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Van de redactie

Voor u ligt het decembernummer van Update,
vaktechnisch bulletin voor accountants,
verzorgd door het AAC.
Accounting
In deze editie van Update (nr. 4, 2010) starten wij met
vier artikelen in de rubriek Accounting.
Onder leiding van de huidige voorzitter, Sir David
Tweedie, werkt de IASB aan een aantal projecten
die halverwege 2011 gereed moeten zijn. Dat is
ook het moment waarop Tweedie zal terugtreden
als voorzitter van de IASB. Hans Hoogervorst is
benoemd als nieuwe voorzitter. Naast Hoogervorst
is Ian Mackintosh benoemd als vicevoorzitter. Beide
zullen de IASB moeten gaan leiden in het tijdperk na
Tweedie. Hoogervorst zal zich primair bezighouden
met de beleidsmatige kant van de IASB. Hierbij zal
zijn politieke achtergrond hem goed van pas komen.
Ook zijn ervaring als bestuursvoorzitter van de AFM
is een pre. Mackintosh daarentegen zal zich met
name bezig gaan houden met technische aspecten
van het werk van de IASB. Zijn jarenlange ervaring als
standard setter is hierbij van groot belang. Sinds 2004
is Mackintosh, geboren in Nieuw-Zeeland, voorzitter
van de Accounting Standards Board in de UK.
Daarvoor was hij onder meer chief accountant van
de Australian Securities and Investment Commission.
Gedurende de komende maanden zal Tweedie er
alles aan moeten doen om een aantal projecten
voor zijn vertrek af te ronden. Zijn vertrek valt min
of meer samen met de deadline die gesteld is door
de G20 om bepaalde projecten af te ronden. Dat zijn
de projecten in het kader van convergence tussen
IFRS and US GAAP. Van de in totaal tien projecten
hebben de volgende vier projecten de hoogste
prioriteit gekregen: Financiële instrumenten, Leases,
Opbrengsten en Verzekeringscontracten.
In deze editie besteden wij aandacht aan twee van
deze projecten.

In het kader van het project Financiële instrumenten
heeft de IASB een nieuw deel toegevoegd aan IFRS
9. Dit deel betreft de classificatie en waardering van
financiële verplichtingen. IFRS 9 is de standaard die IAS
39 volledig moet gaan vervangen.
Daarnaast gaan wij in op de exposure draft (ED)
‘Revenue Recognition’. Deze ED is in juni jl.
gepubliceerd met voorstellen voor een nieuw model
om omzet te verantwoorden. Een onderwerp dat
losstaat van de huidige activiteiten van de IASB betreft
het uitvoeren van impairment tests. Aan dit onderwerp
hebben wij in de voorgaande Update reeds aandacht
besteed. Nu gaan we in op een aantal bijzondere
aspecten bij het toepassen van een impairment test.
Assurance
Het accountantsberoep heeft de afgelopen maanden
zeer veel publiciteit gehad. De publicatiestroom is
feitelijk begonnen met het rapport dat door de AFM
is uitgebracht naar aanleiding van haar onderzoek
naar de kwaliteit van de accountantscontroles
en kwaliteitsbewaking binnen de grote
accountantskantoren. Conclusie van dit rapport
luidt dat de kwaliteit van de accountantscontrole
fundamenteel beter moet.
Vervolgens heeft de Europese Commissie in oktober
een green paper gepubliceerd over de rol van de
wettelijke controle van financiële overzichten en
de omgeving waarbinnen deze controles worden
uitgevoerd. Volgende de Europese Commissie heeft
de financiële crisis enkele zwakke punten van de
auditsector blootgelegd. Doel van de commissie is
dan ook om door middel van een brede raadpleging
binnen relevante sectoren in de samenleving welke
tekortkomingen er zijn en welke verbeteringen
mogelijk zijn. Zaken die in deze raadpleging onder
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meer aan de orde zouden moeten komen betreffen
de onafhankelijkheid van de accountant, de
concentratie in de auditsector door het vermeende
gebrek aan concurrentie en de rol van (inter)nationale
toezichthouders.
Tot slot heeft ook de Tweede Kamer zich gemengd
in de discussie rondom de accountantsprofessie naar
aanleiding van het overleg met beroepsorganisatie
NIVRA en toezichthouder AFM over de aanbevelingen
van de commissie-De Wit die de oorzaken van de
kredietcrisis heeft onderzocht. Punt van kritiek van
de kamer is dat accountants beter zouden moeten
aangeven welke (financiële) risico’s ze hebben
aangetroffen bij de door hen gecontroleerde cliënten.
De beroepsgroep zal de komende tijd moeten
nagaan hoe om te gaan met de signalen die door de
toezichthouder en de politiek worden afgegeven.
Daar waar sprake is van een verwachtingskloof bij
belanghebbenden ten aanzien van de reikwijdte van
onze controle en de toegepaste controlemethodologie,
ligt er een schone taak voor de beroepsgroep om de
duidelijkheid waarmee accountants communiceren
over de uitkomsten van de controlewerkzaamheden te
vergroten.
In dat opzicht vormen de nieuwe ‘clarified’
controlestandaarden die van toepassing zijn op
boekjaren 2010, een belangrijke ontwikkeling omdat
deze controlestandaarden helder uiteenzetten waarom
welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke
vereisten daarbij in acht moeten worden genomen.
In het verlengde van deze ontwikkeling is ook de
accountantsverklaring onder de loep genomen. Dit
is belangrijk omdat de verklaring bij de jaarrekening
nog steeds het belangrijkste instrument is dat de
accountant heeft om verantwoording af te leggen over
de door hem uitgevoerde controle. Met de komst van
de nieuwe controleverklaring zijn opnieuw stappen
gezet in de verduidelijking waarop accountants met
het maatschappelijk verkeer communiceren. In het in
deze Update opgenomen artikel zullen de belangrijkste
wijzigingen in de nieuwe controleverklaring op een rij
worden gezet.
De eerdergenoemde verwachtingskloof speelt
ook vaak een rol bij opdrachten tot het verrichten
van overeengekomen specifieke werkzaamheden.
Daarom is er in deze Update ook aandacht voor
de attentiepunten en de valkuilen in het kader van
aanvaarding, uitvoering en rapportering bij dergelijke
opdrachten.
Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie
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Accounting

Nieuw deel van IFRS 9 gepubliceerd

De IASB heeft regels gepubliceerd voor de classificatie
en waardering van financiële verplichtingen. Veel van
de bepalingen van IAS 39 inzake de classificatie en
waardering van financiële verplichtingen zijn opgenomen
in IFRS 9 ‘Financial Instruments’. IFRS 9 is de standaard
die IAS 39 volledig moet gaan vervangen. IAS 39 is de
huidige standaard voor de verwerking en waardering van
financiële instrumenten. Vorig jaar is de IASB gestart
met een project om IAS 39 te herzien. Dit project is in
fases opgedeeld. In het najaar van 2009 zijn reeds regels
gepubliceerd over de classificatie en waardering van
financiële activa. Volgend jaar moeten nog de delen inzake
impairment en hedge accounting worden gepubliceerd.
Overigens is IFRS 9 nog niet toepasbaar binnen de EU.
De EU heeft de goedkeuring van IFRS 9 uitgesteld tot
het moment dat IFRS 9 volledig gereed is.

• toezeggingen om een lening te verschaffen tegen
een rente die onder de marktrente ligt. Dergelijke
toezeggingen worden verwerkt tegen de hoogste
van het bedrag bepaald in overeenstemming
met IAS 37 en het bedrag dat initieel is verwerkt
minus eventuele cumulatieve amortisatie in
overeenstemming met IAS 18;
• financiële verplichtingen die opgenomen moeten
worden als een financieel actief niet in aanmerking
komt om van de balans af te gaan. Dit is aan de
orde in de volgende twee situaties. De eerste
situatie is als een onderneming nagenoeg alle
risico’s en voordelen van het overgedragen
actief heeft behouden. In dat geval wordt
de ontvangen vergoeding als een financiële
verplichting opgenomen. De tweede situatie is
als niet (nagenoeg) alle risico’s en voordelen zijn
overgedragen, maar ook niet zijn behouden en
er sprake is van aanhoudende betrokkenheid bij
het actief. Voor de ontvangen, maar nog niet
gerealiseerde vergoeding dient dan een financiële
verplichting te worden opgenomen. De waardering
van deze verplichting is de afspiegeling van de
rechten en de verplichtingen die de onderneming
heeft behouden.

Waardering van financiële verplichtingen na
eerste verwerking
Financiële verplichtingen moeten bij eerste verwerking
opgenomen worden tegen reële waarde. Het
merendeel van de financiële verplichtingen moet na
eerste verwerking tegen geamortiseerde kostprijs
worden gewaardeerd. Uitzonderingen hierop zijn de
volgende financiële verplichtingen:

Bovenstaande is conform hetgeen bepaald is in IAS 39.

• financiële verplichtingen gewaardeerd tegen fair
value through profit or loss (FVTPL); onder deze
categorie vallen ook derivaten die verplichtingen
zijn. Deze financiële verplichtingen worden
gewaardeerd tegen reële waarde waarbij de
waardewijzingen in het resultaat worden verwerkt;
• financiële garantiecontracten; deze worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de hoogste
van het bedrag bepaald in overeenstemming met
IAS 37 inzake voorzieningen en het bedrag dat
initieel is verwerkt minus eventuele cumulatieve
amortisatie in overeenstemming met IAS 18 inzake
opbrengstverantwoording;

• verwerking van de financiële verplichtingen volgens
FVTPL reduceert een ‘accounting mismatch’; of
• een groep van financiële activa en financiële
verplichtingen wordt beheerd en geëvalueerd op
een fair value basis (volgens een gedocumenteerde
risk management of investeringsstrategie en
informatie over deze groep wordt intern verstrekt
aan het key management zoals gedefinieerd in IAS
24 ‘Related Party Disclosures’).

Fair value optie
Een onderneming kan volgens IFRS 9 op het moment
van eerste verwerking ervoor kiezen een financiële
verplichting te waarderen tegen reële waarde met de
waardewijzigingen in het resultaat (FVTPL) als voldaan
wordt aan een van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande is in lijn met hetgeen is opgenomen
in IAS 39. Daarnaast kan de ‘fair value optie’ ook
worden toegepast als een contract een of meer
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embedded derivaten bevat. Voorwaarde is echter
wel dat het basisinstrument geen actief is binnen het
toepassingsgebied van IFRS 9. Als aan deze voorwaarde
wordt voldaan, kan het gehele hybride contract
verwerkt worden volgens FVTPL. In IAS 39 geldt een
dergelijke restrictie niet. Een contract met daarin zowel
een financiële actief (binnen het toepassingsgebied van
IFRS 9) als een of meer embedded derivaten moet in
zijn geheel worden geclassificeerd. Dat heeft de IASB
reeds vorig jaar in IFRS 9 opgenomen voor financiële
activa.
Waardering van verplichtingen tegen reële
waarde
Een belangrijke wijziging ten opzichte van IAS 39
betreft de waardering van financiële verplichtingen
waarvoor de ‘fair value optie’ wordt toegepast. Met
deze wijziging komt de IASB tegemoet aan kritiek dat
een afname van de eigen kredietwaardigheid niet mag
leiden tot een positief resultaat. Dat leidt volgens de
IASB tot contra-intuïtieve informatie. Een bedrijf dat in
ernstige financiële problemen verkeert zou een grote
winst maken als gevolg van een afname van de reële
waarde van een financiële verplichting. Het effect van
veranderingen van de eigen kredietwaardigheid op
de reële waarde van een financiële verplichting moet
dan ook verwerkt worden als onderdeel van ‘other
comprehensive income’ (OCI). De rest van de wijziging
van de reële waarde wordt wel in het resultaat
verwerkt. Slechts als een financiële verplichting voor
handelsdoeleinden wordt aangehouden (inclusief
derivaten) wordt de gehele wijziging van de reële
waarde in het resultaat verwerkt. De reden is dat voor
financiële verplichtingen die aangehouden worden
voor handelsdoeleinden verwacht mag worden dat
een waardewijziging als gevolg van een wijziging in
de eigen kredietwaardigheid zal worden gerealiseerd.
Immers, de verplichting wordt voor handelsdoeleinden
aangehouden. Deze veronderstelling houdt geen stand
voor andere financiële verplichtingen. Het is namelijk
maar de vraag of een onderneming waardewijzigingen

als gevolg van een verandering van de eigen
kredietwaardigheid zal realiseren. Dit is de reden achter
het door de IASB aangebrachte onderscheid in de
verwerking van wijzigingen van de reële waarde. Het
in OCI verwerken van wijzigingen in de reële waarde
van een financiële verplichting waarvoor de ‘fair value
optie’ wordt toegepast, kan ertoe leiden dat een
‘accounting mismatch’ ontstaat. In dat geval verplicht
IFRS 9 dat de waardewijzigingen in het resultaat
worden verwerkt.
Embedded derivaten
Ook zijn de bepalingen inzake het afscheiden van
embedded derivaten van financiële verplichtingen
ongewijzigd overgenomen uit IAS 39 en IFRIC 9.
Een embedded derivaat opgenomen in een contract
waarvan het basisinstrument (‘host’) een financiële
verplichting is, moet afzonderlijk worden verwerkt. Een
dergelijk derivaat wordt verwerkt tegen reële waarde
waarbij de waardewijzigingen in het resultaat worden
verwerkt (FVTPL). Overigens is afscheiding alleen
vereist als de ‘host’ tegen geamortiseerde kostprijs
wordt gewaardeerd. Als de ‘host’ tegen reële waarde
wordt verwerkt is afzonderlijke verwerking van het
embedded derivaat niet nodig. Immers, in dat geval
wordt het gehele contract, de ‘host’ en het embedded
derivaat, gewaardeerd tegen reële waarde. Let op,
de bepalingen inzake het afscheiden van embedded
derivaten van financiële activa zijn wel gewijzigd.
Deze wijziging is reeds in 2009 door de IASB in IFRS 9
opgenomen.
Waardering derivaatverplichtingen altijd tegen
reële waarde
IAS 39 staat toe dat derivaatverplichtingen die
verbonden zijn aan en afgewikkeld moeten worden
door levering van niet-beursgenoteerde aandelen
tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voorwaarde is
dat de reële waarde niet voldoende betrouwbaar vast
te stellen is. Deze uitzondering is in IFRS 9 niet langer
opgenomen. Dit is in lijn met de vorig jaar in IFRS 9

Tabel: Recapitulatie van belangrijkste wijzigingen
IFRS 9

IAS 39

Waardewijziging van

Deze waardewijziging wordt niet in zijn geheel

Deze wijziging wordt in zijn geheel verwerkt in

financiële verplichtingen die

als resultaat verwerkt. De wijziging van de reële

het resultaat.

tegen reële waarde worden

waarde als gevolg van een wijziging van de eigen

gewaardeerd op grond van

kredietwaardigheid wordt verwerkt in ‘other

de ‘fair value optie’

comprehensive income’ (OCI). De rest van de
wijziging van de reële waarde wordt wel in het
resultaat verwerkt.

Derivaatverplichting

Deze verplichting wordt tegen reële waarde

Deze verplichting kan tegen kostprijs worden

die verbonden is aan

gewaardeerd.

gewaardeerd. Voorwaarde is dat de reële waarde

en afgewikkeld moet
worden door levering van
niet-beursgenoteerde
aandelen
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niet voldoende betrouwbaar vast te stellen is.

opgenomen regels voor het waarderen van belangen
in niet-beursgenoteerde aandelen (en derivaten die
verbonden zijn aan niet-beursgenoteerde aandelen).
Alle derivaten inclusief derivaatverplichtingen dienen
tegen reële waarde te worden gewaardeerd.
Derecognition van financiële activa en financiële
verplichtingen
In maart 2009 heeft de IASB voorstellen gepubliceerd
over nieuwe regels inzake derecognition van
financiële activa en financiële verplichtingen (ED
Derecognition). De IASB heeft inmiddels besloten
geen nieuwe regels over dit onderwerp te publiceren.
In IFRS 9 zijn de bepalingen inzake derecognition
onveranderd overgenomen uit IAS 39. Wel zijn in
oktober 2010 extra toelichtingsvereisten opgenomen
in IFRS 7 over transacties waarbij financiële activa
worden overgedragen. Deze toelichtingsvereisten
moeten gebruikers van de jaarrekening beter in staat
stellen inzicht te verkrijgen in transacties waarin
financiële activa worden overgedragen (bijvoorbeeld
securitisaties). Met name is van belang inzicht te
verschaffen in de risico’s die achterblijven bij de
overdragende entiteit. Ook moet extra informatie
worden verstrekt als een onevenredig groot deel van
dergelijke transacties plaatsvindt aan het einde van een
verslagperiode.
Toepasbaarheid van nieuwe regels
IFRS 9 is van toepassing op jaarrekeningen met
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.
Ondernemingen mogen de nieuwe regels eerder
toepassen. Voorwaarde is wel dat zij dan ook de
vereisten in IFRS 9 die betrekking hebben op financiële
activa moeten toepassen. Binnen de EU is toepassing
van IFRS 9 echter nog niet toegestaan zolang IFRS 9
niet door de EU is goedgekeurd.
Drs. Dingeman Manschot RA
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Exposure draft IASB inzake Revenue
Recognition: einde van de POC-methode
en van garantievoorzieningen en
verliezen nemen bij winstgevende
contracten?
In juni 2010 heeft de International Accounting Standards
Board (IASB) een Exposure Draft (ED) gepubliceerd
met voorstellen voor een nieuw model om omzet te
verantwoorden in de jaarrekening.
Deze ED is ontwikkeld op basis van een in december
2008 gepubliceerd Discussion Paper (DP) en de daarop
ontvangen commentaren. De ED is een gezamenlijk
project van de IASB met de Amerikaanse Financial
Accounting Standards Board (FASB) om een nieuwe
geconvergeerde standaard te ontwikkelen inzake Revenue
Recognition. De ED volgt dezelfde basisprincipes die
waren voorgesteld in het DP. Wel zijn deze nu nader
uitgewerkt en is Application Guidance toegevoegd. In
een eerder artikel in Update nr. 12, juli 2009 zijn de
belangrijkste gevolgen van het toenmalige DP besproken.
Het in de ED voorgestelde model kan op een aantal
punten belangrijke gevolgen hebben voor het moment
waarop een onderneming haar omzet verantwoordt.
Uiteraard heeft dit veelal ook belangrijke gevolgen voor
het moment van resultaatneming.
Doelstelling van het project
Volgens de IASB zijn de huidige IFRS-standaarden
inzake Revenue Recognition (IAS 18 en IAS 11) op
sommige punten inconsistent met het Framework en
ook inconsistent ten opzichte van elkaar. Daarnaast
geeft IAS 18 (te) weinig richtlijnen bij transacties
die uit meerdere afzonderlijk te identificeren
componenten bestaan. In de US zijn in meer dan 100
veelal bedrijfstakspecifieke standaarden bepalingen
opgenomen over Revenue Recognition, waarbij
sommige standaarden verschillende uitkomsten
opleveren voor economisch gelijksoortige transacties.
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Het doel van de ED is nu om zoveel mogelijk te komen
tot één (gezamenlijke IFRS en US) standaard inzake
Revenue Recognition waarin een zo eenduidig mogelijk
model wordt ontwikkeld dat op consistente wijze
toepasbaar is op verschillende soorten transacties
en in verschillende bedrijfstakken. Hierdoor moeten
de vergelijkbaarheid en de begrijpelijkheid van
opbrengstverantwoording verbeteren voor de
gebruikers van jaarrekeningen.
Toepassingsgebied
De ED is van toepassing op contracten met afnemers.
Bepaalde contracten zijn echter uitgesloten van het
voorgestelde model. Dit geldt voor leasecontracten,
verzekeringscontracten, financiële instrumenten en
bepaalde niet-monetaire ruilcontracten.
Er kunnen situaties zijn dat een contract elementen
bevat die in het toepassingsgebied van de ED vallen
en daarnaast elementen die daarbuiten vallen. Het is
dan noodzakelijk die elementen te separeren en apart
te verwerken, bijvoorbeeld bij een leasecontract met
afzonderlijke onderhoudsdiensten. De leasecomponent
wordt dan verwerkt volgens de standaard voor Leases
en de onderhoudscomponent volgens de standaard
voor Revenue Recognition.
Belangrijkste gevolgen van de ED
In veel gevallen zal opbrengstverantwoording volgens
de principes van de ED overeenkomen met de huidige
praktijk. In sommige gevallen ontstaan er echter
belangrijke verschillen, ten opzichte van de huidige
IFRS standaarden, maar zeker ten opzichte van de
Nederlandse verslaggevingsregels. Een belangrijke
wijziging is dat opbrengstverantwoording niet eerder
plaatsvindt dan op het moment dat de afnemer
‘control’ verkrijgt over het te leveren actief. Behalve
bij bouwprojecten kan dit ook relevant zijn bij
andere langlopende contracten, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van maatwerksoftware.
Bij toepassing van de principes van de ED kan het zijn
dat contracten moeten worden gesegmenteerd of
gecombineerd. Verder moeten contracten, vaker dan
nu het geval is, worden onderverdeeld in meerdere

