, zijn er duidelijke verschillen
in de toepassing hiervan. Dit ziet niet alleen toe op
de mogelijkheid voor kleine rechtspersonen om een
jaarrekening op te maken op basis van fiscale grondslag
maar met name ook op de vrijstellingen op grond van
artikel 2:396 lid 7 BW.
Deze vrijstellingen houden onder meer in dat kleine
rechtspersonen geen jaarverslag hoeven op te maken
zoals bedoeld in 2:391 BW en geen opdracht tot
controle van de jaarrekening hoeven te verstrekken
zoals bedoeld in 2:393 lid 1 BW. Dit heeft directe
gevolgen voor de tekst van de controleverklaring in die
situaties waar de cliënt besluit om toch een opdracht
tot controle van de jaarrekening te geven. Primair gaat
het dan om de ’Verklaring betreffende overige bij of
krachtens de wet gestelde eisen’.
Naar onze mening wordt op grond van de genoemde
vrijstellingen door de accountant in deze paragraaf
van de controleverklaring geen melding gedaan
over eventuele tekortkomingen in het jaarverslag
en omtrent de verenigbaarheid van het jaarverslag
met de jaarrekening, ongeacht of wel of geen
jaarverslag wordt opgemaakt. Daarnaast dient in de
paragraaf ’Verantwoordelijkheid van het bestuur’
ook de verwijzing naar de verantwoordelijkheid van
het bestuur voor het opmaken van het jaarverslag in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW achterwege
te blijven.
Onze overwegingen daarbij zijn:
• Formeel gezien is en kan artikel 2:393 niet van
toepassing zijn omdat er geen sprake is van een
wettelijke controleplicht. Een groot aantal van de
hiermee samenhangende verantwoordelijkheden
van de accountant zoals genoemd in artikel 393 is
dus niet aan de orde, ook niet indien sprake is van
een vrijwillige controleopdracht.
• Er vindt geen melding plaats over al dan
niet geconstateerde tekortkomingen in het
directieverslag, omdat naar analogie van de subtitel
van deze sectie van de verklaring alleen een melding
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dient te worden gemaakt ten aanzien van ’overige
bij of krachtens de wet gestelde eisen’. Omdat er
geen wettelijke verplichting bestaat voor kleine
rechtspersonen om een jaarverslag op te maken in
overeenstemming met 2:391, kan er dus formeel
ook geen toetsing plaatsvinden door de accountant
of het jaarverslag voldoet aan de daaraan volgens
2:391 te stellen eisen en of het jaarverslag
verenigbaar is met de jaarrekening.
• Gegeven het ontbreken van een formeel
normenkader voor het opstellen van een jaarverslag,
ook indien de cliënt besluit om vrijwillig een
jaarverslag op te maken, dient in de tekst van
de controleverklaring de verwijzing naar de
verantwoordelijkheid van het bestuur voor het
opmaken van het jaarverslag in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW achterwege te blijven.
Belangrijk is wel om te vermelden dat dit de accountant
niet ontslaat van de verplichting op grond van
NV COS 720 om te beoordelen of een opgemaakt
en toegevoegd jaarverslag geen inconsistenties van
materieel belang met de jaarrekening bevat.
Het niet van toepassing zijn van 2:393 BW zou formeel
gezien ook doorgetrokken kunnen worden naar de
toets of de overige gegevens zijn toegevoegd. Een
dergelijke verplichting zoals bedoeld in 2:393 lid 5
onder e BW bestaat feitelijk niet. Het grote verschil
met het jaarverslag is echter dat er ook voor kleine
rechtspersonen onder Titel 9 BW wel een verplichting
bestaat om overige gegevens toe te voegen aan de
jaarrekening. Daarnaast zal het maatschappelijk verkeer
de verwachting hebben dat de accountant rapporteert
over het niet naleven van een wettelijke verplichting
die zo dicht tegen financiële verslaggeving en de
jaarrekening aanligt. In dit licht past een bevestiging in
de controleverklaring van de naleving van 2:392 b tot
en met h BW. Dit sluit ook aan bij de roep om heldere
communicatie door de accountant.
Daarom verdient het sterk aanbeveling om voor
alle vrijwillige controles van jaarrekeningen van
kleine rechtspersonen die opgemaakt worden in
overeenstemming met BW 2 Titel 9 de volgende
passage in de ’Verklaring betreffende overige bij
krachtens de wet gestelde eisen’ op te nemen:
Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht tot controle
van de jaarrekening 201X vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en
met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Zie voor de volledige tekst van de controleverklaring de
tekst opgenomen in Kader 1.
Vrijwillige toepassing Titel 9 BW 2
In de praktijk zijn er entiteiten, anders dan die bedoeld
in artikel 2:360 BW (bijvoorbeeld een VOF), die vrijwillig
Titel 9 BW 2 willen toepassen bij het opmaken van de
jaarrekening. Belangrijk is om te beseffen dat in een
dergelijk geval Titel 9 BW formeel niet van toepassing