elementen (performance obligations). In dat geval moet
voor elke ‘performance obligation’ de opbrengst apart
worden verwerkt, althans indien die ‘performance
obligations’ in verschillende periodes worden vervuld.
Dit kan ertoe leiden dat een deel van de opbrengsten
op een later moment wordt verwerkt, bijvoorbeeld bij
retourrechten en bij garantieregelingen.
Een ander belangrijk verschil ten opzichte van de
huidige praktijk is dat opbrengsten moeten worden
verwerkt op basis van een ‘probability weighted’
benadering waarbij de betreffende inschattingen
elke balansdatum opnieuw worden bepaald. Dit kan
leiden tot correcties van eerder verwerkte opbrengsten
waardoor meer volatiliteit in de verantwoording van
opbrengsten en resultaten kan ontstaan.
De voorstellen van de ED houden onder meer in dat:
• Er geen opbrengst kan worden genomen bij het
afsluiten van het contract omdat er dan nog niet is
voldaan aan een ‘performance obligation’;
• Er geen voorzieningen worden opgenomen voor
nog na de leverantie te maken kosten, bijvoorbeeld
garantiekosten. Feitelijk wordt in de balans de
voorziening voor garantiekosten vervangen door
een post ‘uitgestelde opbrengst garanties’. Echter,
niet alleen de opbrengst moet worden uitgesteld,
maar aan het leveren van de garantie moet ook een
marge worden toegerekend;
• Het kan voorkomen dat bij een overall winstgevend
contract er toch verliezen moeten worden verwerkt.
Dit is het geval als een contract uit meerdere
‘performance obligations’ bestaat waarvan een deel
verliesgevend is en een deel winstgevend;
• De omzet verminderd wordt met het verwachte
debiteurenverlies. Het kredietrisico moet namelijk
in aanmerking genomen worden bij het bepalen
hoeveel omzet wordt verwerkt en is niet langer
relevant bij de vraag óf opbrengsten verwerkt
kunnen worden;
• Directe verkoopkosten (bijvoorbeeld provisies) veelal
ten laste van het resultaat moeten worden gebracht

Figuur 1. Stappenplan ‘probability weighted’ benadering
Stap 1: Identificeer
het contract

Contract
met X,
totaalprijs
� 100

Stap 2: Identificeer de
separate ‘performance
obligations’

Stap 3: Bepaal de
transactieprijs
Stap 4: Alloceer de
transactieprijs

in de periode van afsluiten van het contract, ook als
de opbrengsten pas in een latere periode worden
verantwoord. Kosten ter verwerving van een
contract mogen namelijk niet worden geactiveerd
en opbrengsten worden pas verwerkt bij de
overdracht van het te leveren actief;
• De toelichtingsvereisten aanmerkelijk worden
uitgebreid. Daarbij wordt gefocust op het toelichten
van de aard en kenmerken van de contracten met
afnemers en op de belangrijkste inschattingen die
zijn gemaakt bij de in de jaarrekening verwerkte
omzetten.
Principes ED
De voorstellen in de ED zijn gebaseerd op een verdere
ontwikkeling van de principes die waren opgenomen
in het DP. Wel zijn die principes op een aantal plaatsen
gedetailleerder uitgewerkt. Zo is een aantal begrippen
nader gedefinieerd en is Application Guidance
opgenomen, onder meer met betrekking tot de wijze
van verwerken van retourrechten, garantieregelingen,
licenties, opties voor afname van additionele
producten / diensten, afnemersacceptatie, bill and hold
arrangementen en terugkoopregelingen.
Het basisprincipe van de ED is het verantwoorden
van omzet om de overdracht van goederen of
diensten weer te geven voor een bedrag dat een
weerspiegeling is van de verwachte vergoeding die
wordt ontvangen in ruil voor die goederen of diensten.
De verwachte vergoeding moet worden bepaald op
basis van een ‘probability weighted’ benadering. Om
het basisprincipe toe te passen worden 5 stappen
doorlopen:
1. Identificeren van het contract / de contracten met
de afnemer;
2. Identificeren van de te onderscheiden ‘performance
obligations’ in het contract;
3. Bepalen van de transactieprijs van het contract;
4. Alloceren van de transactieprijs aan de
onderscheiden ‘performance obligations’; en
5. Verwerken van de gealloceerde omzet bij het
vervullen van een ‘performance obligation’, dat wil
zeggen bij de overdracht aan de afnemer.
Schematisch is dit in figuur 1 weergegeven.

Stap 5: Verwerk
omzet bij overdracht
aan de afnemer

Leveren
apparatuur

� 60

Bij aflevering

Verzorgen training
personeel

� 30

Gedurende
uitvoering

Leveren
accessoires

�5

Bij aflevering

Ondersteuning
verlenen

�3

Gedurende periode
ondersteuning

Garantie
verlenen

�2

Gedurende
garantieperiode

Naast de verwerking van omzet wordt in de ED ook
ingegaan op de verwerking van contractkosten. De
belangrijkste punten daarbij zijn:
1. Er moet een verplichting worden opgenomen voor
verliesgevende ‘performance obligations’;
2. Kosten gedurende de uitvoering van het contact
worden alleen geactiveerd indien voldaan wordt aan
bepaalde voorwaarden;
3. Alle kosten ter verwerving van een contract worden
onmiddellijk ten laste van het resultaat gebracht.
Tot slot zijn in de ED enkele bepalingen opgenomen
voor de presentatie van activa en verplichtingen
uit hoofde van contracten met afnemers en zijn
uitgebreide toelichtingsvereisten opgenomen.
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Stap 1: Identificeren van het contract / de
contracten met de afnemer
Contracten moeten gecombineerd of gesegmenteerd
worden indien prijzen al dan niet onderling afhankelijk
zijn van elkaar. Indien prijzen onafhankelijk zijn moeten
elementen van een contract afzonderlijk verwerkt
worden (gesegmenteerd). Contracten moeten
gecombineerd worden indien de prijzen daarvan
onderling afhankelijk zijn.

Voorbeeld: identificeren van afzonderlijke
‘performance obligations’:
Een aannemersbedrijf gaat een contract aan voor het
ontwerp en de aanleg van een weg. Het bedrijf heeft een
afzonderlijke ontwerpafdeling die ook zelfstandig dergelijke
ontwerpopdrachten uitvoert. De werkzaamheden van het
aanleggen van de weg bestaan uit verschillende activiteiten
zoals bouwrijp maken, egaliseren, uitgraven en aanbrengen
van verharding. Het komt regelmatig voor dat de aannemer
deze werkzaamheden uitvoert op basis van het ontwerp van

Voorbeeld: segmenteren van een contract

een andere onderneming (bijvoorbeeld een ingenieursbureau).

Onderneming X sluit een contract af voor de levering van

Vraag is nu welke afzonderlijke ‘performance obligations’ dit

een product A, een product B en een product C voor de prijs

aannemersbedrijf moet onderscheiden. Dit zal niet altijd even

van € 36. Deze producten worden door X ook afzonderlijk

duidelijk zijn. Waarschijnlijk moeten in ieder geval het ontwerp

verkocht tegen prijzen van respectievelijk € 9, € 11 en € 20,

en de aanleg als afzonderlijke ‘performance obligations’ worden

totaal derhalve € 40. Daarnaast worden de producten A en B

onderscheiden. Deze worden immers ook afzonderlijk verkocht

gezamenlijk verkocht voor € 16.

en op verschillende tijdstippen geleverd. Mogelijk moeten

Onderneming X moet in deze situatie het contract

echter ook de aanlegwerkzaamheden verder uitgesplitst

segmenteren in:

worden. Weliswaar worden die door dit aannemersbedrijf

• een contract voor de verkoop van de producten A en B

niet afzonderlijk verkocht, maar mogelijk zijn er partijen in de

(voor een bedrag van € 16); en
• een contract voor de verkoop van C (voor een bedrag van
€ 20).

markt die dat wel doen. Als er bijvoorbeeld onderaannemers
zijn die bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld het bouwrijp
maken) apart aanbieden, dan moeten die mogelijk als ‘distinct’

De klant ontvangt namelijk niet een korting voor de aankoop

worden aangemerkt. Daarnaast speelt echter ook een rol of die

van product C samen met de producten A en B. Dat betekent

werkzaamheden een apart toe te rekenen winstmarge hebben.

dat de verkoopprijs van product C (€ 20) onafhankelijk is van

Dit hoeft bijvoorbeeld niet het geval te zijn als er bepaalde

de verkoopprijs van product A en B gezamenlijk (€ 16).

(niet onbelangrijke) kosten zijn die niet aan de afzonderlijke

Door het contract te segmenteren wordt (in stap 4) de

activiteiten kunnen worden toegerekend zoals het voeren van

verleende korting van € 4 ten opzichte van de som van de

het bouwmanagement.

stand-alone verkoopprijzen gealloceerd naar uitsluitend de
producten A en B en niet naar alle producten die onder het
contract moeten worden geleverd.

Stap 2: Identificeren van de afzonderlijke
‘performance obligations’ in het contract
De opbrengst van een contract moet per afzonderlijke
‘performance obligation’ worden verwerkt.
Een ‘performance obligation’ is gedefinieerd als
een toezegging voor de overdracht van een te
onderscheiden goed of dienst aan de afnemer. Een
goed of dienst is te onderscheiden (‘distinct’) indien:
• het als afzonderlijk goed of dienst in de markt
verkocht wordt; of
• het afzonderlijk verkocht kan worden omdat het een
aparte functie en een aparte, afzonderlijk te bepalen
winstmarge heeft.
Momenteel bevatten de IFRS standaarden geen
richtlijnen voor het separeren van contracten met
meerdere elementen. De nu voorgestelde richtlijnen
zouden dan ook kunnen leiden tot een ander tijdstip
waarop opbrengsten worden verwerkt dan in de tot nu
toe door entiteiten gevolgde grondslagen. Bovendien
kunnen er situaties zijn waarbij belangrijke inschattingen
gemaakt moeten worden. Inschattingen die per definitie
in meer of mindere mate subjectief zullen zijn.
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De IASB heeft Application Guidance opgenomen voor
de toepassing van de bepalingen van de ED. Daarbij
zijn enkele voorbeelden gegeven voor bouwprojecten.
Daarnaast wordt ingegaan op de verwerking van
een aantal in de praktijk voorkomende soorten van
transacties zoals retourrechten, garantieregelingen,
optreden als principaal dan wel als agent, verstrekken
van opties voor additionele goederen of diensten
(inclusief loyaliteitsprogramma’s), niet restitueerbare
vooruitbetalingen en licentieopbrengsten. In een
volgend artikel zal de verwerking van dergelijke
transacties nader worden uitgewerkt.
Stap 3: Bepalen van de transactieprijs van het
contract
De transactieprijs is gedefinieerd als de verwachte
vergoeding (bepaald volgens een ‘probabilty weighted’
benadering) die zal worden ontvangen van de afnemer
en waarbij tot uitdrukking komen:
• variabele bedragen;
• het kredietrisico; en
• de tijdswaarde van geld.

Variabele bedragen
Soms staan toekomstig te ontvangen vergoedingen
niet vast maar zijn deze (deels) afhankelijk van
bepaalde voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn
betalingskortingen, volumekortingen, bonusregelingen,
boetebepalingen en prestatieafhankelijke
vergoedingen. Toekomstige variabele vergoedingen
worden opgenomen tegen een verwachte waarde
indien die betrouwbaar kan worden vastgesteld. Die
verwachte waarde wordt bepaald op basis van het
gewogen gemiddelde van de mogelijke uitkomsten
(‘probability-weighted’).
Deze bepalingen kunnen ten opzichte van de
huidige praktijk leiden tot een eerder tijdstip
van opbrengstverantwoording, maar ook tot
meer volatiliteit indien schattingen wijzigen. Dit
kan betrekking hebben op zowel de mate van
waarschijnlijkheid van de verwachte uitkomsten als op
de hoogte van de verwachte uitkomsten.
Voorbeeld: ‘probability weighted’ benadering
variabele bedragen
Een subsidieadviesbureau dient ten behoeve van een
cliënt een subsidieaanvraag in. Indien de aanvraag wordt
gehonoreerd is de cliënt een vergoeding aan het adviesbureau
verschuldigd van € 100. Indien de aanvraag niet gehonoreerd
wordt is een vergoeding verschuldigd van € 50. Op grond
van eerdere relevante ervaringen kan het adviesbureau
betrouwbaar inschatten dat de kans dat de aanvraag
gehonoreerd zal worden 70% is. Bij het indienen van de
aanvraag zal het adviesbureau een omzet verwerken van € 85

Het kredietrisico wordt derhalve in aanmerking
genomen bij de vraag hoeveel opbrengst wordt
verwerkt, en niet bij de vraag óf opbrengst wordt
verwerkt. Onder de huidige standaarden wordt
opbrengst verwerkt indien het waarschijnlijk is dat
de economische voordelen naar de entiteit zullen
toevloeien. Het kan voorkomen dat onder de
huidige standaarden het verwerken van opbrengst
wordt uitgesteld vanwege onzekerheden over de
kredietwaardigheid van de afnemer. De voorstellen
in de ED zullen dan leiden tot een eerder moment
van verwerking van opbrengsten en tot een ander
bedrag. In de situatie van belangrijke onzekerheden
over de inbaarheid wordt in tegenstelling tot huidige
standaarden namelijk wel opbrengst verwerkt, maar
voor een lager bedrag (namelijk verminderd met het
kredietrisico).
Tijdswaarde van geld
Er moet een afzonderlijke rentecomponent verwerkt
worden indien de tijdswaarde van geld materieel is. De
omzet wordt dan gecorrigeerd voor de in het contract
begrepen rentecomponent. Dit is van toepassing als
de betaaldatum significant vóór of ná de datum ligt
waarop de goederen of diensten worden overgedragen
aan de afnemer (zie stap 5). Dit kan ertoe leiden
dat vaker dan voorheen de opbrengsten worden
aangepast voor de tijdswaarde van geld. Niet alleen bij
impliciete kredietverlening aan de afnemer maar ook
bij vooruitbetalingen door de afnemer. In de huidige
praktijk wordt veelal geen rente(last) verwerkt bij
vooruitbetalingen door de afnemer.

(€ 100x70% + € 50x30%). Als later blijkt dat de inschatting
periode gecorrigeerd. Naar de mening van de IASB is een

Voorbeeld: tijdswaarde van geld bij vooruitbetaling
door de afnemer

opbrengst van € 85 in dit geval een juiste weergave van de

Een onderneming verkoopt een product dat over een jaar

omstandigheden per de datum van de levering, ook al zal in

geleverd wordt en waarbij de afnemer een aanbetaling doet

geen enkel geval een bedrag van € 85 ontvangen worden.

van € 10.000 en het restant ad € 20.000 voldoet bij aflevering.

Met een opbrengst van € 100 zou immers niet het risico

Op het moment van de aanbetaling verwerkt de onderneming

op een lagere ontvangst tot uitdrukking worden gebracht.

een verplichting van € 10.000. Op basis van de eenjaarstermijn

Omgekeerd wordt met een opbrengst van € 50 geen rekening

en de kredietwaardigheid van de afnemer bepaalt het

gehouden met de mogelijkheid dat de opbrengsten hoger

management dat een rente van 5% toepasselijk is. Deze

zullen zijn.

onderneming verwerkt gedurende het jaar een rentelast van

moet worden bijgesteld wordt het omzetbedrag in die latere

€ 500 (€ 10.000 x 5%). Deze rentelast wordt bijgeboekt op de

Kredietrisico
Voor het risico van oninbaarheid wordt een bedrag
in mindering gebracht op de opbrengst. Ook hierbij
moet worden uitgegaan van verwachte bedragen
op basis van een ‘probability-weighted’ benadering.
Dit houdt in dat het bedrag van de omzet en de
corresponderende debiteurenvordering feitelijk
worden verwerkt tegen de reële waarde. Deze hoeft
niet gelijk te zijn aan het gefactureerde bedrag. De
debiteurenvordering (die is opgenomen tegen de
reële waarde) wordt vervolgens gewaardeerd conform
IFRS 9 ‘Financial Instruments’. Een latere wijziging in
de inschatting van het debiteurenverlies wordt dan
verwerkt in de kosten (of opbrengsten) en is niet
een correctie op de omzet. De inschatting van het
kredietrisico hoeft overigens niet op individuele basis
plaats te vinden, maar mag ook op een portfoliobasis
gedaan worden.

waarde van de verplichting. Bij de aflevering wordt dan een
omzet verwerkt van € 30.500 (€ 10.500 afboeking verplichting
+ de ontvangst van € 20.000).

De rentecomponent moet worden bepaald op
basis van een rentevoet die zou gelden voor een
financieringsovereenkomst tussen de entiteit en de
afnemer waarbij geen sprake is van de leverantie
van goederen of diensten. Dat houdt in dat in
deze rentevoet niet alleen een vergoeding voor de
tijdswaarde van geld is begrepen, maar dat ook het
kredietrisico hierin moet zijn verdisconteerd. Dat
betekent dat er dan niet tevens een aparte correctie
voor dat kredietrisico hoeft plaats te vinden zoals
beschreven in voorgaande paragraaf.
De ED specificeert overigens niet een bepaalde periode
die in aanmerking moet worden genomen bij het
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bepalen of het effect van de tijdswaarde van geld
materieel is. De vraag of het effect materieel is hangt
immers niet alleen af van de looptijd, maar ook van
de hoogte van de rentevoet. Ook dit is dus een punt
waarop het management een inschatting moet maken.
Dit kan gecompliceerd zijn, met name bij langlopende
contracten die uit meerdere ‘performance obligations’
bestaan waarbij levering van goederen en diensten en
betalingen door afnemers op verschillende tijdstippen
plaatsvinden gedurende de gehele looptijd van het
contract.
Stap 4: Alloceren van de transactieprijs aan de
‘performance obligations’
De totale transactieprijs van het contract moet
worden gealloceerd aan de afzonderlijke ‘performance
obligations’ naar rato van de relatieve stand-alone
verkoopprijzen van elke ‘performance obligation’. Dit
is uiteraard alleen relevant bij meerdere performance
obligations onder één contract, waarvan bovendien de
opbrengsten in verschillende periodes verwerkt moeten
worden. Indien goederen of diensten niet separaat
verkocht worden, dan moeten de relatieve standalone verkoopprijzen worden geschat op basis van een
redelijke benadering.
Deze methode van allocatie van transactieprijzen leidt
ertoe dat een korting op het totaal van de stand-alone
verkoopprijzen evenredig over die verkoopprijzen wordt
verdeeld. Dit kan leiden tot een allocatie die mogelijk
niet een juiste weergave is van de economische
realiteit. Zie het volgende voorbeeld.
Voorbeeld: allocatie van transactieprijzen
Twee artikelen met beide een stand-alone verkoopprijs van
€ 100 worden onder één contract verkocht voor € 180.
Volgens het principe van de ED wordt dan voor beide artikelen
een omzet verwerkt van € 90. Als nu de kostprijs van product
A € 95 is en van product B is dat € 50, dan wordt voor de
levering van product A een verlies verwerkt van € 5 (bij
aangaan van het contract) en voor de levering van product B
een winst van € 40 (bij levering).
Een heel ander beeld ontstaat bij een verdeling op basis van
bijvoorbeeld de relatieve stand-alone winstmarges. Deze
bedragen voor product A € 5 (100 min 95) en voor product
B € 50 (100 min 50), totaal € 55. Bij levering tegen de standalone prijzen zou op product A 9,1% (5 van 55) van de totale
marge worden behaald en op product B 90,9% (50 van 55).
Bij een verdeling van de korting op deze basis is de opbrengst

economische realiteit dan een allocatie op basis van de
stand-alone verkoopprijzen zoals de ED voorschrijft.
Zoals gezegd moeten stand-alone verkoopprijzen
geschat worden indien er meerdere ‘performance
obligations’ zijn geïdentificeerd terwijl die niet separaat
verkocht worden. Die schatting moet gebaseerd zijn op
een redelijke benadering. De ED schrijft daarbij niet een
bepaalde methode voor. Passende methoden kunnen
zijn:
• kosten plus een redelijke marge;
• stand-alone verkoopprijzen van vergelijkbare
producten of diensten (indien beschikbaar); of
• cash-flow methoden of andere
waarderingstechnieken.
Stap 5: Verwerken van de gealloceerde
opbrengst bij het vervullen van een
‘performance obligation’
Opbrengsten worden verwerkt op het moment dat
een ‘performance obligation’ wordt vervuld. Dat is
het moment van overdracht van de ‘control’ over het
goed of de dienst aan de afnemer. De afnemer verkrijgt
‘control’ over het goed of de dienst vanaf het moment
dat hij in staat is om de aanwending van het goed of
de dienst te bepalen en hij de voordelen van het goed
of de dienst verkrijgt (in termen van verkrijgen van het
recht op de kasstromen die met dat goed of die dienst
gegenereerd kunnen worden).
In veel gevallen zal het duidelijk zijn op welk moment
de afnemer de ‘control’ over een goed of dienst
verkrijgt. Er zullen echter ook situaties zijn waarbij dat
moment niet zonder meer duidelijk is. Daardoor zal het
soms niet eenvoudig zijn voor het management van een
entiteit om het moment van overdracht van de ‘control’
te bepalen. De ED noemt daarbij als indicatoren:
• de afnemer heeft een onvoorwaardelijke plicht om
het goed of de dienst te betalen;
• de afnemer heeft de juridische eigendom (behalve
als de juridische eigendom alleen als zekerheid is
voorbehouden);
• de afnemer heeft het goed fysiek in bezit;
• het ontwerp of de functie van het goed of de dienst
is bepaald door de afnemer.
Deze indicatoren zijn niet limitatief. Ook is niet een
enkele indicator bepalend. Daarnaast zijn niet alle
indicatoren in elke situatie relevant. Zo zijn bij de
levering van een dienst de criteria ‘fysiek bezit’ en
‘juridische eigendom’ niet van toepassing zijn.

van product A € 98,18 en de opbrengst van product B € 81,82.
Totaal uiteraard € 180. Op de levering van product A wordt
dan € 3,18 winst genomen en op de levering van product
B € 31,82. Voor beide artikelen is dat de oorspronkelijke
marge van € 5 respectievelijk € 50, verminderd met een gelijk
percentage (hier: 36,36%). Dus een vermindering van de

De continuous transfer benadering van IFRIC 15 wordt
feitelijk door deze ED van toepassing verklaard op alle
opbrengsten. Dit kan de nodige gevolgen hebben voor
bijvoorbeeld bouwcontracten die nu nog onder IAS 11
vallen.

totale marge met € 20 (36,36% van € 55). En dat is uiteraard
ook de in totaliteit verleende korting van € 20 ten opzichte van

Voorbeeld: levering van apparatuur

het totaal van de stand-alone verkoopprijzen.

Een machinebouwer sluit een contract voor de levering over
een jaar van geavanceerde apparatuur voor een vast bedrag

Naar onze mening zou een allocatie op basis van standalone winstmarges een betere weergave zijn van de
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van € 500.000, te voldoen in vier gelijke kwartaalbetalingen
waarbij de laatste termijn verschuldigd is na de aflevering.

De apparatuur wordt geproduceerd op de productielocatie

pand fysiek in bezit te nemen en die door een ander

van de machinebouwer. De apparatuur bestaat uit een aantal

bouwbedrijf af te laten bouwen. Dit houdt in dat de aannemer

standaardcomponenten die de afnemer naar zijn specifieke

niet in staat is om de aanwending van het pand-in-aanbouw te

wens kan combineren, waarbij slechts in beperkte mate

bepalen en de voordelen daarvan te verkrijgen. De juridische

aanpassingen in het ontwerp mogelijk zijn. Bij voortijdige

eigendom dient alleen als zekerheid voor de aannemer.

beëindiging van het contract door de afnemer is deze een

In dit geval bestaat de ‘performance obligation’ van de

boete verschuldigd ter compensatie van gederfde winst bij

aannemer uit het doorlopend gedurende de bouwperiode

verkoop van de bestelde apparatuur aan een andere afnemer.

leveren van materialen en diensten voor de bouw van het
fabriekspand. De aannemer verwerkt daarom de opbrengsten

In dit voorbeeld duiden het contract en de feitelijke
omstandigheden erop dat de afnemer pas ‘control’
verkrijgt over de apparatuur bij de aflevering. De
afnemer is namelijk niet betrokken bij het ontwerp,
heeft geen bemoeienis met de uitvoering van de
productie en kan de apparatuur in aanbouw niet
in bezit nemen. Hoewel er onvoorwaardelijke
kwartaalbetalingen verschuldigd zijn, kunnen deze
teruggevorderd worden als de apparatuur niet wordt
geleverd. De afnemer kan niet de rechten op de
apparatuur van de machinebouwer beperken: deze
kan besluiten de apparatuur aan een andere afnemer
te verkopen en voor deze afnemer vervangende
apparatuur te gaan bouwen. Derhalve heeft de
afnemer niet de mogelijkheid om de aanwending van
de apparatuur te bepalen en de voordelen te verkrijgen.
In dit geval bestaat de ‘performance obligation’ van de
machinebouwer uit het leveren van de door de afnemer
bestelde apparatuur. De machinebouwer verwerkt de
opbrengsten als hieraan wordt voldaan, derhalve bij de
aflevering van de apparatuur.
Voorbeeld: aanneemcontract voor de bouw van een
fabriekspand
Een aannemer sluit een contract voor de bouw van een
fabriekspand. Het pand is ontworpen door een architect
conform de specifieke eisen van de afnemer. Het pand moet

gedurende de bouwperiode.

Verwerking van contractkosten
Verliesgevende contracten
Een ‘performance obligation’ is verliesgevend als
de verwachte kosten (‘probability weighted’) groter
zijn dan de opbrengstwaarde van de performance
obligation. Dit moet worden getoetst op basis van het
niveau van de afzonderlijke performance obligations, en
niet op het niveau van het contract als geheel. Als een
‘performance obligation’ verliesgevend is, dan moet
dat verlies onmiddellijk worden verwerkt (en herzien
op elke balansdatum). Voordat een voorziening wordt
opgenomen, wordt eerst een waardevermindering van
direct gerelateerde activa verwerkt.
Het kan voorkomen dat in een overall winstgevend
contract er een of meerdere verliesgevende
‘performance obligations’ zijn. In dat geval worden de
verliezen verwerkt onmiddellijk bij het aangaan van
het contract, terwijl het resultaat op de winstgevende
‘performance obligations’ pas wordt verwerkt bij het
vervullen daarvan. Eerder in dit artikel is aangegeven
dat dit voorkomen kan worden als de allocatie van
de transactieprijs plaats zou vinden op basis van de
relatieve stand-alone winstmarges.

na een jaar worden opgeleverd. De koopsom is een vast
bedrag van € 20 mln. Daarnaast zijn er clausules voor meer- en
minderwerk. De grond waarop het fabriekspand gebouwd
wordt is (al enkele jaren) in eigendom van het aannemersbedrijf.
Maandelijks moeten niet restitueerbare betalingen worden
gedaan op basis van de voortgang van het uitgevoerde werk.
Vanwege de specifieke eisen die samenhangen met het
inpassen van de productielijnen is de afnemer in hoge mate
betrokken bij het bouwproces. De afnemer kan bijvoorbeeld
op elk moment gedurende het bouwproces wijzigingen in
het ontwerp laten aanbrengen. Om veiligheidsredenen heeft
de afnemer niet zelfstandig toegang tot de bouwplaats. De
juridische eigendom wordt overgedragen bij de oplevering. Bij
voortijdige beëindiging van het contract wordt de grond met
het gedeeltelijk gebouwde pand overgedragen aan de afnemer
die dan een bedrag verschuldigd is voor de verkregen grond en
de gemaakte bouwkosten.
In dit voorbeeld duiden het contract en de feitelijke
omstandigheden erop dat de afnemer al gedurende het
productieproces ‘control’ verkrijgt, ook al heeft de afnemer
niet de juridische eigendom en heeft hij het pand-in-

Kosten gedurende de uitvoering van het contact
Kosten gedurende de uitvoering van het contact
kunnen veelal worden geactiveerd als voorraden
(IAS 2), als materieel vast actief (IAS 16) of mogelijk
als immaterieel vast actief (IAS 38). Indien dat niet
het geval is, dan worden contractkosten uitsluitend
geactiveerd indien ze:
• een directe relatie hebben met het contract (of een
contract in onderhandeling). Bijvoorbeeld directe
arbeidskosten, directe materiaalkosten of kosten van
onderaannemers;
• leiden tot of bijdragen aan een middel dat gebruikt
kan worden bij de toekomstige vervulling van een
‘performance obligation’. Bijvoorbeeld initiële kosten
van een salarisverwerkingsbureau voor het inrichten
van stambestanden die het bureau gaat gebruiken
bij de maandelijkse salarisberekeningen voor een
nieuwe cliënt; en
• naar verwachting worden goedgemaakt
(‘recovered’).

aanbouw niet fysiek in bezit. De afnemer heeft namelijk een
onvoorwaardelijke plicht om de grond en de bouwkosten
te betalen, kan het ontwerp bepalen en is in hoge mate
betrokken bij het bouwproces. Verder heeft de afnemer het
recht om tijdens de bouwperiode het gedeeltelijk afgebouwde

Geactiveerde contractkosten worden gerubriceerd op
basis van de aard of functie van de betreffende kosten,
bijvoorbeeld als onderhanden werk of als immaterieel
actief.
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Kosten ter verwerving van een contract
Kosten ter verwerving van een contract dragen
niet bij aan een middel dat gebruikt kan worden bij
de toekomstige vervulling van een ‘performance
obligation’. Dergelijke kosten worden volgens de
voorstellen van de ED derhalve onmiddellijk ten laste
van het resultaat gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor
marketing- en advertentiekosten, maar ook voor directe
verkoopkosten zoals verkoopprovisies en -commissies.
Dergelijke kosten worden volgens de voorstellen
in de ED dus niet gematcht met de direct daaraan
gerelateerde opbrengsten.
Presentatie
Zodra de onderneming dan wel de afnemer heeft
gepresteerd ontstaat er een ‘contract asset’ dan wel
een ‘contract liability’. Een contract asset ontstaat
indien de onderneming een ‘performance obligation’
heeft vervuld die nog niet door de afnemer is betaald.
Een ‘contract liability’ ontstaat als een afnemer
al betalingen heeft verricht voor nog te vervullen
‘performance obligations’. Zodra de onderneming een
onvoorwaardelijk recht heeft op de betaling van de
transactieprijs die alleen nog maar afhankelijk is van
het verstrijken van de tijd, is niet meer sprake van een
‘contract asset’ maar van een vordering.
Geactiveerde contractkosten en voorzieningen voor
verliesgevende ‘performance obligations’ worden apart
gepresenteerd en zijn derhalve geen onderdeel van de
‘contract assets’ en ‘contract liabilities’.
Toelichtingsvereisten
In de ED zijn uitgebreide toelichtingsvereisten
opgenomen die aanmerkelijk verder gaan dan de
huidige voorschriften. De IASB is van mening dat
de voorgestelde toelichtingen behulpzaam zijn voor
gebruikers van de jaarrekening om inzicht te krijgen in
de samenstellende bedragen, timing, en onzekerheden
van omzetten en kasstromen die voortvloeien
uit contracten met afnemers. De voorgestelde
toelichtingsvereisten hebben met name betrekking op:
1. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie
over ‘performance obligations’, rechten op
transactieprijzen en verliesgevende ‘performance
obligations’ waardoor inzicht wordt verkregen
in de aard en kenmerken van de contracten met
afnemers;
2. De belangrijkste inschattingen (alsmede wijzigingen
daarin) die gemaakt zijn om de invloed van die
inschattingen op de timing en bedragen van de
in de jaarrekening verwerkte omzet te verklaren.
Daarbij moet worden ingegaan op de effecten
voor zowel de verslagperiode als op de verwachte
effecten voor toekomstige verslagperioden.
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Vervolg
De commentaarperiode van de ED liep tot 22 oktober
2010. De bedoeling is om medio 2011 een definitieve
standaard uit te brengen. Er is nog niet een beoogde
ingangsdatum vastgesteld door de IASB. Via een aparte
consultatie wordt daar nog nadere feedback over
ingewonnen, mede gezien het grote aantal nieuwe
standaarden dat in de loop van 2011 wordt verwacht.
Er wordt overigens gedacht aan een ingangsdatum die
niet eerder ligt dan 2014, zodat ondernemingen zich
goed kunnen voorbereiden op de toepassing van de
nieuwe standaard.
In een volgende bijdrage wordt deze impact voor
verschillende branches gedemonstreerd aan de hand
van concrete voorbeelden.
Corné Kimenai RA

Enkele specifieke aspecten bij het
uitvoeren van impairment tests

De verwerking onder goodwill wijkt onder IFRS af
van de verwerking onder NL GAAP. IFRS schrijft
namelijk voor dat goodwill niet afgeschreven mag
worden. In plaats daarvan moet de goodwill jaarlijks
worden getoetst op een bijzondere waardevermindering
(hierna: impairment test). In Update nummer 3, oktober
2010 is uitgebreid besproken hoe een impairment test
uitgevoerd dient te worden. In dit artikel gaan wij in op
een aantal specifieke zaken die van belang zijn bij het
uitvoeren van impairment tests onder IFRS. In dit artikel
behandelen wij het bepalen van kasstroomgenererende
eenheden en de allocatie van goodwill en algemene activa.
Daarnaast benadrukken wij ook nog dat het hanteren van
verschillende disconteringsvoeten nodig kan zijn.

Impairment test
Met behulp van een impairment test wordt nagegaan
of de realiseerbare waarde van activa hoger is dan
of gelijk is aan de boekwaarde. Als de realiseerbare
waarde lager is dan de boekwaarde, dan zal de
onderneming de activa moeten afwaarderen.
De realiseerbare waarde is het hoogste van de
opbrengstwaarde (minus de verkoopkosten) en de
bedrijfswaarde. De directe opbrengstwaarde kan
bepaald worden op basis van de marktbenadering.
Bij de marktbenadering wordt de waarde van een actief
of een onderneming bepaald aan de hand van een
analyse van recente transacties en/of beursnoteringen
van vergelijkbare activa of ondernemingen.
De waarde van vergelijkbare activa of ondernemingen
wordt afgezet tegen kengetallen van de betreffende
onderneming. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde
wordt de inkomstenbenadering gehanteerd.
Bij de inkomstenbenadering worden de toekomstige
kasstromen geschat en verdisconteerd tegen een
adequate disconteringvoet. Zie hiervoor nader de
Update van oktober 2010.