is. Ook zijn bepaalde artikelen van Titel 9 BW 2 niet
relevant vanwege de afwijkende rechtsvorm.
Indien entiteiten besluiten om Titel 9 BW 2 vrijwillig
toe te passen bij het opstellen van de jaarrekening,
zal een entiteit de van toepassing zijnde artikelen van
afdelingen 2 tot en met 6 van Titel 9 BW 2 hanteren.
Deze afdelingen geven voorschriften omtrent de
balans, winst-en-verliesrekening, de toelichting
daarop en de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling. Feitelijk kan dit worden samengevat
onder de noemer ‘Grondslagen voor financiële
verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW’. Belangrijk is hier
de toevoeging ’van toepassing zijnde’, omdat er ook
in afdeling 2 tot en met 6 artikelen zijn opgenomen die
vanuit hun aard en achtergrond niet van toepassing
kunnen zijn op rechtspersonen die besluiten om Titel 9
BW 2 vrijwillig toe te passen. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan art 2:383 BW dat ingaat op de
toelichting op de bestuurdersbezoldiging.
Een en ander heeft de volgende consequenties:
• In de jaarrekening dient in de grondslagen voor
de opstelling van de jaarrekening te worden
toegevoegd dat de jaarrekening is opgesteld
op basis van ‘de grondslagen voor financiële
verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW’;
• In de controleverklaring dient bij de verwijzing naar
het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel
eveneens gerefereerd te worden aan ‘de
grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel
9 Boek 2 BW’.
Doordat, zoals eerder aangegeven, Titel 9 BW 2
formeel niet van toepassing is en vanwege het feit
dat alleen de bepalingen inzake de grondslagen
voor financiële verslaggeving van Titel 9 BW 2
worden toegepast, luistert deze bewoording nauw.
Voordeel is wel dat zowel in de jaarrekening als in
de controleverklaring verwezen wordt naar een
normenkader in de vorm van een stelsel voor financiële
verslaggeving dat algemeen aanvaard is. Daarmee is dit
normenkader als zodanig ook geschikt voor een brede
verspreidingskring mits, volledig toegepast. Belangrijk
wel om hier op te merken dat de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving een nadere uitwerking van de
grondslagen zijn die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd. Dat betekent dat als
een entiteit er vrijwillig voor kiest om Titel 9 BW 2 toe
te passen bij het opstellen van de jaarrekening, dit ook
betekent dat de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
toegepast dienen te worden.
In geval van vrijwillige toepassing van Titel 9 BW 2 bij
het opstellen van de jaarrekening is er geen sprake
van een wettelijke controle zoals bedoeld in artikel
2:393 BW. Dit houdt in dat ook in deze situatie 2:393
BW formeel niet van toepassing is. Daarnaast ligt er
geen enkele wettelijke verplichting bij de cliënt om
een jaarverslag op te maken en overige gegevens toe
te voegen. In de paragraaf ’verantwoordelijkheid van
het bestuur’ ontbreekt derhalve ook de verwijzing

naar de verantwoordelijkheid voor het opstellen
van het jaarverslag. Gegeven het ontbreken van elk
normenkader wordt er dan ook geen ’Verklaring
betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde
eisen’ opgenomen in de controleverklaring ongeacht
of de entiteit wel of geen jaarverslag opmaakt en wel
of geen overige gegevens toevoegt. De accountant zal
hierover dus niet rapporteren in de controleverklaring.
Als een jaarverslag wordt toegevoegd dient de
accountant op grond van NV COS 720 wel de
consistentie met de jaarrekening te beoordelen en de
uitgevoerde procedures in dit kader te documenteren.
Zie voor de volledige tekst van de controleverklaring de
tekst opgenomen in Kader 2.
Toepassen algemeen aanvaardbare grondslagen,
niet zijnde Titel 9 BW 2
Er zijn in de praktijk ook tal van organisaties die niet
verplicht zijn om een voorgeschreven normenkader
voor financiële verslaggeving te hanteren en waar
Titel 9 BW 2 onvoldoende tegemoetkomt aan de
behoeften van de organisatie en de gebruikers ten
aanzien van de op te stellen financiële verantwoording.
In dat geval worden vaak andere algemeen aanvaarde
stelsels voor financiële verslaggeving gehanteerd
die wel in deze behoeften kunnen voorzien. Hierbij
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties
zonder winststreven of 650 voor fondsenwervende
instellingen.
Zowel RJ 640 als RJ 650 stelt dat er een jaarverslag
moet worden opgesteld. Vanuit die achtergrond is het
dan ook logisch dat in de controleverklaring onder de
paragraaf ’Verantwoordelijk van het bestuur’ gewezen
wordt op de verantwoordelijkheid van het bestuur ten
aanzien van deze vereisten.
De verantwoordelijkheid van de accountant
blijft in dergelijke situaties echter beperkt tot het
geven van een oordeel over de jaarrekening. In de
controleverklaring zal geen afzonderlijke paragraaf
worden opgenomen over verenigbaarheid van het
jaarverslag met de jaarrekening. Argumentatie daarvoor
is dat verslaggevingsstelsels als RJ 640 en RJ 650 geen
vergelijkbare eisen stellen aan de rapportering door de
accountant zoals die in 2:393 BW wel worden gesteld.
Naar analogie van de situatie bij kleine rechtspersonen
en rechtspersonen die vrijwillig Titel 9 BW 2 toepassen
ontslaat het ontbreken van een dergelijke eis de
accountant niet van de verplichting om standaard
NV COS 720 toe te passen. Dus ook hier zal de
accountant moeten beoordelen of een opgemaakt
en toegevoegd jaarverslag geen inconsistenties van
materieel belang met de jaarrekening bevat.
Zie voor de volledige tekst van de controleverklaring de
tekst opgenomen in Kader 3.
drs. Rob Vervoort RA
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Kader 1: Tekst controleverklaring Niet wettelijke controle kleine rechtspersoon volgens 2:396 BW

Controleverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening [HuidigJaar] van [NaamEntiteit] te [StatVestPlaats] gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per [BalansPer] en de winst-en-verliesrekening over [HuidigJaar] met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van
het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken
van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te
bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van [NaamEntiteit] per
[BalansPer] en van het resultaat over [HuidigJaar] in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening [HuidigJaar] vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Kader 2: Tekst controleverklaring Niet wettelijke controle – vrijwillige toepassing Titel 9 BW 2

Controleverklaring
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening [HuidigJaar] van [NaamEntiteit] te [StatVestPlaats] gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per [BalansPer] en de winst-en-verliesrekening over [HuidigJaar] met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van [NaamEntiteit] per [BalansPer] en van het
resultaat over [HuidigJaar] in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW.

Kader 3: Tekst controleverklaring Niet wettelijke controle – toepassing algemeen aanvaarde grondslagen niet Titel 9 BW 2

Controleverklaring
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening [HuidigJaar] van [NaamEntiteit] te [StatVestPlaats] gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per [BalansPer] en de winst-en-verliesrekening over [HuidigJaar] met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met RJ 640 / RJ 650. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van [NaamEntiteit] per [BalansPer] en van het
resultaat over [HuidigJaar] in overeenstemming met RJ 640 / RJ 650.
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RJ-Uiting 2011-5:
‘Wijziging Richtlijn 660
Onderwijsinstellingen’
Op 7 juli 2011 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving
RJ-Uiting 2011-5: ‘Wijziging Richtlijn 660
Onderwijsinstellingen’ gepubliceerd. De Raad voor
de Jaarverslaggeving voert via deze RJ-Uiting een
drietal wijzigingen door in de huidige Richtlijn 660
’Onderwijsinstellingen’ (aangepast 2010). De wijziging
in alinea 204 is onmiddellijk van toepassing. De
overige wijzigingen zijn van kracht voor verslagjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2011.
Wijzigingen RJ 660.204 Vordering op de minister
van OCW bij onderwijsinstellingen in het
voortgezet onderwijs
Deze RJ-Uiting trekt met onmiddellijke ingang
de huidige alinea 204 van de Richtlijn 660
’Onderwijsinstellingen’ (RJ 660.204) in. De tekst van
alinea 204 wordt vervangen door:
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is
het op basis van artikel 5 van de Regeling ‘Onvoorziene
gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging
voortgezet onderwijs’ (kenmerk: WJZ-2005/54063802)
toegestaan een vordering op te nemen op de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
De onderwijsinstelling heeft daarmee de keuze om
een vordering op te nemen dan wel een niet in de
balans opgenomen actief. De onderwijsinstelling dient
haar keuze toe te lichten in de jaarrekening en daarbij
de omvang van de post te vermelden. Deze alinea is
vetgedrukt en is een stellige uitspraak.
In de jaareditie 2010 van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving stond dat de vordering alleen als een
‘niet in de balans opgenomen actief’ mocht worden
opgenomen.
Achtergrond bij de post
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor
het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze
vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2006
de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op
kalenderjaarbasis plaatsvindt.

Bij de uitbetaling van de bekostiging aan de scholen
is sprake van een betaalritmeverschil. De personele
bekostiging aan scholen wordt door OCW betaald
volgens het volgende betaalritme:
• in de maanden augustus tot en met december
wordt in totaal 32% betaald, dat wil zeggen
10% minder dan 5/12 van de jaarlijkse personele
bekostiging; en
• in de maanden januari tot en met juli wordt in totaal
68% betaald, dat wil zeggen 10% meer dan 7/12
van de jaarlijkse personele bekostiging.
Dit betaalritmeverschil houdt verband met de
bevoorschotting van het vakantiegeld en de
opgebouwde rechten van het personeel in verband
met de tegemoetkoming ziektekosten. Op grond van
dit betaalritmeverschil werd jaarlijks in de balans een
vordering op de minister van OCW opgenomen van
10% van de rijksvergoeding.
Zoals hiervoor aangegeven is per 1 januari 2006 het
bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs
zodanig gewijzigd dat de bekostiging niet meer op
schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt.
Het betalingsritme wijzigt niet. De vraag is nu of ultimo
boekjaar in de balans nog een vordering op de minister
van OCW moet worden opgenomen.
In art 5 van de ‘Regeling onvoorziene gevallen bij
invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet
onderwijs’ is over een eventuele vordering op het
ministerie van OCW het volgende opgenomen:
Maar artikel II van de Wet vereenvoudiging
bekostiging VO bepaalt dat scholen voor de laatste
vijf maanden van 2005 aanspraak hebben op 32%
van de personele bekostiging. Het opnemen van de
vordering zou daardoor niet meer toegestaan zijn.
Dat levert normaal gesproken geen problemen op,
maar in de uitzonderlijke situatie dat een school op
een ander moment wordt opgeheven (anders dan bij
een fusie) dan per 1 augustus, kan dat een financieel
probleem opleveren, want op dat moment moet aan
het personeel nog vakantiegeld en tegemoetkomingen
ziektekosten worden betaald en moeten de sociale
lasten van de voorafgaande kalendermaand worden
voldaan. Het schoolbestuur heeft daar mogelijk
onvoldoende liquide middelen voor.
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Deze ministeriële regeling bevat hiervoor een
voorziening. Bevoegde gezagsorganen mogen toch
de vordering op OCW in de jaarrekening opnemen, als
tegenboeking voor de ook na de vereenvoudiging aan
het eind van een kalenderjaar bestaande schuld aan
het personeel. De vordering kan pas worden geïnd op
het moment dat een school wordt opgeheven (en er
geen sprake is van een samenvoeging) op een andere
datum dan 1 augustus. Bovendien wordt de hoogte
beperkt tot de hoogte van de daadwerkelijke schuld
aan het personeel op het opheffingsmoment.
Uit de regeling blijkt dat onderwijsinstellingen in de
jaarrekening een vordering mogen opnemen op de
minister van OCW. Met de wijziging van de tekst
van RJ 660.204 wordt aan deze bepaling invulling
gegeven. De tegemoetkoming ziektekosten is door
de CAO-wijziging per 31 december 2005 komen te
vervallen. Dit heeft geleid tot een wijziging van artikel
4 van de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs
(Staatscourant 2006, nr. 21 van 16 januari 2006).
Het maximaal te verrekenen percentage is daarbij
teruggebracht van 10% naar 7,5%.
Wijziging model G verantwooding geoormerkte
doelsubsidies OCW
De tweede wijziging gaat over het vernieuwde
verantwoordingsmodel voor doelsubsidies van
OCW (Model G). Op basis van de nieuwe Regeling
OCW-subsidies (ROS) wordt het huidige model G
met ingang van verslagjaar 2011 vervangen. Het
vernieuwde model G maakt onderscheid tussen
subsidies met en zonder verrekeningsclausule. Voor
subsidies met verrekeningsclausule maakt het model
voorts nader onderscheid tussen subsidies die ultimo
verslagjaar aflopend zijn en subsidies die doorlopen
tot in een volgend verslagjaar. Het nieuwe model is
bij de RJ-Uiting als bijlage toegevoegd. De ROS is op
11 oktober 2010 in de Staatscourant 2010, nr. 15670
gepubliceerd:
Regeling OCW-subsidies artikel 13. lid 2 sub a en
b verantwoording door onderwijsinstellingen luidt
als volgt:
Indien subsidie wordt verstrekt voor:
a) activiteiten waarbij het eventueel niet aangewende
deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig
zijn uitgevoerd, op grond van de toepasselijke
ministeriële regeling of beschikking kan worden
besteed aan andere activiteiten waarvoor
bekostiging wordt verstrekt, of
b) activiteiten waarbij de subsidie uitsluitend mag
worden aangewend voor die activiteiten, geschiedt
de verantwoording in de jaarverslaggeving,
bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, met model G, behorende bij de richtlijn
RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad
voor de Jaarverslaggeving, met dien verstande dat
daarbij tevens de te verrekenen bedragen worden
vermeld. De verwerking van niet-bestede middelen
geschiedt in dat geval in de jaarrekening van het
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laatste jaar van besteding. De verklaring van de
accountant bij de jaarrekening bevat tevens een
oordeel over de rechtmatige besteding van de
subsidie.
Naamswijziging ministerie
Ten slotte is met RJ-Uiting 2011-5 de naamswijziging
van het ministerie doorgevoerd. Bij de formatie van het
kabinet-Rutte is het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) samen met het ministerie van
Economische Zaken opgegaan in het nieuw gevormde
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I). Verwijzingen in RJ 660 naar LNV zijn
aangepast naar EL&I.
drs. André van Vliet RA