Bepalen van de kasstroomgenererende
eenheden waaraan goodwill moet worden
toegerekend
Bij toepassing van IFRS moet goodwill, verkregen bij
een overname, vanaf de overnamedatum worden
toegerekend aan die kasstroomgenererende
eenheden of groepen van kasstroomgenererende
eenheden, die naar verwachting profiteren van de
synergievoordelen van de overname. De Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving hanteren het moment van
het toetsen op bijzondere waardevermindering als
eerste moment waarop de allocatie van goodwill
naar de kasstroomgenererende eenheden plaatsvindt
en hanteert andere criteria voor het toerekenen
van de goodwill aan de kasstroomgenererende
eenheden. Overigens zijn in een ontwerprichtlijn
nieuwe bepalingen voor het toerekenen van
goodwill door de Raad voor de Jaarverslaggeving
voorgesteld die aansluiten op IFRS. Door dit verschil
is het bij toepassing van IFRS van belang om kritisch
te kijken naar de allocatie van de goodwill aan de
kasstroomgenererende eenheden. Een verkeerde
allocatie kan er toe leiden dat een onderneming in de
toekomst flinke afboekingen moet doen.
Een kasstroomgenererende eenheid is de kleinst
identificeerbare groep van activa die kasstromen
genereert bij voortgezet gebruik en die in grote mate
onafhankelijk is van kasstromen van andere activa of
groepen van activa. IFRS stelt verder dat iedere eenheid
of groep van eenheden waaraan goodwill wordt
toegerekend overeenkomt met:
• het laagste niveau binnen de onderneming
waarop goodwill wordt beoordeeld voor interne
managementdoeleinden; en
• niet groter mag zijn dan een ‘operating segment’
bepaald in overeenstemming met IFRS 8.
IFRS 8 definieert een operating segment als component
van een onderneming:
a) die ondernemingsactiviteiten verricht waaruit baten
en lasten voortvloeien;
b) waarvan de operationele resultaten periodiek door
de hoogste leiding van de onderneming gevolgd
worden; en
c) waarvan financiële informatie beschikbaar is.
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Het kan dus voorkomen dat een operating segment
meerdere kasstroomgenererende eenheden heeft,
maar andersom is niet mogelijk. Als een onderneming
op een te hoog aggregatieniveau de impairment test
zou uitvoeren, dan zou dat er toe kunnen leiden dat
een onderneming minder snel impairmentverliezen
zou hebben. In dat geval is het risico aanwezig
dat ontstane verliezen van een onderdeel
gecompenseerd worden door nieuw ontstane
winsten van een ander bedrijfsonderdeel. Kortom,
extern gegenereerde goodwill wordt dan vervangen
door intern gegenereerde goodwill. Laten we aan
de hand van een concreet voorbeeld kijken hoe een
kasstroomgenerende eenheid waaraan goodwill wordt
toegerekend wordt vastgesteld.
Voorbeeld Paint-it-Black (1)
Het bedrijf Paint-it-Black is een aantal jaar
geleden gestart met de implementatie van een
strategiewijziging. Men heeft begin 2008 de divisie
industriële verven afgestoten. Met de opbrengst heeft
men een jaar geleden de Nederlandse activiteiten van
het Italiaanse bedrijf Forza Azzurri overgenomen. De
decoratieve verven van Forza Azzurri sluiten uitstekend
aan bij de strategische focus van Paint-it-Black op de
bouwmarkten en particuliere klanten. Omdat er tijdens
de overname meer kapers op de kust waren, heeft
Paint-it-Black een forse premie betaald. Uiteindelijk
heeft men als gevolg van de overname EUR 75 miljoen
goodwill op de balans opgenomen. Na de volledige
integratie van de activiteiten in 2009 werd Paint-it-Black
getroffen door een afnemende vraag naar decoratieve
verf. De winst-en-verliesrekening van Paint-it-Black
laat zien dat het resultaat in 2009 sterk onder druk is
komen te staan.
Paint-it-Black heeft drie Business Units (BU) en
een aantal stafafdelingen. BU Bouwmarkten is
verantwoordelijk voor de vervaardiging en verkoop van
verf aan de bouwmarkten. BU Particulieren vervaardigt
verf en verkoopt deze direct aan de particulieren,
veelal via het internet. BU Inkoop is verantwoordelijk
voor inkoop van grondstoffen en transport. De
productielocaties produceren voor meerdere BU’s.
Voor de allocatie van de goodwill bij de aankoop van
de Nederlandse activiteiten van Forza Azzurri gaat
het management van Paint-it-Black eerst bepalen
wat de kasstroomgenererende eenheden zijn.
Management begint met een analyse van activa vanaf
de laagste organisationele eenheid. Het management
concludeert al snel dat de productielocaties niet
classificeren als kasstroomgenererende eenheid,
omdat ze geen zelfstandige kasstromen produceren.
Immers, alle producten worden geleverd aan
zowel BU Bouwmarkten als aan BU Particulieren.
Management concludeert ook dat BU Inkoop niet
classificeert als een kasstroomgenererende eenheid,
omdat deze geen baten heeft. Deze BU verricht
immers alleen diensten voor de rest van de groep.
Het management concludeert uiteindelijk dat er
twee kasstroomgenererende eenheden zijn, namelijk

18

de BU Bouwmarkten en BU Particulieren. Dit is het
niveau waarop het management het bedrijf aanstuurt.
Overigens wordt op dit niveau niet de goodwill
beoordeeld voor interne managementdoeleinden.
Dat gebeurt voor de onderneming in zijn geheel.
De BU’s opereren in grote mate los van elkaar.
Management is van mening dat de BU’s niet in
de kasstroomgenererende eenheden verkoop en
productie gesplitst kunnen worden, aangezien er in de
bedrijfsvoering diverse afwegingen gemaakt worden
die voor zowel productie als voor verkoop gevolgen
hebben. Productie kan bijvoorbeeld zeer positieve
resultaten laten zien ten koste van commerciële
resultaten en omgekeerd. Een bekend voorbeeld
hiervan is als een bedrijf ervoor kiest om hoge
kortingen aan klanten te verlenen om zo de fabrieken
op volle toeren te kunnen blijven houden wanneer
de marktvraag daalt. Als gevolg hiervan draait de
verkoopafdeling verliezen, terwijl het resultaat van de
productieafdeling op peil blijft. Als je de performance
van deze twee afdelingen los van elkaar zou bekijken,
dan ontstaat er een verkeerd beeld van de werkelijke
performance. De hoogste leiding van Paint-it-Black
ontvangt periodiek managementinformatie over de
operationele resultaten van zowel de BU Bouwmarkten
als van de BU Particulieren. Deze informatie wordt door
de hoogste leiding van Paint-it-Black gebruikt om de
prestaties van de beide BU’s te beoordelen. Op grond
hiervan moet geconcludeerd worden dat de goodwill
moet worden toegerekend aan de BU Bouwmarkten en
de BU Particulieren.
Toerekening van activa aan
kasstroomgenererende eenheden
Voor de uitvoering van de impairment test
moet een onderneming de boekwaarde van de
kasstroomgenererende eenheid bepalen welke
tegen de realiseerbare waarde wordt afgezet. Als de
realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde,
dan dient er een afboeking van de boekwaarde
plaats te vinden naar de realiseerbare waarde. De
boekwaarde bevat de netto operationele activa.
De netto operationele activa bestaan uit de vaste
activa (materiële en immateriële) en het werkkapitaal
(vorderingen en voorraad minus crediteuren en
Organogram Paint-it-Black
Directie
HR/Finance/Legal

BU Bouwmaterialen

Productie

Verkoop

BU Particulieren

Productie

Verkoop

Productielocaties (fabrieken)

BU Inkoop

Inkoop staf

Logistiek

Balans 1. Balans voor impairment testing doeleinden
in EUR 1.000
Vaste activa		

Rentedragende leningen			

Goodwill

Langlopende leningen 		 59.465 		

75.000

Materiële vaste activa

104.715

Kortlopend deel langlopende leningen

Totaal

179.715

Rekening-courant bank 		

			

10.965 		
9.494 		

Liquide middelen 		 (1.645)		

Netto werkkapitaal 				 78.279		
Voorraden

12.285 				

Handelsvorderingen

70.953

Af te stoten activa

(6.525)

Overige vlottende activa

17.507

Pensioenvoorzieningen

14.305		

Crediteuren

(56.811)

Overige schulden

(7.171)

Totaal

36.763

Eigen vermogen 		 130.419 		

			
Geïnvesteerd vermogen/boekwaarde

216.478

Totaal financiering

216.478

overlopende posten). De rentedragende schulden, niet
operationele liquide middelen en niet operationele
activa vallen hier buiten.

niet op een redelijke en consistente basis kan
geschieden. In dat geval dient de impairment test van
deze algemene bedrijfsactiva op een hoger niveau
binnen de onderneming plaats te vinden.

De boekwaarde moet bepaald worden per
kasstroomgenererende eenheid. De allocatie van
goodwill aan de kasstroomgenererende eenheden
vindt plaats bij de initiële opname van goodwill bij
toepassing van IFRS. Werkkapitaal en overige activa
worden gealloceerd op basis van de gebruiker van de
activa. Algemene bedrijfsactiva zoals het hoofdkantoor,
automatiseringssystemen of een onderzoekscentrum,
hebben geen zelfstandige kasstromen en moeten
aan de kasstroomgenererende eenheden worden
toegerekend. Belangrijk is dat alle boekwaarden
van alle kasstroomgenererende eenheden optellen
tot het totaal van de netto operationele activa van
de onderneming. Het kan voorkomen dat deze
toerekening aan de kasstroomgenererende eenheden

Voorbeeld Paint-it-Black (2)
In balans 1 is de geconsolideerde balans per ultimo
boekjaar weergegeven van Paint-it-Black voor
impairment test.
Bij de overname heeft het management van Paintit-Black € 30m aan goodwill toegerekend aan de
BU Bouwmarkten en € 45m aan BU Particulieren.
Management heeft hoge groeiverwachtingen van
de BU Particulieren en heeft bij de overname dan
ook rekening gehouden met een flinke groei van
de winst, welke zich in de koopprijs heeft vertaald.
Het management heeft in het aankoopproces
een waardeanalyse gemaakt per BU middels een

Balans 2. Geïnvesteerd vermogen voor impairment testing doeleinden
in EUR 1.000
BU Bouwmarkten

BU Particulieren

Algemene activa

Vaste activa

Vaste activa

Vaste activa

Goodwill		 30.000

Goodwill		 45.000

Goodwill		

Materiële vaste activa		 45.210

Materiële vaste activa		 49.505

Materiële vaste activa		 10.000

Totaal		 75.210

Totaal		 94.505

Totaal		 10.000

Nettowerkkapitaal

Nettowerkkapitaal

Nettowerkkapitaal

Voorraden		

4.914

Handelsvorderingen		 31.929
Overige vlottende activa		

1.751

Voorraden		

7.371

Voorraden		

-

-

Handelsvorderingen		 37.024

Handelsvorderingen		 2.000

Overige vlottende activa		

Overige vlottende activa		 12.500

3.256

Crediteuren

- 28.406

Crediteuren

- 25.906

Crediteuren

Overige schulden

-

4.303

Overige schulden

-

Overige schulden		

Totaal		

5.885

Totaal		 18.878

Totaal		 12.000

Algemene activa		

8.800

Algemene activa		 13.200

Allocatie algemene activa

Geïnvesteerd vermogen CGU		 89.895

Geïnvesteerd vermogen CGU		126.583

Geïnvesteerd vermogen		

2.868
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-
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DCF-analyse. Op basis van de uitkomsten van de
DCF-analyse is er een bod gedaan op de totale
activiteiten. In de totaalprijs is er dus impliciet rekening
gehouden met een koopprijs per BU (de DCF-waarde
per BU). Op basis van de impliciete koopprijs per BU
heeft het management de goodwill-allocatie bepaald
(impliciete koopprijs minus de reële waarde van
nettoactiva van de BU). De activa van de stafafdelingen
en de BU Inkoop worden gezien als algemene activa
en worden toegerekend aan de twee BU’s. Het
management heeft een grondige analyse gemaakt van
het gebruik van de algemene activa. Uit deze analyse is
onder meer gebleken dat BU Particulieren veel gebruik
maakt van de afdeling transport van de BU Inkoop. Het
management heeft op basis van deze analyses besloten
60% van de algemene activa aan de BU Particulieren
toe te rekenen.
Zie Balans 2, pag.19 voor de uitsplitsing van de
boekwaarde naar de kasstroomgenererende eenheden
bij Paint-it-Black.

hoger. De discontovoet wordt bepaald aan de hand van
de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van
de onderneming (ook wel Weighted Average Cost of
Capital of “WACC”). De WACC wordt berekend als het
gewogen gemiddelde van het vereiste rendement op
de marktwaarde van het eigen vermogen en anderzijds
het vereiste rendement op de marktwaarde van het
vreemd vermogen. Het vereiste rendement is afhankelijk
van de risicovrije rentevoet en het risicoprofiel van
de bedrijfsactiviteiten. In de Update van oktober
2010 hebben we al kort stilgestaan bij de berekening
van verschillende elementen van de WACC en in de
volgende update zullen we nader ingaan op een aantal
specifieke elementen van de WACC. De deskundige
heeft een peergroupanalyse gemaakt en heeft op basis
hiervan geconcludeerd dat de markt voor vergelijkbare
bedrijfsactiviteiten een premie voor bedrijfsspecifieke
risico’s van 4,5% hanteert. De peergoupanalyse toont
tevens aan dat de markt rekening houdt met een hoger
groeipotentieel voor deze activiteiten.
De deskundige levert het volgende overzicht op:

Wanneer er met meerdere kasstroomgenererende
eenheden gewerkt wordt, is het van belang dat de
juiste verdisconteringvoeten en groeivoeten gehanteerd
worden. Kasstroomgenererende eenheden hebben
vaak verschillende risico’s en groeiverwachtingen door
de markt waarin zij opereren. Paint-it-Black heeft bij
het opstellen van de impairment test een deskundige
ingeschakeld om de juiste disconteringsvoet te
bepalen. Op basis van een marktanalyse concludeert de
deskundige dat voor de BU Bouwmarkten een lagere
disconteringsvoet gehanteerd dient te worden dan voor
de BU Particulieren. Doordat de BU Particulieren met
relatief nieuwe technieken, zoals verkoop van verf, via
internet werkt, is het risico van deze bedrijfsactiviteiten

WACC = [Ke x E/(E+D)] + [Kd x (1-t) x (D/E+D)]
Ke

- kosten eigen vermogen

Kd

- kosten vreemd vermogen

E

- eigen vermogen

D

- vreemd vermogen

t

- effectieve vennootschapsbelasting

Ke = Rf + ß x (Rm-Rf) + Rs
Rf

- riscovrije voet

ß

- beta

Rm-Rf

- marktrisicopremie

Rs

- bedrijfsspecifieke risicopremie

WACC-berekening
BU Bouwmarkten

BU Particulieren

Eigen vermogen kostenvoet
Risicovrije voet

Rf

4,0%

4,0%

Marktrisicopremie

Rm-Rf

5,0%

5,0%

Beta (unlevered)

B

0,66

1,36

Beta (relevered)

B

0,88

1,60

Specifieke risicopremie voor omvang

Rs

1,0%

1,0%

Geëist rendement eigen vermogen

Ke

9,4%

13,0%

Risicovrije voet

Rf

4,0%

4,0%

Credit risicopremie

S

2,0%

2,0%

Belastingpercentage

t

25,5%

25,5%

Geëist rendement vreemd vermogen (voor belasting)

Kd

6,0%

6,0%

Eigen vermogen / Totaalvermogen

E / EV

75,0%

85,0%

Vreemd vermogen / Totaalvermogen

D / EV

25,0%

15,0%

Vreemd vermogen kostenvoet
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Post tax Weighted Average Cost of Capital

8,2%

11,7%

Pre tax Weighted Average Cost of Capital

11,0%

15,7%

Balans 3. Discounted cash flow per kasstroomgenererende eenheid
in EUR 000

2008

2009

FY10F

FY11F

FY12F

FY13F

FY14F

Eindwaarde

16.577

Operationele kasstroom BU Bouwmarkten
EBITDA

18.380

6.526

8.849

9.598

11.835

13.646

13.262

Investering goodwill

(30.000)

-

-

-

-

-

-

-

Investering MVA

(20.514)

(126)

(2.196)

(2.452)

(2.697)

(2.967)

(3.264)

(4.250)

Mutatie werkkapitaal
Totaal
Disconteringsvoet

(2.959)

4.836

(606)

(679)

(2.053)

(1.411)

(861)

(861)

(35.094)

11.236

6.046

6.467

7.085

9.268

9.137

11.466

0,90

0,81

0,73

0,66

0,59

0,59

11,0%		

Disconteringsfactor			
Groeivoet

1,0%							

Eindwaarde								
Netto contante waarde			
Realiseerbare waarde		

95.452

Boekwaarde		

- 89.895

Impairment

114.665

5.447

5.249

5.180

6.105

5.423

68.048

24.866

-

Operationele kasstroom BU Particulieren
EBITDA

27.570

9.790

13.273

15.660

21.041

25.343

28.181

Investering goodwill

(45.000)

-

-

-

-

-

-

-

Investering MVA

(30.772)

(189)

(3.295)

(3.678)

(4.046)

(4.450)

(4.895)

(5.750)

Mutatie werkkapitaal
Totaal
Disconteringsvoet

(4.439)

7.253

(909)

(1.018)

(3.080)

(2.117)

(1.291)

(1.291)

(52.641)

16.854

9.069

10.964

13.915

18.775

21.995

17.825

0,87

0,75

0,65

0,56

0,49

0,49

15,5%		

Disconteringsfactor			
Groeivoet

2,0%							

Eindwaarde								

113.103

Netto contante waarde			

64.288

Realiseerbare waarde		

110.650

Boekwaarde		

- 126.583

Impairment

7.853

8.220

9.033

10.553

10.704

(15.933)

Uit het overzicht blijkt dat de 4,5% hogere premie
voor bedrijfsspecifieke risico’s van de BU particulieren
veroorzaakt wordt door een hogere Beta en een lagere
hefboom op eigen vermogen. Deze zijn weer terug te
leiden tot het hogere risicoprofiel van de activiteiten.
Door toepassing van de inkomstenbenadering wordt de
realiseerbare waarde bepaald (zie Balans 3).
De uitkomst van de impairment test is dat op de BU
Particulieren flink afgeboekt moet worden. Opvallend
is dat de BU Bouwmarkten een hogere realiseerbare
waarde heeft (€ 5,6m) dan de boekwaarde. Als heel
Paint-it-Black één kasstroomgenererende eenheid was,
dan zou de afboeking € 5,6m minder zijn geweest.
De waardedaling van de ene kasstroomgenererende
eenheid had de waardedaling van de andere
verminderd. Het management van Paint-it-Black was bij
de allocatie van de goodwill misschien te optimistisch
ten aanzien van de groeiverwachtingen van de BU
Particulieren. Had zij bij de allocatie van goodwill
beter marktonderzoek gedaan ten aanzien van
groeiverwachtingen, dan had zij mogelijk nu een lagere
impairment gehad.

Tot slot
In dit artikel hebben we de bepaling van
kasstroomgenererende eenheden en de allocatie van
goodwill en algemene activa bij het uitvoeren van
een impairment test behandeld. Van belang is vooral
de juiste identificatie van de kasstroomgenererende
eenheden. Het op een te laag niveau identificeren
van kasstroomgenererende eenheden zal sneller tot
impairments kunnen leiden. Een te hoge aggregatie is
niet toegestaan doordat een kasstroomgenererende
eenheid niet groter mag zijn dan een ’operating
segment’. We hebben ook laten zien dat de
onderneming alle algemene activa moet toerekenen
aan de kasstroomgenererende eenheden en dat
het hanteren van verschillende disconteringvoeten
nodig kan zijn. Tot slot hebben wij laten zien dat het
belangrijk is dat de initiële allocatie van goodwill
zorgvuldig gebeurt om een te snelle afwaardering van
de goodwill te voorkomen.
Drs. Jeroen van der Wal
Drs. Nedim Music
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Nieuwe verklaring biedt meer
duidelijkheid

Eind 2009 heeft de International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB), het orgaan dat internationaal
standaarden vaststelt voor controleopdrachten, het zogenaamde
‘Clarity project’ afgerond. Dit project had betrekking op het
verduidelijken van de International Standards on Auditing
(ISAs). Doel van dit project was om te komen tot een meer
heldere en beter leesbare set van controlestandaarden. Het
aanpassen van de ISAs heeft een direct effect op de in
Nederland geldende controlestandaarden (NV COS) omdat
deze Nederlandse controlestandaarden gebaseerd zijn op de
ISAs.
De verklaring van de accountant is ingebed in de
controlestandaard over het vormen van een oordeel en
het rapporteren over financiële overzichten. Ook deze
standaard heeft onder invloed van bovengenoemd
project de nodige wijzigingen ondergaan. Gegeven
het belang van de verklaring voor de gebruiker, staan
we in dit artikel stil bij de achtergrond en aard van de
belangrijkste wijzigingen in de verklaringen gedateerd
op of na 15 december 2010.
Opdrachten tot controle van financiële
overzichten
Hoewel er binnen het raamwerk van assuranceopdrachten verschillende typen van opdrachten
kunnen worden onderscheiden, zal hier primair de
aandacht worden gevestigd op de wijzigingen die van
toepassing zijn op de verklaringen die voortvloeien uit
de opdrachten tot controle van financiële overzichten.
In meer algemene zin kan daarbij onderscheid worden
gemaakt tussen financiële overzichten voor algemene
doeleinden en financiële overzichten voor bijzondere
doeleinden.
Financiële overzichten voor algemene doeleinden zijn
opgesteld in overeenstemming met een stelsel inzake
financiële verslaggeving dat erop gericht is te voorzien
in de gemeenschappelijke informatiebehoefte van
een brede groep gebruikers. Denk bijvoorbeeld
aan een reguliere statutaire jaarrekening van een
onderneming.