Gevolgen van de
nieuwe Governancecode
Woningcorporaties
Vanaf 1 juli 2011 geldt de nieuwe Governancecode
Woningcorporaties. Deze vernieuwde governancecode
gaat, meer dan zijn voorganger, expliciet in op het
risicomanagement en de interne beheersing van
verbindingen1 en investeringen. De Governancecode
Woningcorporaties geldt nu uitsluitend voor leden
van Aedes. In het wetsvoorstel Herziening toegelaten
instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet)
staat dat de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties gedragsregels van
belangenorganisaties algemeen verbindend kan verklaren.
Corporaties die geen lid zijn van Aedes kunnen
daardoor ook onder het regime van de Governancecode
Woningcorporaties komen.
Wijzigingen Governancecode Woningcorporaties
De opzet van de Governancecode Woningcorporaties
in ‘Principes’ en ‘Uitwerkingen daarvan in concrete
bepalingen’ is gehandhaafd. Corporaties mogen
van de principes afwijken volgens het ‘Pas toe of leg
uit’-beginsel. Anders dan bij de Governancecode 2006
kent de Governancecode 2011 een aantal principes
waarvan niet mag worden afgeweken. Dit betreft de
principes zoals weergegeven in tabel 1, op pagina 44.
De wijzigingen in de Governancecode
Woningcorporaties 2011 betreffen met name nadere
bepalingen inzake de samenstelling van de Raad
van Commissarissen en de eisen waar individuele
commissarissen aan moeten voldoen. Daarnaast zijn
in de nieuwe governancecode bepalingen toegevoegd

omtrent de beheersing van en het toezicht op
verbindingen en investeringen.
Tabel 2 op pagina 45 geeft een samenvatting van de
wijzigingen.
De Herzieningswet bevat daarnaast een aantal eisen
dat specifiek ziet op (het toezicht op) verbindingen en
het doen van investeringen. De Herzieningswet scherpt
ook de verantwoordelijkheid van commissarissen
aan door te regelen dat commissarissen (hoofdelijk)
aansprakelijk zijn in geval van onbehoorlijke
taakvervulling.
Gevolgen voor de woningcorporaties
Bovenstaande wijzigingen, alsmede de aangepaste
toelichting op de governancecode en de verplichtingen
die mogelijk nog uit de Herzieningswet zullen
voortvloeien, moeten vooral zorgen voor een
verbetering in de kwaliteit en de transparantie van het
toezicht houden.
Deze verbetering wordt in de nieuwe governancecode
enerzijds gestimuleerd door nadere eisen te stellen
aan de samenstelling van de RvC en aan de individuele
leden van de RvC. Corporaties dienen er voor te
zorgen dat de RvC voldoet aan de eisen in de nieuwe
governancecode, dan wel toe te lichten waarom
bepaalde principes niet worden nageleefd. Ten aanzien
van de (verplichte) bepaling dat een commissaris
maximaal tweemaal een periode van vier jaar zitting
mag hebben in de RvC, geldt een overgangsregeling
voor commissarissen die bij het in werking treden van
de nieuwe governancecode de maximum zittingsduur
reeds hebben overschreden. Deze commissarissen
mogen (een deel van) de resterende benoemingstermijn
uitdienen, onder voorwaarde dat dit expliciet wordt
overwogen binnen de RvC, inclusief de mogelijkheden
tot versnelde benoeming van nieuwe commissarissen.