Financiële overzichten voor specifieke gebruikers
opgesteld in overeenstemming met een stelsel inzake
financiële verslaggeving dat erop gericht is te voorzien
in de financiële informatiebehoeften van specifieke
gebruikers. De financiële informatiebehoeften van
deze beoogde specifieke gebruikers zullen het van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving
in deze omstandigheden bepalen.
Een belangrijke wijziging ten opzichte van het tot
nu geldende verklaringenstelsel voor deze beide
typen controleopdrachten is dat de structuur van de
verklaringen betreffende beide financiële overzichten
in grote mate identiek is geworden. De verklaring
bij financiële overzichten voor specifieke gebruikers,
voorheen aangeduid onder de kop ‘Bijzondere
controleopdrachten’ sluit nu aan bij de structuur
zoals die ook geldt voor verklaringen bij financiële
overzichten voor algemene doeleinden. Dit houdt in dat
naast identificatie van het controleobject en verwijzing
naar het gehanteerde verslaggevingstelsel in beide
typen verklaringen ook de verantwoordelijkheden
van enerzijds bestuur en anderzijds accountant in
afzonderlijke paragrafen uiteengezet worden.
Belangrijk onderscheid tussen beide financiële
overzichten is dat financiële overzichten voor specifieke
gebruikers zijn opgesteld voor een specifiek doel
en derhalve ongeschikt zijn voor een ander doel.
De accountant dient dan ook een paragraaf in de
verklaring op te nemen die de lezers van de verklaring
attendeert op het feit dat de financiële overzichten zijn
opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor
bijzondere doeleinden en dat deze verklaring dus als
zodanig alleen is bedoeld voor die specifieke gebruikers
(zogenaamde beperking in het gebruik).
De rol van het gekozen stelsel inzake financiële
verslaggeving
Een belangrijke randvoorwaarde voor de aanvaarding
van een opdracht door de accountant vormt
het vaststellen door de accountant dat door het
management een aanvaardbaar verslaggevingstelsel
wordt gehanteerd bij het opstellen van de financiële
overzichten. Uiteindelijke doel van de controle is
immers om de accountant op grond van de door
hem verrichte werkzaamheden in staat te stellen een
oordeel tot uitdrukking te brengen of de financiële
overzichten in alle van materieel belang zijnde
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opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met
het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële
verslaggeving.
Binnen de nieuwe standaarden wordt expliciet
onderscheid gemaakt tussen zogenaamde getrouw
beeld stelsels en ‘compliance’-stelsels. In beide stelsels
wordt naleving van de door het stelsel gestelde eisen
vereist. Het verschil is dat het getrouw beeld stelsel
erkent dat additionele toelichting nodig is of afwijking
van door het stelsel gestelde eisen noodzakelijk kan zijn
om een getrouw beeld te bereiken. Zo wordt in Titel
9 BW 2 artikel 362 lid 4 expliciet vermeld dat indien
het verschaffen van het vereiste inzicht dit vereist, de
rechtspersoon in de jaarrekening gegevens verstrekt ter
aanvulling van hetgeen in de bijzondere voorschriften
van en krachtens deze titel wordt verlangd. Daarnaast
is geregeld dat indien dit noodzakelijk is voor het
verschaffen van dat inzicht, de rechtspersoon van die
voorschriften afwijkt.
Dit onderscheid heeft ook directe gevolgen voor de
tekst van de verklaring. Zowel in de beschrijving van
de verantwoordelijkheid van het management als bij
de beschrijving van het oordeel zal, afhankelijk van
de keuze voor het stelsel, gerefereerd worden aan
het feit dat het financieel overzicht is opgemaakt in
overeenstemming met het gekozen verslaggevingstelsel
in het geval van een compliance-stelsel, dan wel dat
expliciet wordt toegevoegd dat ook sprake is van een
getrouwe weergave in geval van een getrouw beeld
stelsel.

Structuur van de verklaring
De structuur van de reguliere controleverklaring is
consistent ten opzichte van de vorige tekst van de
verklaring bij financiële overzichten voor algemene
doeleinden en omvat nog steeds de volgende
elementen:
• titel;
• geadresseerde;
• inleidende paragraaf;
• verantwoordelijkheid van het management voor de
financiële overzichten;
• verantwoordelijkheid van de accountant;
• het oordeel van de accountant;
• paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden;
• overige rapporteringsverantwoordelijkheden;
• handtekening van de accountant, datering en adres
van de accountant.
De wijzigingen uiten zich met name in de keuze van de
bewoordingen die meer helderheid moeten geven over
object van controle, wederzijdse verantwoordelijkheden
van bestuur en accountant en de door de accountant
uitgevoerde controlewerkzaamheden. Hieronder zullen
per element de belangrijkste wijzigingen worden
weergegeven. Zie ook de voorbeeldtekst van de
nieuwe controleverklaring zoals opgenomen op de
laatste pagina van dit artikel.

Op hoofdlijnen kunnen we de in dit artikel behandelde
controleopdrachten en de daarbij te onderscheiden
stelsels van financiële verslaggeving als volgt
schematisch weergeven:

Getrouwbeeldstelsel

Controle financiële overzichten voor

Controle financiële overzichten voor

algemene doeleinden

specifieke gebruikers

• Referentie aan getrouwe weergave

• Referentie aan getrouwe weergave
• Beperking gebruik

Compliance-stelsel

• Naleving van eisen volgens stelsel financiële
verslaggeving

• Naleving van eisen volgens stelsel financiële
verslaggeving
• Beperking gebruik
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Belangrijke wijzigingen in de tekst van de
verklaring
Titel
De Accountantsverklaring heet voortaan
Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant. Dit nieuwe opschrift sluit aan bij de
verantwoordelijkheid die de accountant heeft. Deze
verantwoordelijkheid bestaat namelijk uit het vormen
van een oordeel over de financiële overzichten
als resultaat van de controle van deze financiële
overzichten.
Daarnaast wordt expliciet vermeld dat het een
controleverklaring betreft van een onafhankelijk
accountant. Door deze toevoeging wordt expliciet het
belang benadrukt dat de accountant bij het uitvoeren
van de controleopdracht onafhankelijk is van de entiteit
die hij of zijn controleert.
Inleidende paragraaf
Zoals reeds aangegeven dient in de inleidende
paragraaf van de controleverklaring identificatie van
het controleobject plaats te vinden. Dit houdt in dat
de volgende elementen in de tekst van de inleidende
paragraaf tot uitdrukking moeten komen:
• identificeren van de entiteit waarvan de financiële
overzichten zijn gecontroleerd;
• aangeven dat de financiële overzichten
gecontroleerd zijn;
• vermelden van de titel van elk overzicht opgenomen
in de financiële overzichten;
• refereren aan het overzicht van gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen; en
• specificeren van de datum of periode die wordt
omvat door elk van de financiële overzichten die
samen de financiële overzichten vormen.
Wijziging ten opzichte van de tot nu toe geldende
tekst van de verklaring vormt de expliciete verwijzing
naar het overzicht van gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen daar
waar in het verleden meer in algemene zin naar de
toelichting werd verwezen. Hiermee wordt nog een
keer het belang benadrukt van de aanvaardbaarheid
van het door de entiteit gehanteerde stelsel inzake
financiële verslaggeving wat een belangrijke
randvoorwaarde is voor de door de accountant uit
te voeren controle. Overigens is deze verwijzing naar
(belangrijkste) gehanteerde grondslagen niet nieuw
voor verklaringen bij financiële overzichten welke zijn
opgemaakt in overeenstemming met IFRS.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
De nieuwe tekst sluit nauw aan bij de vereisten
die vanuit de NV COS worden gesteld aan de in de
verklaring te beschrijven verantwoordelijkheden.
De lengte van de paragraaf is daarmee ingekort.
De strekking van deze paragraaf is eigenlijk
ongewijzigd. Ook op grond van de aangepaste
bewoordingen heeft het bestuur van de entiteit nog

steeds de volgende verantwoordelijkheden:
• het opmaken van het financiële overzicht in
overeenstemming met het van toepassing zijnde
stelsel van financiële verslaggeving -nieuw is dat
daar waar Titel 9 wordt toegepast nu expliciet
wordt verwezen naar Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek;
• het opzetten en in standhouden van een zodanig
beheersingssysteem dat het financieel overzicht
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Ook voor deze paragraaf geldt dat de bewoordingen
van de paragraaf nu optimaal aansluiten bij de
vereisten zoals die ook in de controlestandaarden zijn
opgenomen.
Nieuw is de verwijzing naar zowel Nederlands recht
als naar de Nederlandse controlestandaarden daar
waar het gaat om de vereisten die de accountant in
acht moet nemen bij de uitvoering van de controle.
De verwijzing naar de gehanteerde standaarden
maakt aan de gebruiker van de verklaring duidelijk in
overeenstemming met welke standaarden de controle
door de accountant is uitgevoerd. Deze standaarden
moeten immers mede waarborgen dat de accountant
de controle zodanig plant en uitvoert dat er een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Oordeel
De tekst van de oordeelsparagraaf van de nieuwe
controleverklaring sluit aan op de tekst die we reeds
kenden onder de oude accountantsverklaring.
Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden
Bij paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden
gaat het feitelijk om die aangelegenheden: die worden
weergegeven of toegelicht in de financiële overzichten
en die van zodanig belang zijn dat ze fundamenteel
zijn voor het begrip van gebruikers van de financiële
overzichten, waardoor de accountant hier door middel
van een toelichtende paragraaf de nadruk op wil
leggen.
Het gaat hier dus om aangelegenheden die
voortvloeien uit de toelichting in het financieel
overzicht die in de vorige tekst van de verklaring
benoemd werden onder de paragraaf ‘Toelichting’.
De wijziging ten opzichte van de vorige verklaring
betreft primair de benaming van de koptekst van deze
paragraaf. Deze kent namelijk niet langer de algemene
aanduiding “Toelichting”, maar wordt in de nieuwe
tekst van de verklaring zoveel mogelijk toegespitst
op de specifieke situatie waardoor meer duidelijkheid
richting gebruikers van de controleverklaring wordt
gecreëerd.
Een voorbeeld betreft de situatie waar sprake is van
een materiële onzekerheid over de continuïteit van de
activiteiten van de onderneming. In dat geval krijgt de
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paragraaf ook de benaming “Benadrukking van een
onzekerheid omtrent de continuïteit”.
Paragrafen inzake overige aangelegenheden
in de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Bij paragrafen inzake overige aangelegenheden gaat
het feitelijk om die aangelegenheden:
anders dan die welke weergegeven of toegelicht zijn
in de financiële overzichten, maar die wel relevant
zijn voor het begrip van gebruikers van de controle,
de verantwoordelijkheden van de accountant of de
controleverklaring.
Het nadrukkelijk onderscheid maken tussen paragrafen
ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen
inzake overige aangelegenheden is een wijziging ten
opzichte van de oude standaard.
Bij overige aangelegenheden gaat het feitelijk om
aangelegenheden anders dan die welke rechtstreeks
voortvloeien uit het financieel overzicht maar die
voor gebruikers wel relevant zijn voor het verkrijgen
van het vereiste inzicht in het controleproces of de
verantwoordelijkheid van de accountant.
Een voorbeeld hiervan betreft de situatie waarin sprake
is van een eerste controle van het financieel overzicht
en de accountant dient te melden dat de vergelijkende
cijfers door hem of haar niet zijn gecontroleerd. Deze
aangelegenheid dient de accountant te melden in een
paragraaf van overige aangelegenheden daar waar in
het verleden deze toelichting werd opgenomen in de
inleidende paragraaf van de verklaring.
Verklaring betreffende overige door de wet- of
regelgeving gestelde eisen
De tekst van deze verklaring sluit nu nauwer aan
met Titel 9 BW 2: 393 lid 5. De nieuwe verklaring
maakt expliciet een opmerking over de vraag of
de accountant, voor zover hij dat kan beoordelen,
tekortkomingen heeft geconstateerd in het
jaarverslag en of de door de wet vereiste gegevens
zijn toegevoegd zoals de statutaire regeling over
winstbestemming en bijvoorbeeld de gebeurtenissen
na balansdatum. Inhoudelijk vond deze toets natuurlijk
al plaats maar er werd tot op heden geen actief
oordeel uitgesproken door de accountant.
Afwijkingen van materieel belang
De nieuwe controlestandaarden zijn veel explicieter
in het geven van richtlijnen ten aanzien van de vorm
en inhoud van de verklaring wanneer er sprake is van
een afwijking van materieel belang. In paragraaf 19
van NV COS 705 is expliciet vastgelegd dat indien er
een afwijking van materieel belang in de financiële
overzichten aanwezig is die betrekking heeft op het
niet toelichten van informatie waarvan vereist is dat
deze wel toegelicht wordt, de accountant:
• de aard van de weggelaten informatie dient te
beschrijven in de paragraaf over de onderbouwing
voor de aanpassing van het oordeel; en
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• tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving, de
weggelaten toelichtingen op te nemen, onder de
voorwaarde dat het uitvoerbaar is dit te doen en
de accountant voldoende en geschikte controleinformatie heeft verkregen over de weggelaten
informatie.
De ruimte die daarvoor binnen de wet wordt
geboden hangt samen met de afbakening van de
verantwoordelijkheden van de accountant in het kader
van de controle van de jaarrekening zoals vastgelegd in
Titel 9 BW 2:393 en de verplichting tot geheimhouding.
Standaard COS 705 paragraaf 19 bepaalt echter dat
binnen deze kaders de weggelaten toelichting in de
verklaring dient te worden beschreven. Dit benadrukt
nog maar eens het belang van toelichtingen in de
jaarrekening.
Drs. Rob Vervoort RA
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Aandachtspunten in het kader
van een COS 4400 opdracht

In de praktijk wordt aan de accountant regelmatig
gevraagd een onderzoek te verrichten naar specifieke
elementen van financiële informatie of niet-financiële
informatie en naar aanleiding van dit onderzoek hierover
te rapporteren richting opdrachtgever en eventuele
andere belanghebbenden. De aanleidingen voor dergelijke
verzoeken kunnen zeer uiteenlopend zijn, maar worden
primair ingegeven door een specifiek doel dat de
opdrachtgever en andere belanghebbenden met het
rapport voor ogen hebben.
In veel gevallen wordt bij dit soort opdrachten
Standaard 4400 “Opdrachten tot het verrichten
van overeengekomen specifieke werkzaamheden
met betrekking tot financiële informatie” als
kapstok gebruikt. Hoewel standaard 4400 een
goed uitgangspunt kan zijn voor de uitvoering en
rapportering van dergelijke opdrachten, dient de
accountant zich bewust te zijn van de valkuilen
waaronder ook de bedreiging van de vereiste
objectiviteit alsmede de vereisten van zorgvuldigheid
en deskundigheid. In dit artikel zal een aantal
attentiepunten in het kader van aanvaarding, uitvoering
en rapportering bij dergelijke opdrachten nader onder
de loep worden genomen.
Algemene uitgangspunten van een NV COS 4400
opdracht
Het doel van een opdracht tot het verrichten van
overeengekomen specifieke werkzaamheden is het
door de accountant verrichten van die werkzaamheden
die hij en de opdrachtgever en mogelijke andere
belanghebbenden zijn overeengekomen en het
rapporteren over de feitelijke bevindingen.
Bij de aanvaarding en uitvoering van een dergelijke
opdracht moet de accountant ook voldoen aan
de regelgeving zoals opgenomen in de VGC. Deze
beroepsregels stellen eisen aan de accountant ten
aanzien van integriteit, objectiviteit, deskundigheid
en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel
gedrag. Onafhankelijkheid is geen vereiste bij dit soort
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opdrachten. Wel is het zo dat indien de accountant niet
onafhankelijk is, dit feit in het rapport van bevindingen
dient te worden opgenomen.
Opdrachtaanvaarding
Een belangrijke fase in het proces vormt de fase waarin
de opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek wordt
aanvaard. Juist in deze fase dient te worden voorkomen
dat een verwachtingskloof ontstaat door goede
afstemming van de aard van de overeengekomen
werkzaamheden en de voorwaarden waaronder deze
opdracht door de accountant kan worden uitgevoerd.
De accountant dient er zeker van te zijn dat hierover
niet alleen overeenstemming bestaat met de
opdrachtgever maar ook met de belanghebbenden
die een exemplaar van het rapport met de feitelijke
bevindingen zullen ontvangen.
Er ligt in de fase van de opdrachtaanvaarding ook een
belangrijke taak voor de accountant om de rationaliteit
van de opdracht te beoordelen.
Indien er bijvoorbeeld sprake is van een (juridisch)
geschil tussen opdrachtgever en een derde, heeft
opdrachtgever belang bij een rapport waarin
een conclusie wordt getrokken over het door de
opdrachtgever ingenomen standpunt. Echter, juist de
aard van de opdracht brengt met zich mee dat geen
assurance-opdracht wordt uitgevoerd en dat dus geen
zekerheid wordt verstrekt en ook geen conclusie of
opinie wordt gegeven, maar uitsluitend de uitkomst
van de verrichte werkzaamheden wordt gerapporteerd.
Daarnaast dient de accountant zich in de
bovengenoemde situatie ook de vraag te stellen of
hij voldoende objectief is en of zijn professionele
oordeelsvorming niet op een ongepaste wijze
beïnvloed wordt door de relatie met de opdrachtgever.
Uitvoering van de werkzaamheden
Het onderzoek zelf is eigenlijk niet meer en niet
minder dan het door de accountant uitvoeren van de
overeengekomen specifieke werkzaamheden welke
werkzaamheden als basis dienen voor het rapport van
feitelijke bevindingen te gebruiken.
Zoals paragraaf 16 van de standaard aangeeft kunnen
de werkzaamheden die in het kader van een COS 4400
opdracht worden toegepast bestaan uit:

• Het inwinnen van inlichtingen en uitvoeren van
cijferanalyse.
• Het narekenen, vergelijken of andere
accuratessecontroles van administratieve
bewerkingen.
• Waarnemingen ter plaatse.
• Verificatiewerkzaamheden.
• Het verkrijgen van bevestigingen van derden.
Het toepassen van hoor en wederhoor is niet
altijd verplicht in het kader van de uitvoering van
dergelijke opdrachten. Het belang van hoor en
wederhoor is primair gelegen in het vergaren van
feitelijke informatie ten behoeve van het verkrijgen
van een voldoende grondslag voor het rapport.
Dus juist in die situaties waar de overeengekomen
werkzaamheden bijvoorbeeld in sterke mate ingevuld
worden door inwinnen van inlichtingen en het doen
van waarnemingen zal er vaker behoefte bestaan om
de bevindingen uit hoofde van het onderzoek af te
stemmen met betrokkenen door middel van hoor en
wederhoor.
Rapportering
Zoals al aangegeven is het de accountant niet
toegestaan om conclusies te trekken op basis van
de uitgevoerde werkzaamheden. Juist op dit punt
ontstaat vaak een spanningsveld tussen opdrachtgever
en accountant omdat opdrachtgever behoefte heeft
aan een opinie of een conclusie van een professionele
objectieve onderzoeker. Dit mag er niet toe leiden dat
onder de druk van genoemd spanningsveld feitelijke
bevindingen worden voorzien van conclusies of opinies.
Hierdoor ontstaat echter niet alleen een strijdigheid
met de voorschriften op grond van COS 4400 maar
ook met de eisen van deskundigheid en zorgvuldigheid.
Immers, de gebruiker van een dergelijk rapport zal vaak
in hoge mate steunen op de conclusies en opinies die
door een professionele deskundige worden uitgevoerd,
terwijl de uitgevoerde werkzaamheden feitelijk geen
deugdelijke grondslag geven voor een dergelijke opinie
of conclusie.

de werkzaamheden en de resultaten onjuist kunnen
interpreteren.
Zoals eerder aangegeven kan een rapport van
bevindingen dus niet zonder meer worden voorgelegd
aan een derde, al dan niet belanghebbende in de
zaak, wanneer met deze derde niet de uit te voeren
werkzaamheden zijn overeengekomen. Dit hoeft niet
te betekenen dat er geen enkele situatie denkbaar
is waarin het rapport aan een derde kan worden
verstrekt. Het kan zijn dat bij een juridisch geschil
verzocht wordt om het rapport voor te mogen leggen
aan een rechter. De accountant moet dan wel expliciet
toestemming geven voor verspreiding buiten de kring
van degenen met wie de uit voeren werkzaamheden
zijn overeengekomen. De accountant zal dat alleen
doen wanneer hij heeft vastgesteld dat er op basis van
het definitieve rapport geen misverstand kan bestaan
over het doel van de opdracht en de uitgevoerde
werkzaamheden en dit ook geheel passend is in het
kader van het geschil. Juist dit laatste is vaak niet
het geval omdat de opdracht in casu niet specifiek is
uitgevoerd in het kader van het geschil. Ook zal een
rapport van bevindingen door het ontbreken van een
opinie of conclusie echter zelden een rationeel doel
dienen in een dergelijke situatie.
Dit benadrukt nogmaals dat het juist bij de
opdrachtaanvaarding van groot belang is een goede
analyse te maken van het doel van de opdracht, de
belanghebbenden bij de rapportage en de vraag of
de accountant de juiste professionele partij is om een
dergelijke opdracht te aanvaarden.
Drs. Rob Vervoort RA

Het is daarom van groot belang de rapportage langs
de lat te leggen van de bij de opdrachtaanvaarding
overeengekomen specifieke werkzaamheden en
te voorkomen dat buiten de paden van feitelijke
bevindingen wordt getreden. Gebruikers van het
rapport zullen zich zelf een oordeel moeten vormen
betreffende de werkzaamheden en bevindingen die
door de accountant in het rapport zijn weergegeven
en hun eigen conclusies moeten trekken uit de door de
accountant verrichte werkzaamheden.
Verspreidingskring
In het rapport van feitelijke bevindingen dient duidelijk
te worden aangegeven dat de verspreiding van het
rapport beperkt is tot degenen met wie de uit te
voeren werkzaamheden zijn overeengekomen. De
belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat de
anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van
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Herziene ontwerprichtlijn RJ 645 voor
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
gepubliceerd
Al enige jaren is gewerkt aan het herzien van de
huidige RJ 645 voor toegelaten instellingen. Mede
door de vele en diverse wettelijke, beleidsmatige en
omgevingsafhankelijke ontwikkelingen is de doorlooptijd
en het consultatieproces aanzienlijk geweest. Eind
september 2010 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving
RJ-Uiting 2010-3 gepubliceerd. Deze uiting omvat
de herziene ontwerprichtlijn oRJ 645 voor Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting die de in 2005 aangepaste
en nu geldende richtlijn RJ 645 actualiseert.
In januari 2010 werd met RJ-uiting 2010-1 al een
eerdere versie van oRJ 645 gepubliceerd. Hierop is een
groot aantal reacties ontvangen. Naar aanleiding van
die reacties heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving
in juni 2010 een klankbordbijeenkomst gehouden.
Daaraan is naast de Raad en de werkgroep belast
met actualisatie van de richtlijn, deelgenomen door
diverse indieners van reacties. In RJ-uiting 2010-3 zijn
de reacties op het eerdere concept en de uitkomsten
van de klankbordbijeenkomst, na evaluatie door
de werkgroep en RJ, verwerkt. In vergelijking met
de ontwerprichtlijn van januari 2010 is de tekst van
de herziene ontwerprichtlijn duidelijk ingekort en
vereenvoudigd. Met de herziening wordt invulling
gegeven aan de behoeften tot actualisatie en
aanscherping van en voor diverse gebruikers. Daarbij is
het uitgangspunt (wel) steeds geweest om alleen die
zaken te regelen die sectorspecifiek zijn en niet reeds
elders in de RJ reeds aan bod komen.
Wijzigingen ten opzichte van de bestaande
richtlijn RJ 645 (aangepast 2005)
De bestaande RJ 645 is met ingang van 2005 van
kracht voor de jaarverslaggeving van Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting. Met de herziene
oRJ 645 is in vergelijking met de huidige richtlijn
een aantal wijzigingen voorgesteld. Onder de
huidige richtlijn moeten bijvoorbeeld onroerende
zaken in exploitatie die bestemd zijn voor verhuur
bij de waarderingsgrondslag ‘actuele waarde’
worden gewaardeerd op de bedrijfswaarde. Op

basis van de voorstellen wordt het mogelijk dit
type onroerende zaken bij toepassing van de
waarderingsgrondslag ‘actuele waarde’ te waarderen
tegen vervangingswaarde. Dit is mogelijk wanneer
die onroerende zaken worden gekwalificeerd als
‘bedrijfsmiddel’.
Een andere belangrijke wijziging is dat onroerende
zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
kunnen worden gewaardeerd tegen actuele waarde,
in plaats van waardering tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
oRJ 645 geeft daarnaast een aantal aanwijzingen
op de onderwerpen verkoop onder voorwaarden,
bepaling van afschrijvingen en verwerking van
vennootschapsbelasting.
Ten slotte zijn in oRJ 645 gewijzigde modellen voor de
inrichting van de balans en de winst-en-verliesrekening
opgenomen.
De herziene ontwerprichtlijn op hoofdlijnen
De hoofdlijnen van de herziene ontwerprichtlijn zijn als
volgt samen te vatten:
1. verplichting tot het classificeren en kwalificeren van
onroerende zaken in exploitatie en invulling van de
waarderingsgrondslag ‘actuele waarde’;
2. bepalingen verwerking vastgoed in ontwikkeling;
3. regelgeving verwerking van onroerende zaken
welke onder voorwaarden zijn verkocht (VOV);
4. regelgeving uitwerking van afschrijvingen;
5. regelgeving verwerking van de
vennootschapsbelasting;
6. aangepaste modellen balans en de winst- en
-verliesrekening.
Hieronder zijn deze hoofdlijnen verder uitgewerkt.
1 Verplichting tot het classificeren en kwalificeren
van onroerende zaken in exploitatie en invulling
waarderingsgrondslag ‘actuele waarde’
De onroerende zaken van een toegelaten instelling
betreffen onroerende zaken bestemd voor exploitatie
dan wel voor verkoop. Het bezit in exploitatie, dit zijn
de complexen welke worden verhuurd, moeten worden
geclassificeerd naar sociaal vastgoed of commercieel
vastgoed.
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Vervolgens wordt de totale portefeuille sociaal
vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel dan
wel als vastgoedbelegging. Deze kwalificatie moet
worden uigevoerd uitgaande van het geldende
beleid. De centrale vraag daarbij is of de corporatie
haar bezit beziet als een middel dat voor het primaire
bedrijfsproces, dus voor verhuur aan de doelgroep,
wordt ingezet, of dat het bezit wordt gezien als middel
om rendement te genereren.
De volgende stap is dat voor zowel het sociale
vastgoed als het commercieel vastgoed moet
worden bepaald of dat vastgoed wordt gewaardeerd
volgens het ‘kostprijsmodel’ dan wel volgens
het ‘actuele waarde model’. Indien gekozen is te
waarderen volgens het ‘kostprijsmodel’ moet
RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ worden toegepast.
Het vastgoed wordt dan gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en verminderd met
bijzondere waardeverminderingen. Die laatste moeten
worden bepaald overeenkomstig RJ 121 ‘Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa’. In oRJ 645 zijn
ook aanwijzingen opgenomen voor het bepalen van de
kasstroomgenererende eenheden.

Voor het doorlopen van het hierboven geschetste
keuzeproces voorziet oRJ 645 in onderstaand
beslisschema waarin de verschillende opties zijn
opgenomen. Ook is een overzicht gepresenteerd van
de definities van de gehanteerde begrippen.
De gevolgen van de hierboven vermelde
wijzigingen zijn aanzienlijk. Toepassing van de
bepalingen van RJ 212 maakt toepassing van de
bedrijfswaarde mogelijk indien gekozen wordt voor
de waarderingsgrondslag actuele waarde, mits die
lager is dan de vervangingswaarde. Echter, indien
hiervoor wordt gekozen moeten, conform RJ 212,
afschrijvingen in de jaarrekening worden opgenomen
en zal de waardeontwikkeling rechtstreeks in het eigen
vermogen moeten worden verantwoord. Toepassing
van de bepalingen van RJ 213 zal leiden tot het
achterwege laten van afschrijvingen en verantwoording
van de waardeontwikkeling van het onderliggende
vastgoed via de winst- en -verliesrekening. Kortom,
zowel cijfermatig alsook in de wijze van verwerking en
inrichting zullen de jaarrekening en administratie, ook
door reclassificatie van activa, aanzienlijke wijzigingen
moeten ondergaan.

Indien gekozen is om het sociaal vastgoed als
bedrijfsmiddel te waarderen volgens het ‘actuele
waarde model’ dan moet daarvoor eveneens
RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ worden toegepast.
Bij waardering tegen actuele waarde van het sociaal
vastgoed als vastgoedbelegging en/of het commercieel
vastgoed, is RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ van
toepassing.

Onroerende zaken
in exploitatie

Toepassing van actuele waarde kan zowel onder RJ 212
als onder RJ 213 leiden tot een discounted cash flow
(DCF) benadering. Onder RJ 212 is dat het geval als de
bedrijfswaarde lager is dan de vervangingswaarde. De
oRJ 645 geeft aan dat slechts in uitzonderingsgevallen
waardering op de vervangingswaarde zal plaatsvinden.
Bij toepassing van RJ 212 worden de DCF-berekeningen
gebaseerd op de eigen beleidsuitgangspunten van
de toegelaten instelling. Bij toepassing van RJ 213
moeten (externe) genormeerde marktgegevens worden
gehanteerd bij de berekening. Het is denkbaar dat
bij sommige complexen welke nog gewaardeerd
worden met behulp van interne parameters, in de
toekomst waardering zal plaatsvinden aan de hand van
marktgegevens. Best practices voor de invulling van
de marktgegevens moeten hierover duidelijkheid gaan
verschaffen.
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Classificeer naar
typologie

Commercieel
vastgoed

Sociaal vastgoed

Kwalificeer de
totale portefeuille
op basis van
het beleid

Sociaal vastgoed
als bedrijfsmiddel

Sociaal vastgoed
als vastgoedbelegging

Kostprijsmodel

RJ 645.207/208

RJ 645.207/208

RJ 645.207/208

Actuelewaardemodel

RJ 645.210

RJ 645.209

RJ 645.209

2 Bepalingen verwerking vastgoed in ontwikkeling
Voor vastgoed in ontwikkeling gelden dezelfde
uitgangspunten en keuzemogelijkheden als voor
onroerende zaken in exploitatie. Vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor verkoop kwalificeert als
projectontwikkeling. Hierop is RJ 221 ‘Onderhanden
projecten’ van toepassing, of, voor zover eenheden van
het project niet zijn verkocht, RJ 220 ‘Voorraden’.
3 Regelgeving verwerking onroerende zaken
welke onder voorwaarden zijn verkocht
In de praktijk komen allerlei vormen van ‘verkopen’
van bezit door Toegelaten Instellingen voor. Een
nu veel voorkomende verkoopvorm is de verkoop
van onroerend goed onder voorwaarden. Bij deze
verkoopvorm wordt onroerend goed verkocht
waarbij tegelijkertijd een terugkooprecht dan wel een
terugkoopplicht voor de Toegelaten Instelling ontstaat.
oRJ 645 bepaalt dat verwerking van dergelijke
transacties plaats moet vinden conform de bepalingen
van RJ 270 ‘De winst- en-verliesrekening’. Transacties
waarbij onroerende zaken onder voorwaarden
worden verkocht kwalificeren, afhankelijk van de
contractvoorwaarden, als een verkooptransactie
dan wel als een financieringstransactie. Kwalificatie
als verkooptransactie leidt ertoe dat het
onderliggende vastgoed van de balans verdwijnt en
dat opbrengsten worden genomen. Kwalificatie als
financieringstransactie houdt in dat er feitelijk, in
economische zin, geen verkoop heeft plaatsgevonden.
Dit heeft tot gevolg dat het vastgoed op de balans
gehandhaafd blijft en er geen opbrengsten worden
genomen.
Als de transactie kan worden aangemerkt als
financieringstransactie dan moet het onroerend
goed als afzonderlijke categorie ’onroerend goed
verkocht onder voorwaarden‘ op de balans worden
opgenomen. Deze categorie van onroerend goed moet
worden gewaardeerd tegen actuele waarde volgens
de bepalingen van RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’.
De terugkoopverplichting wordt dan gewaardeerd
conform RJ 252 ‘Voorzieningen’.
In de praktijk leiden deze bepalingen ertoe dat
onroerende zaken die onder voorwaarden zijn verkocht
veelal op de balans van de Toegelaten Instelling
gehandhaafd blijven. Er wordt dan dus geen opbrengst
verwerkt.
4 Regelgeving uitwerking van afschrijvingen
In het voorstel is aangegeven dat afschrijvingen moeten
worden bepaald volgens de componentenmethode
zoals uiteengezet in RJ 212.418. Dit betekent dat de
afschrijvingen worden gebaseerd op de gebruiksduur
van de onderscheiden componenten. In oRJ 645 is
opgenomen dat het vrijwel nooit meer passend zal
zijn de afschrijvingen op annuïtaire wijze te bepalen.
Voor corporaties die momenteel hun afschrijvingen
op annuïtaire wijze berekenen kan de impact van deze
bepaling aanzienlijk zijn.

5 Regelgeving verwerking vennootschapsbelasting
In oRJ 645 zijn enkele passages opgenomen over
de verwerking van de vennootschapsbelasting. Dit
onderwerp is actueel en relevant gelet op invoering
van de integrale vpb-plicht voor de sector met
ingang van 1 januari 2008. Hierbij is sprake van
tijdelijke waarderingsverschillen die voorvloeien uit de
Vaststellingsovereenkomsten tussen de Belastingdienst
en de toegelaten instellingen. Deze tijdelijke verschillen
moeten worden verwerkt en gewaardeerd conform
RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’. Daarbij mag
geen rekening worden gehouden met toekomstige
beleidsbeslissingen.
6 Aangepaste modellen balans en de winst-en
-verliesrekening
De bestaande modellen zijn geactualiseerd, onder
meer voor de presentatie van transacties van
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.
Ook is een nieuw functioneel model voor de winst-en
-verliesrekening opgenomen. Het functioneel model is
een keuzemogelijkheid.
Vervallen onderdelen bestaande richtlijn RJ 645
In de richtlijn zijn de afzonderlijke passages inzake
gecombineerde bouwprojecten vervallen aangezien de
bestaande richtlijnen op dat punt voldoende duidelijk
worden geacht. Daarnaast is het niet meer verplicht
om een mutatieoverzicht van de bedrijfswaarde
op te stellen. Overweging is geweest dat het
mutatieoverzicht zijn functie voor een deel heeft
verloren. Een ander belangrijk punt voor de praktijk
is dat het bij de bepaling van de bedrijfswaarde niet
meer is toegestaan om de rentabiliteitswaardecorrectie
toe te passen. De disconteringsvoet moet worden
bepaald in overeenstemming met RJ 121 ‘Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa’.
Commentaarperiode en verwachte
publicatiedatum
De commentaarperiode van oRJ 645 is op 1 december
jl. geëindigd. De Raad voor de Jaarverslaggeving streeft
ernaar de ontwerprichtlijn in januari 2011 definitief te
maken waarbij eerdere toepassing is toegestaan.
Afsluitend
Zoals aangegeven zijn de gevolgen voor de
verslaggevingspraktijk binnen de sector aanzienlijk.
oRJ 645 is kort en bondig, mede door referentie naar
andere richtlijnen waardoor een doublure wordt
voorkomen. Nadeel is dat de richtlijn weinig specifieke
guidance bevat. De praktijk zal daar nadere invulling
aan moeten geven.
Marcel Winkelman RA
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Publicatieplicht stichtingen

De minister van Justitie heeft een voorstel tot
wetswijziging openbaar gemaakt. Dit voorstel moet er toe
leiden dat stichtingen in het vervolg hun balans en staat
van baten en lasten openbaar maken via de Kamer van
Koophandel. Vanuit de samenleving komt van diverse
kanten kritiek op het voorstel, onder meer van de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Inleiding
Om misbruik van rechtspersonen aan te pakken heeft
het ministerie van Justitie een wetsvoorstel openbaar
gemaakt dat de financiële transparantie van stichtingen
moet vergroten. Ook moet het de kans op misbruik
voor ongeoorloofde doeleinden, waaronder criminele
activiteiten zoals terrorismefinanciering, verkleinen.
In het wetsvoorstel, dat is gepubliceerd op het internet,
staat dat stichtingen hun balans en staat van baten
en lasten openbaar moeten gaan maken via de Kamer
van Koophandel. Stichtingen zijn nu, op grond van
artikel 2:10 BW, al verplicht om uiterlijk zes maanden
na afloop van het boekjaar een balans en staat van
baten en lasten op te maken. In het wetsvoorstel
staat dat een stichting deze stukken nu ook binnen
acht dagen na het opmaken van de balans en de staat
van baten en lasten openbaar moet maken. Dit dient
te gebeuren door de stukken te deponeren bij het
handelsregister. Overigens mogen de stukken digitaal
aan het handelsregister worden aangeleverd. Indien
(besturen van) stichtingen nalaten de balans en staat
van baten en lasten openbaar te maken, plegen zij een
economisch delict. Dit kan leiden tot een boete of zelfs
gevangenisstraf.
Andere wijzigingen in het wetsvoorstel betreffen de
ondertekening van de jaarrekening en het zichtbaar
maken van donaties in de staat van baten en lasten.
Alle bestuurders moeten de jaarrekening ondertekenen.
Indien de ondertekening van één of meer bestuurders
ontbreekt, dient de reden daarvan vermeld te
worden. Donaties, zoals giften, schenkingen en
lastenbevoordeling, moeten in de staat van baten en
lasten expliciet zichtbaar worden gemaakt. Het doel
hiervan is om inzicht te krijgen in eventuele dubieuze
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(geld)stromen. Met de laatste wetswijziging wordt
aansluiting gezocht met een bepaling in Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonderwinststreven.
Stichtingen die al onder het meeromvattende
jaarrekeningrecht vallen (Titel 9 Boek 2 BW), worden
niet geraakt door het wetsvoorstel. Stichtingen die als
pensioenfonds worden aangemerkt zijn vrijgesteld.
Commentaar
Het wetsvoorstel heeft in de pers al tot de
nodige commentaren geleid. De Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) heeft een aantal bezwaren tegen
de voorgestelde regeling. De RJ vraagt zich onder
meer af of openbaarmaking van de balans en de staat
van baten en lasten inzicht verstrekt in alle activiteiten
van een stichting. Aangezien niet alle stichtingen aan
accountantscontrole zijn onderworpen, is de balans en
staat van baten en lasten meestal niet op juistheid en/
of volledigheid gecontroleerd.
De betrouwbaarheid van stukken kan dus beperkt zijn.
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is
tevens aangegeven dat het risico van onvolledigheid
het grootst is bij goede doelen stichtingen. Door het
toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving
op deze stichtingen en de recente invoering van een
certificaat voor kleine goede doelen stichtingen lijkt er
al voldoende toezicht te bestaan. De RJ heeft daarom
voorgesteld de ontwikkelingen in de branche eerst
enige tijd te volgen en de effecten ervan te bestuderen
voordat de wetswijziging wordt ingevoerd.
Ook de Commissie Vennootschapsrecht, een
adviescommissie van de Nederlandse Orde
van Advocaten en de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie, zijn kritisch over de invoering
van een publicatieplicht voor stichtingen en vindt het
wetsvoorstel overbodig. De Commissie stelt dat bij veel
stichtingen het risico op misbruik klein lijkt en dat dit
beperkte risico niet een algemene publicatieplicht voor
stichtingen rechtvaardigt. Goedwillende stichtingen
worden met toenemende administratieve lasten
geconfronteerd, terwijl kwaadwillende stichtingen
waarschijnlijk geen juiste gegevens zullen publiceren.
De Commissie vraagt zich ook af waarom verenigingen
niet zijn opgenomen in het wetsvoorstel.