1 De definitie van een verbinding is in artikel 2a van het BBSH als volgt bepaald:

Voor de toepassing van dit besluit verbindt een toegelaten instelling zich met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien:
a. die andere rechtspersoon of vennootschap een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van haar wordt;
b. zij in die andere rechtspersoon deelneemt in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; of
c. zij anderszins financiële of bestuurlijke banden met een bestaande andere rechtspersoon of vennootschap aangaat, stemrechten in de algemene vergadering van een bestaande andere
rechtspersoon verwerft of een andere rechtspersoon of vennootschap opricht of doet oprichten, op een zodanige wijze dat daardoor een duurzame band met die rechtspersoon of vennootschap
ontstaat.
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Tabel 1: Overzicht van de principes met een verplicht karakter
Principe

Bepaling

Vereisten jaarverslag

Vereisten jaarrekening

II.2 Bezoldiging van bestuurders

Het bezoldigingsbeleid wordt

Hoofdlijnen remuneratierapport met

Vermelding van de hoogte en de

vastgesteld met inachtneming van

bezoldigingsbeleid en uitwerking in

structuur van de bezoldiging van de

de Sectorbrede Beloningscode

de praktijk in het afgelopen boekjaar

individuele leden van het bestuur in

Bestuurders Woningcorporaties

de toelichting op de jaarrekening

III.7 Honorering van

De bezoldiging van leden van

commissarissen

de RvC wordt vastgesteld

-

Vermelding van de hoogte en de
structuur van de bezoldiging van de

met inachtneming van de

individuele leden van de raad van

Honoreringscode commissarissen

commissarissen in de toelichting op

van de VTW en onafhankelijk van

de jaarrekening

de resultaten van de corporatie
III.3.5 Zittingstermijn van

Maximaal tweemaal voor een

commissarissen

periode van vier jaar zitting

Anderzijds wordt ook de reikwijdte van het toezicht
expliciet uitgebreid tot de verbindingen van de
corporatie. Concreet betekent dit dat corporaties
een toetsingskader moeten opstellen, waarin wordt
vastgelegd welke criteria worden gehanteerd bij het
aangaan en beëindigen van verbindingen. Daarnaast
dienen corporaties ook een toetsingskader op te stellen
met criteria die worden gehanteerd bij het doen van
investeringen. Ook voor deze toetsingskaders geldt de
regel van ‘pas toe of leg uit’. De toetsingskaders zijn
geen verplichte bepalingen.
Hoe de toetsingskaders er in de praktijk uit moeten
zien, is niet nader uitgewerkt in de governancecode.
Deloitte ziet bij een aantal corporaties dat het
toetsingskader kan worden opgebouwd vanuit
de specifieke kenmerken/aandachtspunten van de
verbindingen of investeringen. In tabel 3 op pagina 45
is dit als voorbeeld uitgewerkt voor het toetsingskader
voor verbindingen.
Vervolgens kan elk kenmerk/aandachtspunt nader
worden uitgewerkt naar normen die de kaders voor de
gewenste uitvoering vormen. Door deze normen af te
zetten tegen de werkelijkheid, verkrijgen het bestuur
en de RvC inzicht in de punten waarop goed of slecht
wordt gepresteerd en waarop eventueel bijsturing
nodig is en wordt tevens een degelijke basis gevormd
voor besluitvorming2.
Gevolgen voor de accountantscontrole
De Governancecode Woningcorporaties is de
vastlegging van de gedragsregels tussen de
brancheorganisatie Aedes en de corporaties die lid

-

zijn van Aedes. De status van de Governancecode
Woningcorporaties is daarmee niet gewijzigd en heeft
geen wettelijke basis.
In 2009 is de toetsing van de naleving van de
governancecode onderdeel geweest van de
accountantscontrole van de jaarrekening van
corporaties via specifieke bepalingen hieromtrent in
het Controleprotocol Bbsh 2009. De uitkomst van deze
toevoeging in het Controleprotocol is geweest, dat in
geen enkele controleverklaring van corporaties een
opmerking door de accountant is gemaakt omtrent het
niet naleven van bepalingen uit de governancecode.
Mede op basis van deze uitkomst heeft het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting deze controle niet meer
opgenomen in het Controleprotocol Bbsh 2010. Voor
zover nu bekend, heeft het Centraal Fonds ook niet
de intentie om (onderdelen van) de Governancecode
Woningcorporaties 2011 op te nemen in het
Controleprotocol Bbsh 2011.
Dit betekent dat de naleving van de
governancecode niet valt onder de reikwijdte van
de jaarrekeningcontrole, tenzij dit expliciet wordt
opgenomen in het Controleprotocol Bbsh. Het niet
naleven van (bepalingen uit) de governancecode heeft
geen invloed op de strekking van de controleverklaring
van de accountant bij de jaarrekening van corporaties.
Dit verandert niet indien de Minister van BZK via
(de nieuwe bepaling in) de Herzieningswet de
Governancecode Woningcorporaties algemeen
bindend verklaart voor alle toegelaten instellingen.
Dit is overigens pas mogelijk vanaf het moment

2 Voor meer informatie over het opstellen van toezichts- en toetsingskaders en de ondersteuning die Deloitte hierbij
kan bieden kan contact worden opgenomen met Deloitte Real Estate Advisory:

Joop Hooghiemstra

06 5585 3332

JHooghiemstra@deloitte.nl

Gerda Groeneveld

06 1201 0908

GGroeneveld@deloitte.nl

Thijs Berens

06 1004 2413

TBerens@deloitte.nl

06 2078 9696

JVollaard@deloitte.nl

Jolanda Vollaard
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Tabel 2: Samenvatting van de wijzigingen in de Governancecode Woningcorporaties
Onderwerp

Governancecode 2006

Governancecode 2011

Onafhankelijkheid

Meerderheid van de RvC onafhankelijk

Alle leden van de RvC onafhankelijk
Indien de persoon zelf of een aanverwante tot 2e
graad lid is van management, bestuur of RvC van
een corporatie die binnen hetzelfde werkgebied
werkzaam is, dan geen commissaris

Deskundigheid en samenstelling RvC

Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Geen uitwerking wijze van werving

Verplichte openbare werving

Geen eisen diversiteit in de samenstelling

Streven naar diversiteit in de samenstelling

Huurders kunnen geen commissaris zijn

Geen uitsluiting van huurders in de RvC

Geen regeling commissaris/ bestuurder

Commissaris binnen vijf jaar na beëindiging
lidmaatschap RvC geen bestuurder bij dezelfde
corporatie

Kerncommissies RvC

Instellen commissie kan ongeacht het aantal

> vijf leden, instellen commissies kan

leden
Interne beheersing verbindingen/investeringen

Geen verplichting toetsingskader verbindingen

Verplicht opstellen van een toetsingskader voor

en investeringen

verbindingen en investeringen

van inwerkingtreding van de Herzieningswet,
waarschijnlijk niet eerder dan 1 januari 2013. Het
algemeen bindend verklaren van de governancecode
heeft op zichzelf staand geen directe gevolgen voor
de accountantscontrole. Wel is het denkbaar dat de
minister tezamen met het algemeen bindend verklaren
ook aanvullende maatregelen neemt in de vorm van
wettelijke verankering van bijvoorbeeld verplichte

toelichtingen of opname van (bepalingen uit) de
governancecode in het Controleprotocol Bbsh. In dat
geval wordt de governancecode wel onder de scope
van de accountantscontrole geplaatst.
Dat de naleving van de governancecode (vooralsnog)
niet behoeft te worden getoetst in het kader van
de accountantscontrole, betekent echter niet dat de

Tabel 3: Voorbeeld kenmerken verbinding die kunnen worden uitgewerkt in een toetsingskader
Kenmerken/aandachtspunten verbinding
1. Juridische structuur
Ziet op: aansprakelijkheidsrisico’s, statuten/reglementen, besluitvormingsproces en compliance
2. Beoordeling samenwerkingspartner(s)
Ziet op: organisatiestructuur, eigendom, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, reputatie
3. Verhouding activiteiten verbinding/kerntaken corporatie
Ziet op: coherentie van beleid, afstemming
4. Kwaliteit van beleids- en bedrijfsvoering binnen de verbinding
Ziet op: doelstellingen, integriteitsbeleid, verdeling van taken en bevoegdheden
5. Risico’s ten aanzien van de huidige en voorgenomen activiteiten van de verbinding
Ziet op: inzicht in risico’s samenhangend met activiteiten
6. Financiële beheersing
Ziet op: financiële rapportage, planning en control, publicatie-eisen
7. Financiële positie en rendement
Ziet op: financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren, zoals onderhandenwerkpositie, eigen vermogen, financieel en
niet-financieel rendement (bijv. het aantal opgeknapte woningen)
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wijzigingen in de governancecode niet van betekenis
zijn voor de accountant. De aanwezigheid van de
toetsingskaders bij een corporatie en het gebruik
hiervan in de praktijk geven inzicht in de mate waarin
de corporatie ‘in control’ is ten aanzien van haar
verbindingen en investeringen. Hiermee kunnen
belangrijke inzichten worden verkregen voor de
risicoanalyse in het kader van de jaarrekeningcontrole.
Ook in het kader van de natuurlijke adviesfunctie
ten aanzien van de interne beheersing kunnen de
wijzigingen in de governancecode een onderwerp van
bespreking vormen.
Conclusie
De nieuwe Governancecode Woningcorporaties heeft
een verbetering van de kwaliteit en de transparantie
van het toezicht houden tot doel. Risicomanagement
en interne beheersing van verbindingen en
investeringen hebben een expliciete plek in de
governancecode gekregen en er worden nadere eisen
gesteld aan de (samenstelling van de) RvC. Daarnaast
heeft een drietal principes een verplicht karakter, waar
de regel van ‘pas toe of leg uit’ dus niet van toepassing
is.
Voor de accountantscontrole bij corporaties heeft
de nieuwe governancecode vooralsnog geen directe
gevolgen. Wel kan de accountant de naleving van
de governancecode betrekken in zijn adviserende
rol inzake de kwaliteit van de interne beheersing bij
corporaties.
drs. Katie Zwetsloot-de Bruijn RA
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Ondernemingsrecht
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Gewijzigde regelgeving met
betrekking tot juridische fusies
en splitsingen
Per 1 juli jl. zijn enkele regels met betrekking tot
juridische fusies en splitsingen gewijzigd. Het gaat om
relatief kleine wijzigingen die moeten leiden tot een
lastenverlichting van partijen die bij een fusie of splitsing
betrokken zijn. In deze bijdrage wordt een overzicht
gegeven van de wijzigingen.
Inleiding
De wet waarbij de regels met betrekking tot
juridische fusies en splitsingen zijn gewijzigd strekt tot
implementatie van een Europese richtlijn
(Richtlijn 2009/109/EG). De wijzigingen ten aanzien
van enerzijds de fusie en anderzijds de splitsing komen
deels met elkaar overeen, maar deels ook niet.
Om het overzichtelijk te houden zullen hierna eerst de
wijzigingen met betrekking tot de fusie en vervolgens
die met betrekking tot de splitsing worden besproken.
Dat leidt onvermijdelijk tot herhalingen.
Fusie
Toelichting op het fusievoorstel
Tot de wetswijziging moesten de besturen van de
fuserende rechtspersonen altijd een schriftelijke
toelichting geven op het fusievoorstel met de redenen
voor de fusie en een uiteenzetting over de verwachte
gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting
uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt. De
wet bepaalt nu echter dat een dergelijke toelichting
achterwege kan blijven als de leden of aandeelhouders
van de fuserende rechtspersonen daarmee instemmen.
Tussentijdse vermogensopstelling
Tot de wetswijziging moest het bestuur van iedere
fuserende rechtspersoon een jaarrekening of
tussentijdse vermogensopstelling opmaken als het
laatste boekjaar van de rechtspersoon waarover een
jaarrekening of andere financiële verantwoording
was vastgesteld, meer dan zes maanden voor de
nederlegging van het voorstel tot fusie was verstreken.
De wet bepaalt nu echter dat dit niet nodig is als een
rechtspersoon voldoet aan de vereisten met betrekking
tot de halfjaarlijkse financiële verslaggeving genoemd
in artikel 5:25d van de Wet op het financieel toezicht.