De Commissie verwacht overigens bij een
publicatieplicht van stichtingen een overheveling van
kapitaal van stichtingen naar andere (buitenlandse)
rechtspersonen.
Voorlopige conclusie
Gezien de kritische commentaren lijkt het
onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel op korte
termijn, in ongewijzigde vorm, door de Tweede en
Eerste Kamer zal komen. Leidt het voorstel wel tot
een min of meer onaangepaste wetswijziging, dan
zal dit voor veel stichtingen extra werkzaamheden
opleveren. Zij moeten dan een publicatiemodel
ontwikkelen dat wellicht compleet verschilt van hun
huidige jaarrekening. Dit is overigens ook in strijd met
hetgeen beweerd wordt in de Memorie van Toelichting.
Daarin verwacht men slechts een extra tijdsbesteding
van ongeveer vijf minuten per deponering, terwijl
een dergelijke wijziging, uiteraard afhankelijk van de
uitgangspositie van de betreffende stichting, aanzienlijk
meer tijd zal kosten, zelfs van een medewerker die
kennis en ervaring heeft met jaarverslaggeving.
Drs. Marcel Rombout RA
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In control statement in het onderwijs:
Meedoen is belangrijker dan winnen

Er is een toenemende aandacht voor de governance
en het ‘in control’ zijn bij onderwijsinstellingen.
Recente ontwikkelingen zoals de kredietcrisis, de
mogelijke fraude met hbo-diploma’s en de bekostiging
die in toenemende mate afhankelijk wordt van de
kwaliteit van de onderwijsinstellingen, leiden tot een
maatschappelijke vraag naar meer zekerheid over
goed bestuur en transparant toezicht. Het in control
statement (ICS) kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de beantwoording van deze maatschappelijke
behoefte. De praktijk wijst uit dat op dit moment nog
maar weinig onderwijsinstellingen daadwerkelijk tot
afgifte van een ICS overgaan. Dit in tegenstelling tot
beursfondsen waar een ICS al meerdere jaren een gegeven
is. Binnen het domein van onderwijsinstellingen zijn in
RJ 660 diverse refertes opgenomen voor het opnemen
van een ICS. Een echte uitwerking en handreiking
wordt echter niet gepresenteerd. Daarom bestaat
behoefte aan verduidelijking. Dit ook mede gelet op de
snelheid van verandering in de externe omgeving en de
noodzaak tot verdere kwaliteitsverbetering en verdere
professionalisering in het onderwijs. Vragen die aan de
orde zijn in de praktijk: wat is een ICS eigenlijk? Welke
toegevoegde waarde kan een ICS hebben in het onderwijs?
Met wie bepaal ik de inhoud van het ICS? Welke
ontwikkelingen moeten binnen het onderwijs op dit
terrein nog doorgemaakt worden en hoe kom ik tot (de
implementatie van) een ICS?
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Wat is een in control statement?
Met een ICS legt het bestuur/management
verantwoording af over de kwaliteit van de
bedrijfsvoering en de interne beheersing. Het
betreft daarmee een ‘certificaat’ inzake de kwaliteit
van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt voor
een kwalitatief goede bedrijfsvoering vormt een
werkend risicobeheersings- en controlesysteem. Dit
systeem moet antwoord geven op de vraag: heeft
het bestuur en management voldoende grip op de
bedrijfsprocessen? De uitspraak over het in control zijn
is feitelijk een antwoord geven op de vraag: voldoe ik
aan de normen en eisen die intern dan wel extern zijn
gesteld?
Het ‘in control’ zijn van een organisatie kan niet
los gezien worden van de realisatie van haar
doelstellingen. De aard van deze doelstellingen loopt
uiteen van strategisch, operationeel, rapportage- en
complianceniveau. Een goed risicobeheersings- en
controlesysteem stelt het management in staat om met
een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen
dat de doelstellingen van de instelling worden
gerealiseerd.
Bij de inrichting en het ontwerp van een
risicobeheersings- en controlesysteem (zie figuur 1,
pag. 37) komen de volgende vragen aan de orde:
• Doen we de juiste dingen?
• Doen we de dingen goed?
• Hebben we de juiste managementinformatie?
• Leven we de relevante wet- en regelgeving na?
Het inrichten en werkend krijgen van een ‘in control
systeem’ is niet eenvoudig. De route hiernaartoe is
natuurlijk sterk afhankelijk van de startsituatie van
een instelling. Het gaat er om dat de juiste informatie
tijdig bekend wordt, dat bijsturing plaatsvindt op basis
van de constateringen, maar vooral ook dat de juiste
vragen worden gesteld. Tijdigheid van deze informatie
geldt als randvoorwaarde om inzicht te hebben in de
beheersing. Dit inzicht komt echter niet vanzelf. De
organisatie moet hiermee leren werken en omgaan.
Implementatie betekent dus ook een aanpassing van
werkwijzen en -methoden, hulpmiddelen en handelen
van medewerkers in de instelling.

Figuur 1. Managementvisie op Enterprise Risk Management (COSO)
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In control statement-kaders bij beursgenoteerde
instellingen versus onderwijsinstellingen
Beursgenoteerde instellingen
In control statements bij beursgenoteerde instellingen
zijn er in twee uitwerkingen. Allereerst het ICS op basis
van paragraaf 404 van de Sarbanes-Oxley Act (hierna:
SOX). Verder het ICS op basis van paragraaf II.1.5 van
de Nederlandse Corporate governance code (hierna:
code Tabaksblat). In beide uitwerkingen is een ICS
voorgeschreven. Er zijn echter verschillen.
Bij SOX is bepaald dat elke beursgenoteerde
onderneming verplicht is om een aparte rapportage
over de interne procedures van de financiële
verslaggeving in haar jaarverslag op te nemen. Hierbij
moet de effectiviteit van de procedures worden
geëvalueerd. De accountant controleert deze evaluatie.
SOX is rule-based en biedt hierdoor niet direct ruimte
om gemotiveerd af te wijken van de voorschriften. SOX
is daarnaast uitsluitend gericht op de beheersing van
financiële verslaggevingrisico’s.
In de code Tabaksblat is voorgeschreven dat het
bestuur in het jaarverslag verklaart dat het interne
Tabel 1: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

RJ 660 Onderwijsinstellingen
• 660.406: Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de aanwezigheid en werking van
het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij

risicobeheersings- en controlesysteem een redelijke
mate van zekerheid geven dat de financiële
verslaggeving geen onjuistheden van materieel
belang bevat, en dat de risicobeheersings- en
controlesystemen in het verslagjaar naar behoren
hebben gewerkt. De code Tabaksblat is principlebased. Pas toe of leg uit. Dit stelsel heeft een breder
toepassingsgebied dan SOX. De code Tabaksblat is
namelijk niet alleen gericht op financiële risico’s, maar
ook op niet-financiële risico’s.
Onderwijsinstellingen
Referenties aan het ICS zijn voor onderwijsinstellingen
te vinden in Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen (zie
Tabel 1), de onderwijsgovernancecodes, het rapport
van de Commissie Don en de nieuwe wet Goed
onderwijs, Goed bestuur. Deze kaders en rapporten
noemen in alle gevallen de verantwoordelijkheid
van het bestuur om te rapporteren over het interne
risicobeheersings- en controlesysteem; en over de
horizontale dialoog. De vorm en de inhoud hiervan
zijn niet voorgeschreven en nader uitgewerkt. Ook is
er geen verplichting een ICS af te geven. Wanneer een
onderwijsinstelling op dit moment rapporteert over het
’in control zijn’, dan is dat op vrijwillige basis.
De verantwoording en assurance van niet-financiële
Informatie kan alleen succes hebben als de belangen en
verwachtingen van de gebruikers en Verschaffers
met elkaar in evenwicht zijn. Maar deze kunnen
veranderen. Voor zover de verstrekking van
informatie (nog) niet in wetgeving is vastgelegd, ligt de
oplossing daarom in de dialoog met de gebruikers.

tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele
belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat één en ander met het, indien aanwezig, met
toezicht belaste orgaan is besproken.
• 660.407: Verantwoording naar alle belanghebbenden (horizontale verantwoording) wordt
als een belangrijk element beschouwd in het financiële jaarverslag van onderwijsinstellingen.
In dit kader wordt verwezen naar hoofdstuk 400 Jaarverslag, alinea 120 om verslag te doen
van de dialoog met belanghebbenden.

Wenselijkheid in control statement in het
onderwijs is afhankelijk van de stakeholders
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven bestaat
er voor onderwijsinstellingen geen verplichting tot
afgifte van een ICS. Dat wil niet zeggen dat het niet
wenselijk zou zijn. Het primaire doel van een ICS
is het aantonen van een kwalitatief goed werkend
risicobeheersing- en controlsysteem. Een ICS draagt bij
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aan de voorspelbaarheid, de zekerheid en het inzicht
in noodzakelijke veranderingen. Kortom, meer rust en
inzicht voor stakeholders.
In dat opzicht verschilt de onderwijssector niet van
de private sector. Het ‘in control zijn’ en in bredere
zin de governance gaan over een goede invulling
en verantwoording omtrent sturing, beheersing,
verantwoording en toezicht (figuur 2). Deze
kernbegrippen staan centraal binnen de governance
voor zowel de private als de publieke sector. De
achtergrond van de totstandkoming van een goede
governance in de beide sectoren is ook niet wezenlijk
anders: het streven naar meer zekerheid en het
bijdragen aan kwaliteitsverbetering.
Vanwege de diversiteit van de stakeholders bij
onderwijsinstellingen verschilt de behoefte aan
verantwoordingsinformatie per stakeholder, te weten:
• Ouders, leerlingen en studenten zullen zich vooral
richten op de kwaliteit van het onderwijs.
• Lokale overheden zullen zich richten op een
evenwichtige spreiding van leerlingen over de
scholen, de daarmee samenhangende huisvesting,
rechtmatigheid en financiën.
• Subsidieverstrekkers zullen, naast kwaliteit ook
aandacht hebben voor de financiële verantwoording
en de naleving van de verslaggevingsvoorschriften.
Kortom, verschillende doelstellingen bij de
stakeholders.
Een ICS in het onderwijs dient rekening te houden met
deze diversiteit van doelstellingen bij de stakeholders.
Het is bij de stakeholders echter niet altijd bekend
hoe breed het toepassingsgebied is van een ICS en
wat zij verder aan transparantie kunnen verwachten.
Deze onbekendheid met in control statements,
gekoppeld aan het feit dat deze niet verplicht zijn voor
onderwijsinstellingen, vormt één van de belangrijkste
oorzaken dat in control statements bij de meeste

onderwijsinstellingen nog geen ‘common practice’ zijn.
Een andere oorzaak voor het achterwege blijven van
een ICS is de inschatting van het bestuur/management
van de onderwijsinstelling dat men onvoldoende
ervaring en zicht op de werkwijze heeft om ‘in control’
te toetsen. Daarnaast wordt opgezien tegen de
inspanningen die nodig zijn om te komen tot een ICS.
Een ICS moet ook zeker geen doel op zichzelf zijn. De
weg naar het komen tot een ICS is veel belangrijker.
Door de instelling regelmatig een spiegel voor te laten
houden, wordt de instelling zich meer bewust van
ontwikkelingen en risico’s. Daardoor ontstaat een beter
zicht op de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen,
zodat een ‘continu’ overall-beeld van de organisatie
ontstaat. Dit inzicht zal in de regel leiden tot
suggesties voor verbeteringen. Bijvoorbeeld als gevolg
van wijziging van wet- en regelgeving of door het
constateren van een fout, het niet realiseren van de
doelstelling(en) of een minder efficiënt werkend proces.
Een dialoog met de stakeholders zal uitsluitsel moeten
geven of, in welke vorm en met welk tijdpad de
verantwoording van ‘in control’ gerealiseerd dient te
worden. Bepalend hierbij zijn het huidige vertrekpunt,
de kwaliteit en organisatie, en de scope van het ICS:
wat willen en kunnen we verantwoorden? Vanwege het
maatschappelijk belang van kwalitatief goed onderwijs
en vanwege het feit dat onderwijsinstellingen met
publiek geld zijn gefinancierd, is het wenselijk dat de
stakeholders voldoende zicht hebben op de mate van
‘in control’. Transparantie in de verantwoording richting
de stakeholders en dialoog met de stakeholders zijn
daarbij cruciaal.
De weg naar een in control statement
Om een ICS vorm te kunnen geven is een goede
voorbereiding en planning noodzakelijk. De
verschillende stappen die in dit traject zijn te
onderkennen zijn weergegeven in figuur 3.

Figuur 2. governancemodel onderwijsinstellingen
Nadruk ligt op:
• Verantwoording
• Toezicht
• Transparantie
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• …
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• Prestatiemanagement
• Planning & Control
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Figuur 3. Stappenplan naar een in control statement
Fasering
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• Periodieke evaluatie interne beheersingssysteem
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Vervolgens zijn de in dit figuur benoemde begrippen en
fasen nader uitgewerkt.
Stap 0: Opstellen business case
• Het bestuur dient voor het ICS-trajectstart helder
voor ogen te hebben waarom een ICS moet worden
afgegeven.
• De meerwaarde van een ICS en van het ‘in control
zijn’ moet duidelijk zijn.
• Het moet duidelijk zijn welke kosten ermee gemoeid
zijn, zowel financieel als in de inspanning van
medewerkers.
• Een globale analyse van haalbaarheid en planning
maakt deel van uit van de business case.
Stap 1: Voorbereiding
• Formuleren ambitie.
• Bepalen van de scope: over welke onderwerpen wil
ik een ICS afgeven?
• Opstellen Internal Control Framework.
• Uitvoeren nulmeting.
Stap 2: Plan van aanpak
• Belangrijk is om aan te haken bij bestaande
initiatieven op het gebied van interne beheersing.
• In het plan van aanpak worden activiteiten, tijdpad
(incl. deadlines), rollen, verantwoordelijkheden en
de scope helder beschreven.
• Ook wordt aangegeven hoe en door wie wordt
gerapporteerd over de voortgang van het
ICS-traject.
• Meestal worden deze taken uitgevoerd door een
projectgroep die tijd heeft gekregen voor het
ICS-traject.
Stap 3: Uitvoering en implementatietijd
• Risicoanalyse en -beheersmaatregelen
3 risico-identificatie
3 risicobeoordeling
3 risicoanalyse

3 bepalen van beheersmaatregelen (juiste mate
van beheersing).
• Testen van werking beheersmaatregelen
Stap 4: Afgeven van een in control statement
• Missie en kernwaarden
• Beschrijving van het risicobeheersing- en
controlesysteem met daarbij in ieder geval aandacht
voor:
3 risicomanagement
3 procesmanagement
3 compliance
3 prestatiemeting
• Beschrijving van de belangrijkste geïdentificeerde
risicogebieden inclusief de geformuleerde
beheersmaatregelen.
• De afgifte van het ICS.
Stap 5: Evaluatie en verbeteringen
• Toereikendheid van de omgeving voor
risicomanagement (cultuur, organisatiestructuur,
risicobewustzijn, etc.).
• Het proces van het tot stand komen van
doelstellingen op alle niveaus.
• Frequentie en diepgang van de identificatie van
risico’s.
• Inschatting van de hoogte van de risico’s.
• Toereikendheid van de reactie op risico’s.
• De mate van implementatie van
beheersmaatregelen.
• Rapportages over risico’s en het
risicomanagementproces.
Een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak vormt
de theoretische fundering van een ICS: het Internal
Control Framework. Dit raamwerk geeft een handvat
voor scoping en definitiebepaling richting de (direct)
betrokkenen om scherp(er) te krijgen welke facetten
van belang zijn voor de interne beheersing. In dit
raamwerk wordt de interne beheersing als een proces
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Het model van COSO ERM vormt daarmee de
methodologische basis om een ICS mogelijk te maken.
Deze ziet er als volgt uit:
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Event Identification
Risk Assessment
Risk Response
Control Activities
Information & Communication
Monitoring

De vier categorieën doelstellingen - strategisch,
operationeel, rapportage en compliance - zijn
weergegeven op de bovenzijde van de kubus. De
acht componenten van COSO ERM zijn opgenomen
op de voorkant en de onderdelen van de organisatie
zijn weergegeven op de zijkant. Aan de hand van de
kubus is het mogelijk om het risicobeheersingsysteem
van een organisatie in totaliteit of per categorie
doelstellingen, per component of per bedrijfsonderdeel
te weerspiegelen.
Voorafgaand aan de implementatie van het COSO-ERM
Model is het van belang in beeld te brengen welke
onderwerpen het ICS moet behandelen. Deze
onderwerpen dienen aan te sluiten met de individuele
kenmerken van de onderwijsinstelling. Wat zijn de
belangrijkste processen? Wat zijn de wensen van
de stakeholders. Wat zijn de verwachtingen qua
transparantie van de stakeholders? En wat is de huidige
stand van zaken van de instelling. In het bovenstaande
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO).
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voorbeeld van een internal control framework (zie
figuur 5) zijn onderwijsprocessen opgenomen, verdeeld
over de aandachtsgebieden governancestructuur,
compliance, prestatiemanagement en
risicomanagement. Het framework vormt daarmee
een houvast voor de te toetsen instellingsspecifieke
processen, op basis van de componenten van COSO
ERM.
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Figuur 4. het COSO-ERM Model voor Internal
Control – de toetspunten

Primaire
processen

Kenmerkend aan COSO ERM is dat de
organisatiedoelstellingen en de risico’s met
elkaar zijn verbonden. Het risicomanagement en
–beheersingsproces is dan ook gericht op ‘alle zaken
die op dit moment of in de nabije toekomst de realisatie
van de doelstellingen kunnen belemmeren’. Dit
betekent dat het proces zich niet alleen op financiële
risico’s richt, maar ook op niet-financiële risico’s.
Het COSO ERM moet vervolgens resulteren in
een concrete uitwerking van de toetspunten bij
de instellingsspecifieke processen en systemen.
Daarmee ontstaat inzicht in de kwaliteit van het
interne risicobeheersings- en controlesysteem van
de onderwijsinstelling. Dit toetsingsproces vormt
een continu proces, dat idealiter een onderdeel
moet zijn van het planning & control cyclus van de
onderwijsinstelling. In figuur 6 is toegelicht hoe dat
proces eruitziet voor één van de bedrijfsprocessen.
Zoals in het internal control framework naar voren
komt is het proces werving en instroom één
van de belangrijkste primaire processen van een
onderwijsinstelling. Met behulp van de toetspunten
in COSO ERM zal het bestuur/management de
norm en kwaliteit van het risicobeheersings- en
controlesysteem rondom dit specifieke proces moeten
bepalen. Vervolgens kan toetsing plaatsvinden met
de werkelijkheid. Op basis van de ‘score’ van de
uitkomsten ontstaat een ‘in control’ score per proces
(zie spinnenweb). Een score die vervolgens gebruikt kan
worden voor verdere ontwikkeling en verbetering.
Door een dergelijke uitwerking voor de belangrijkste
processen en systemen te realiseren, verkrijgen bestuur,
toezichthouder(s) en management inzicht in de
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Alumni
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Informatie
&
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Risicomanagement

De basis voor het COSO-raamwerk vormt het COSO
“Enterprise Risk Management Framework” (hierna:
COSO ERM). COSO ERM wordt gebruikt om de interne
beheersing van een organisatie in kaart te brengen.
Het model stelt het behalen van de strategische doelen
van de organisatie centraal. Daarnaast behandelt COSO
ook de effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, de
compliance aan wet- en regelgeving en de uitvoering
van risk management.