Dat betekent in de praktijk dat het vereiste van de
tussentijdse vermogensopstelling niet geldt voor
beursgenoteerde vennootschappen.
Gewijzigde omstandigheden
Tot de wetswijziging bepaalde de wet dat het bestuur
van elke fuserende rechtspersoon verplicht was
de algemene vergadering en de andere te fuseren
rechtspersonen in te lichten over na het voorstel
tot fusie gebleken belangrijke wijzigingen in de
omstandigheden die de mededelingen in het voorstel
tot fusie of in de toelichting hebben beïnvloed.
De huidige wet beperkt, dan wel concretiseert deze
verplichting. Alleen als er belangrijke wijzigingen in
de activa en passiva zijn, moet daarover informatie
worden verstrekt. Bovendien is bepaald dat de
informatie niet hoeft te worden verstrekt als de leden
of aandeelhouders van de fuserende rechtspersonen
daarmee instemmen.
Moeder-dochterfusie: ook de verdwijnende
vennootschap kan bij bestuursbesluit tot fusie
besluiten
De wet bepaalde reeds dat, tenzij de statuten
anders bepalen, de verkrijgende vennootschap bij
bestuursbesluit kan besluiten tot het aangaan van
een moeder-dochterfusie. Daaraan is nu toegevoegd
dat, tenzij de statuten anders bepalen, ook een
verdwijnende vennootschap bij bestuursbesluit tot een
moeder-dochterfusie kan besluiten.
Splitsing
Tussentijdse vermogensopstelling
Tot de wetswijziging moest het bestuur van iedere
splitsende rechtspersoon een jaarrekening of
tussentijdse vermogensopstelling opmaken als het
laatste boekjaar van de rechtspersoon waarover een
jaarrekening of andere financiële verantwoording
was vastgesteld, meer dan zes maanden voor de
nederlegging van het voorstel tot splitsing was
verstreken. De wet bepaalt nu echter dat dit niet nodig
is als een rechtspersoon voldoet aan de vereisten met
betrekking tot de halfjaarlijkse financiële verslaggeving
genoemd in artikel 5:25d van de Wet op het financieel
toezicht. Dat betekent in de praktijk dat het vereiste
van de tussentijdse vermogensopstelling niet geldt voor
beursgenoteerde vennootschappen.
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Gewijzigde omstandigheden
Tot de wetswijziging bepaalde de wet dat het bestuur
van elke partij bij de splitsing verplicht was de algemene
vergadering en de andere te fuseren rechtspersonen
in te lichten over na het voorstel tot splitsing gebleken
belangrijke wijzigingen in de omstandigheden die de
mededelingen in het voorstel tot splitsing of in de
toelichting hebben beïnvloed. De huidige wet beperkt,
dan wel concretiseert deze verplichting. Alleen als er
belangrijke wijzigingen in de activa en passiva zijn,
moet daarover informatie worden verstrekt.
Nieuw geval waarin splitsende rechtspersoon bij
bestuursbesluit tot splitsing kan besluiten
De wet bepaalde reeds dat, tenzij de statuten
anders bepalen, de verkrijgende vennootschap bij
bestuursbesluit tot splitsing kan besluiten. Ook was dat
al het geval voor de splitsende vennootschap, indien
alle verkrijgende rechtspersonen NV’s of BV’s zijn die
bij de splitsing worden opgericht en de splitsende
rechtspersoon daarvan enig aandeelhouder wordt.
Hieraan is toegevoegd dat de splitsende rechtspersoon
ook bij bestuursbesluit tot splitsing kan besluiten als de
verkrijgende rechtspersonen alle aandelen houden in
de splitsende vennootschap (ook hier: tenzij de statuten
anders bepalen).
Nieuwe vorm van vereenvoudiging vereenvoudigde
splitsing
Als alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing
worden opgericht en de splitsende rechtspersoon
daarvan bij de splitsing enig aandeelhouder wordt,
geldt op grond van huidig recht een aantal vrijstellingen
van de algemene splitsingsvoorschriften (bijvoorbeeld is
er geen accountantsonderzoek naar de ruilverhouding
vereist). Met de wetswijziging geldt nu ook voor
een andere splitsingsvorm een aantal vrijstellingen.
Dat betreft de variant waarbij alle verkrijgende
vennootschappen bij de splitsing worden opgericht en
de aandeelhouders van de splitsende vennootschap
daarvan aandeelhouder worden naar evenredigheid
van hun aandeel in de splitsende vennootschap. De
vrijstellingen bij deze splitsingsvariant zijn de volgende:
• er is geen accountantsonderzoek naar de
ruilverhouding vereist;
• er is geen toelichting op het splitsingsvoorstel
vereist;
• er zijn geen mededelingen over wijzigingen in activa
of passiva vereist;
• er is geen jaarrekening of tussentijdse
vermogensopstelling vereist als het boekjaar meer
dan 6 maanden is verstreken.
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Uit de wettekst lijkt voort te vloeien dat bij deze
splitsingsvariant ook geen inbrengverklaring
meer vereist is. Het is echter de vraag of dat juist
is. Crediteuren van de opgerichte verkrijgende
vennootschappen hebben er immers belang bij dat
het ingebrachte vermogen ten minste gelijk is aan de
stortingsplicht.
mr.Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl

Actualia wetgeving
ondernemingsrecht
Wet Bestuur en Toezicht
Op 31 mei jl. werd de Wet Bestuur en Toezicht
aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt
in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip. Naar verwachting zal dat 1 januari 2012 zijn.
Het belangrijkste onderdeel van de wet is de wettelijke
regulering van het monistisch bestuursmodel (de
‘one tier board’). Verder bevat de wet onder andere
de volgende onderdelen: een nieuwe tegenstrijdig
belang regeling, een limitering van het aantal
functies dat bestuurders en commissarissen van
grote vennootschappen mogen bekleden, en een
bepaling die moet bevorderen dat functies binnen
het bestuur en de raad van commissarissen van grote
vennootschappen evenwichtiger worden verdeeld over
mannen en vrouwen. Zie over deze wet meer uitvoerig
de bijdrage van prof. mr. Adriaan Dorresteijn in Deloitte
Update 2010, nr. 2.

Afschaffing verklaring van geen bezwaar
Per 1 juli jl. trad de wet tot afschaffing van de verklaring
van geen bezwaar en de invoering van een doorlopend
toezicht op rechtspersonen in werking. Zie over deze
wet de bijdrage van mr. Angelique Martens in Deloitte
Update 2011, nr. 2.

De flex-BV
Het wetsvoorstel met betrekking tot de flex-BV ligt
ter behandeling in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer
wacht met de behandeling ervan totdat het voorstel
voor de invoeringswet bij het wetsvoorstel flex-BV door
de Tweede Kamer is aangenomen. Naar verwachting
zal de plenaire behandeling van dat wetsvoorstel in
het najaar plaatsvinden. In theorie is haalbaar dat de
flex-BV per 1 januari 2012 een feit zal zijn, maar dat
wordt wel krap. Zie over het wetsvoorstel flex-BV mijn
bijdrage in Deloitte Update 2010, nr. 1. Zie over de
begeleidende invoeringswet mijn bijdrage in Deloitte
Update 2010, nr. 3.

De nieuwe personenvennootschappen
Het wetsvoorstel personenvennootschappen
en het voorstel voor de invoeringswet daarbij
liggen ter behandeling in de Eerste Kamer. Met
invoering van deze wetsvoorstellen transformeren
de bestaande maatschappen, vennootschappen
onder firma en commanditaire vennootschappen
in personenvennootschappen naar nieuw
recht. De Eerste Kamer wil de wetsvoorstellen
personenvennootschappen gelijktijdig behandelen
met de wetsvoorstellen flex-BV. Wat betreft de

datum van inwerkingtreding geldt daarom wat
hiervoor ten aanzien van de flex-BV werd opgemerkt.
Zie over de wetsvoorstellen met betrekking tot de
personenvennootschap mijn bijdrage in Deloitte
Update 2010, nr. 2.

Wijzigingen in de fusie- en splitsingsregelgeving
Per 1 juli jl. zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de
fusie- en splitsingsregelgeving. Zie hierover het artikel
‘Gewijzigde regelgeving met betrekking tot juridische
fusies en splitsingen’ in deze uitgave van Update.

Wetsvoorstel terugvordering bonussen
Dit wetsvoorstel geeft het orgaan dat de bezoldiging
van bestuurders van NV’s vaststelt (vaak de raad van
commissarissen) in bepaalde gevallen de bevoegdheid
om een bonus aan te passen. In geval van een
openbaar bod moeten bepaalde bonussen zelfs worden
aangepast als uitkering daarvan naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Deze regels worden ook van toepassing op financiële
ondernemingen in de zin van de Wet op het financieel
toezicht en op banken en verzekeringsmaatschappijen
die door andere Nederlandse rechtspersonen dan NV’s
in stand worden gehouden. Dit wetsvoorstel werd in
2010 ingediend en is nog in behandeling bij de Tweede
Kamer.

Wetsvoorstel naar aanleiding van adviezen van
de Monitoring Commissie Corporate Governance
Dit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de eerste
drempel voor de melding van zeggenschap (deze
wordt verlaagd van 5% naar 3%), in de wijziging van
de drempel voor het agenderingsrecht (deze wordt
verhoogd van 1% naar 3%), in de invoering van een
verplichte melding van intenties (deze verplichting
geldt voor aandeelhouders met een belang van 3% of
meer) en in de invoering van een mogelijkheid voor
de vennootschap om aandeelhouders te identificeren.
Afgezien van de wijziging van de drempel voor het
agenderingsrecht, die op alle NV’s van toepassing
zou worden, zien alle overige wijzigingen slechts op
beursvennootschappen. Dit wetsvoorstel werd in 2007
ingediend en is nog altijd in behandeling bij de Tweede
Kamer.
mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl
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