Figuur 5. Voorbeeld internal control framework – de instellingsspecifieke
processen

Prestatiemanagement

beschouwd, uitgevoerd door de verschillende niveaus
in de organisatie, gericht op het behalen van zekerheid
over het bereiken van de doelstellingen. Over het
algemeen wordt het COSO1-raamwerk als de leidende
methodiek bij het ICS gezien.

kwaliteit en stand van zaken van de onderwijsinstelling.
Hierdoor wordt duidelijk waar en welke verbeterpunten
zijn te realiseren. Wanneer een dergelijk systeem
permanent en volledig ‘actief is’, kan gesproken worden
van het ‘in control’ zijn, hetgeen de basis is voor het
afgeven van een ‘ICS’. Uiteraard is het ook mogelijk
om een dergelijk statement en systeem gefaseerd in te
voeren, bijvoorbeeld voor de belangrijkste processen en
risicogebieden.
Tot slot
Onderwijsinstellingen geven nog niet of nauwelijks
een ICS af. Daarvoor geldt ook nog geen wettelijke
verplichting. Ook is er mogelijk te weinig kennis
en inzicht over de scoping en de wijze waarop een
dergelijk systeem ingericht kan worden.
Het in dit artikel geschetste model, dat als raamwerk
en vertrekpunt kan dienen, kan hieraan voor een
onderwijsinstelling invulling geven. Het gaat hierbij
uiteraard om de inrichting, de werking en de resultaten:
hoe komen we tot verbetering van het functioneren

van de organisatie om de geformuleerde doelstellingen
te kunnen realiseren?
De ontwikkeling van een goed risicomanagement en
-beheersingssysteem, gekoppeld aan het definiëren van
strategische doelen en aan het regelmatig afstemmen
van de resultaten met de belangrijkste stakeholders,
vormt de basis voor een uitspraak over het ‘in control’
zijn. Uiteraard is het “in control” zijn het uiteindelijke
doel.
De weg naar een ICS is daarmee belangrijker dan het
eindproduct zelf. De toetspunten van een internal
control framework bieden houvast om de juiste vragen
te kunnen stellen over de relevante bedrijfsprocessen
en om de kwaliteit van het risicobeheersings- en
controlesysteem op het gewenste niveau te blijven
houden.
Martijn Kragten RA
drs. André van Vliet RA
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Figuur 6. Voorbeeld van een onderdeel in het internal control framework in de praktijk
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Het gebruik van interest rate swaps en
interest rate caps in de zorg

In de veelheid van veranderingen is het renterisico een
nieuwe kwestie in de zorg. Dit verklaart de toenemende
interesse voor het gebruik van financiële instrumenten
in de zorgsector. Prestatiebekostiging in de beoogde
vorm van integrale tarieven (dus inclusief een opslag
voor kapitaallasten) impliceert dat het huidige systeem
van rentenormering wordt afgeschaft. Zorginstellingen
lopen vanaf dat moment zelf het renterisico. Huidige
(nieuw)bouwinitiatieven in de zorg vragen dan ook
van de instelling een eigen beleid te ontwikkelen op
treasurygebied. Onderdeel daarvan is het formuleren van
een rentevisie en de inzet van financiële instrumenten.
De impact van prestatiebekostiging op treasury
in de zorg
Het huidige systeem van korte en lange rentenormering
in de zorg maakte het gebruik van rente-instrumenten
geheel overbodig. Als zorginstellingen evenwichtig
balansbeheer nastreven binnen de uitgangspunten
van rentenormering en het benodigde kapitaal scherp
inkopen, zijn de risico’s overzichtelijk en kunnen zelfs
kansen worden benut.
Zorginstellingen sluiten in toenemende mate leningen
af waarvoor een totale looptijd van twee jaar of
meer geldt met een variabele rente. De definities
die de Nederlandse Zorgautoriteit (verder NZa)
hanteerde tot en met 2008 voor de berekening van de
rentevergoeding voor lange en korte leningen sloten
niet meer aan op de actuele financieringspraktijk,
omdat tot en met 2008 de duur van de rentevaste
periode (langer c.q. korter dan 24 maanden)
bepalend was om een lening als langlopend of juist
als kortlopend te kwalificeren. Om de prikkels te
behouden, zodat zorginstellingen zowel onder het
huidige systeem alsook op lange termijn verantwoord
kunnen lenen (ergo: rekening houdend met het
renterisico in de toekomst) is besloten om deze
definities per 1 januari 2009 aan te passen. Na wijziging
van de definities is niet langer alleen de rentevaste
periode leidend bij het beantwoorden van de vraag
of sprake is van een langlopende of kortlopende
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lening in de normeringsbalans; ook door het gebruik
van interest rate swaps kan de lening met ingang van
2009 in de rentenormeringsbalans kwalificeren als een
langlopende lening.
Instrumenten die veelal worden gebruikt om
renterisico’s af te dekken zijn zogenaamde interest rate
swaps en interest rate cap contracten. In dit artikel
wordt uitgelegd wat interest rate swaps en interest
rate caps zijn, wat de gevolgen zijn voor de berekening
van de rentevergoeding in het externe budget (via
het systeem van rentenormering) en de wijze van
verantwoording van de interest rate swaps en interest
rate caps in de jaarrekening.
Beschrijving van de rentederivaten
Een instelling die besluit om zijn renterisico af te
dekken middels financiële instrumenten heeft
daarvoor tal van mogelijkheden (rentederivaten).
In dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van de
twee meest voorkomende rentederivaten; de interest
rate swap (verder IRS) en de interest rate cap (verder
Cap) contracten. Indien de specifieke situatie van
een instelling daarom vraagt is het ook mogelijk een
ander type instrument (zoals bijvoorbeeld collars of
swaptions) te gebruiken.
Zowel IRS contracten als Cap contracten zijn
derivatencontracten, wat inhoudt dat de waarde van
zo’n contract is afgeleid van een onderliggende waarde,
in dit geval een variabele rente, zoals 6-maands Euribor
of 3-maands Euribor. Een rentederivaat betreft een op
maat gemaakte overeenkomst tussen twee partijen
(zogenaamde OTC derivaten). Dit betekent dat er
geen publieke prijsvorming tot stand komt voor deze
contracten en dat er op basis van waarderingsmodellen
een marktwaarde voor dit type instrument moet
worden bepaald.
Interest Rate Swap
Een interest rate swap contract is een ruiltransactie
waarbij de koper de ene reeks toekomstige
rentekasstromen betaalt en de verkoper de andere
reeks toekomstige rentekasstromen betaalt. Bij een
standaard IRS bestaat één van de twee reeksen uit
variabele rentebedragen, terwijl de andere reeks
bestaat uit vaste rentebedragen. Beide reeksen worden
afgerekend in dezelfde munteenheid.

Figuur 1. Voorbeeld IRS transactie

andere bank B zijn. Onder dit IRS contract ontvangt de
zorginstelling van de bank B de variabele rente, op basis
van de 6-maands Euribor, en in ruil daarvoor betaalt
de zorginstelling een vast rentepercentage. Met dit IRS
contract is het risico van een stijging van de variabele
rente afgedekt en zijn de renteverplichtingen voor
de zorginstelling gedurende de looptijd van het IRS
contract vastgezet.

8,00%
Verlieszone voor
ontvanger van
vaste rente

7,00%
6,00%
Rente 5,00%
4,00%

Winstzone voor
ontvanger van
vaste rente

3,00%
2,00%

0

0,5

1

1,5

2
2,5
Aantal jaar

3

3,5

4

Vaste rentecurve

Variabele rentecurve

Figuur 2. Voorbeeld Cap
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Als de vaste rente op een betaaldatum hoger is dan de
variabele rente, dan is dit op dat moment positief voor
de ontvanger van de vaste rente. Echter, als op een
betaaldatum de variabele rente hoger is dan de vaste
rente, dan is dit op dat moment positief voor de betaler
van de vaste rente.
Het volgende voorbeeld illustreert een IRS contract
waarbij zorginstelling X een lening heeft uitstaan bij
bank A. Over deze lening betaalt de zorginstelling
een variabele rente op basis van de 6-maands Euribor
plus een opslag van 0,30%. De zorginstelling dekt
het risico van een stijging van de variabele rente af
middels het afsluiten van een IRS contract met een
bank. Dit zou bank A kunnen zijn, maar kan ook een

Interest Rate Cap
Een interest rate cap contract is een overeenkomst
waarbij de verkoper (de bank) aan de koper (de
zorginstelling) een uitbetaling doet indien de
referentierente, bijvoorbeeld 6-maands Euribor
gedurende een bepaalde looptijd een vooraf
afgesproken rentepercentage (‘cap strike’)
overschrijdt. Over het algemeen heeft de koper
naast een dergelijke Cap ook een lening waarbij de
renteverplichtingen worden bepaald door een variabele
rente (referentierente) zoals de 3-maands Euribor of
6-maands Euribor. De bank betaalt aan de zorginstelling
een bedrag dat wordt berekend op basis van het
positieve verschil tussen de referentierente en de cap
strike. Let wel, indien de referentierente onder de cap
strike ligt, worden er door de bank geen uitbetalingen
verricht aan de zorginstelling.
In ruil voor deze bescherming tegen een stijging
boven de cap strike van de referentierente betaalt de
zorginstelling een premie (typisch bij aangaan van de
transactie, ieder kwartaal of halfjaar). Hierdoor betreft
het maximumverlies dat de koper kan lopen het totaal
van de betaalde premies. De hoogte van de premie
is afhankelijk van met name de looptijd van het Cap
contract en de beweeglijkheid van de referentierente
(volatiliteit).
Door naast een lening met een variabel
rentepercentage in een Cap te investeren is het
mogelijk de rentekasstromen te beheersen indien de
variabele rente boven de cap strike stijgt tijdens de
looptijd van de Cap.
In figuur 2 is een grafisch voorbeeld van het gebruik
van een Cap weergegeven. Hierbij staat de cap strike
op 5%. De premie die de koper hiervoor betaalt is
niet in dit voorbeeld meegenomen. In dit voorbeeld
is te zien dat de koper kan profiteren van de variabele
referentierente zolang deze onder de 5% blijft. Als de
referentierente boven de 5% stijgt, dan is de koper van
de Cap beschermd tegen het betalen van een rente
boven de strike cap van 5%.

Figuur 3. Voorbeeld IRS contract
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Bij een Cap contract leidt een lage referentierente tot
lage totale (lening + rentederivaat) renteverplichtingen.
Indien de referentierente stijgt tot boven de cap
strike dan zijn de totale (lening + rentederivaat)
renteverplichtingen gemaximeerd. Bij een IRS
contract staan de totale (lening + rentederivaat)
renteverplichtingen gedurende de looptijd van de
IRS vast, ongeacht een stijging of een daling van de
referentierente.
De verwerking van de renteswap en rentecap in
de rentenormeringsbalans
In de NZa-beleidsregel Rente (CA-445) is bepaald dat
leningen met een rentefixatieperiode van minimaal
twee jaar kwalificeren als een langlopende lening en
daarom in aanmerking komen voor een normatieve
vergoeding op basis van de ‘lange’ normrente. De
normrente voor een dergelijke lening bestaat uit
een basisrente en een opslag van 0,75%. Voor de
berekening van het normatieve rentepercentage
kan gebruik worden gemaakt van de applicatie
rentenormering die toegankelijk is op de NZa website
(www.nza.nl). Leningen met een looptijd van twee
jaar of meer met een variabele rente in combinatie met
een renteswap vallen met ingang van 2009 eveneens
onder deze ‘lange’ normrentevergoeding. Voor het
bepalen van de hoogte van de normvergoeding
wordt uitgegaan van de datum waarop de swap
wordt gesloten en de looptijd van de swap. Voor
het bepalen van het moment waarop de lening in de
rentenormeringsbalans wordt opgenomen geldt de
datum waarop de interest rate swap feitelijk effectief is.
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In geval van een rentecap bestaat er echter geen
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor
de ‘lange’ normrentevergoeding. In combinatie
met een rentecap kwalificeert een lening met een
variabel rentepercentage niet als langlopend en valt
daarmee automatisch onder het werkkapitaal in de
rentenormeringsbalans; de lening kan dus niet worden
opgenomen in de normeringsbalans.
Een voorbeeld ter illustratie van de (ver)werking van
contracten met caps en swaps.
Een zorginstelling sluit in 2009 een kredietfaciliteit af met de
volgende kenmerken:
Kredietfaciliteit:

€ 30 mln (“bouwdepot” tot
en met 31 december 2011)

Opgenomen bedrag in 2009:

€ 10 mln.

Rentecondities:
EURIBOR op kwartaalsbasis + 45 basispunten,
Tot en met 2011 :

Interest cap op 5%

Vanaf 2012:

Interest rate swap

In de NZa-rentenormeringsbalans wordt de lening pas
met ingang van 2012 opgenomen. Als het systeem van
rentenormering dan nog bestaat. Tot en met 2011 is
sprake van een lening met een rentevaste periode van
minder dan 24 maanden. Omdat de interest rate swap
pas effectief is met ingang van 2012 kan de instelling
zich niet beroepen op het feit dat sprake is van een
geldlening met een interest rate swap. De lening
dient dus opgesplitst te worden naar de verschillende
elementen van de geldlening. Feitelijk te beschouwen
als een driejarig investeringskrediet op variabele

rentebasis en een vaste geldlening vanaf 2012. In de
rentenormeringsbalans 2009 wordt het opgenomen
krediet ad € 10 mln. dus niet verwerkt. Dekking van de
variabele rentekosten (in casu: 1,91%) vindt dus plaats
uit het financieringssaldo in de normeringsbalans en de
normatieve korte rentevergoeding (2,14%).
De verantwoording van de rentederivaten in de
jaarrekening
In RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ worden de
verwerking, de waardering, de presentatie en de
toelichting van financiële instrumenten behandeld.
Deze richtlijn is een nadere uitwerking en toelichting
op de beperkte wettelijke bepalingen inzake financiële
instrumenten.
Voor zover zorginstellingen gebruikmaken van
rentederivaten om het risico af te dekken dat de
variabele rente op de lening wijzigt, is het aan te
bevelen om gebruik te maken van kostprijshedgeaccounting. Bij kostprijshedge-accounting wordt
het rentederivaat (bijvoorbeeld de renteswap) tegen
kostprijs (veelal nihil) in de jaarrekening verwerkt.
In geval van een renteswap worden de betalingen
en ontvangsten van deze swap gelijk verwerkt
in de winst-en-verliesrekening met de afgedekte
rentebetalingen op de lening. Voor het toepassen van
hedge-accounting is het wel vereist dat aangetoond
kan worden dat de hedge effectief zal zijn. Een
belangrijke andere voorwaarde voor het toepassen
van hedge-accounting is de aanwezigheid van
hedge-documentatie. Hedge-documentatie is zowel
mogelijk in generieke zin als op basis van individuele
afdekkingen, maar documentatie vooraf is een vereiste.
In het verleden was dat niet gebruikelijk. Als geen
hedge-documentatie is opgesteld, wordt niet voldaan
aan de eisen voor toepassing van hedge-accounting.
Gevolg is dat geen hedge- accounting kan worden
toegepast. In dat geval wordt het rentederivaat
verwerkt tegen kostprijs of reële waarde. Bij waardering
tegen kostprijs is het verschil met kostprijshedgeaccounting dat een verlies moet worden verwerkt als
de reële waarde onder de kostprijs zakt. Ook als een
renteswap een negatieve waarde krijgt, dient dit verlies
te worden verwerkt. Bij toepassing van kostprijshedgeaccounting worden dergelijke verliezen niet verwerkt,
maar verwerkt in samenhang met de afgedekte positie.
drs. John Blommert RA
drs. J.A. Marco Walhout RA
Koen R. Dessens
Joyce van Zijl MSc

Update. nummer 4, december 2010

45

Ondernemingsrecht
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Wetsvoorstel aanpassing en
terugvordering van bonussen en
invoering deskundigheidstoetsing
voor commissarissen van financiële
ondernemingen
In september jl. werd bij de Tweede Kamer het al eerder
aangekondigde wetsvoorstel aanpassing en terugvordering
van bonussen ingediend. Het voorstel behelst bovendien
de invoering van een deskundigheidstoetsing voor
commissarissen van financiële ondernemingen in de
zin van de Wet op het financieel toezicht (bijvoorbeeld
banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen).
Het voorstel met betrekking tot de aanpassing en
terugvordering van bonussen heeft betrekking op NV’s,
op banken en verzekeringsmaatschappijen die in stand
worden gehouden door een coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij of BV, en op financiële
ondernemingen in de zin van de Wet op het financieel
toezicht.

bonussen van dagelijks beleidsbepalers kunnen worden
teruggevorderd.
Ook zonder de wettelijke regeling is het onder
omstandigheden al mogelijk om bonussen aan
te passen of terug te vorderen. De Corporate
Governance Code, waarvan het toepassingsbereik
tot beursvennootschappen beperkt is, bevat daar
ook enkele regels voor, maar op grond van het
‘comply or explain’-beginsel van de Code kan van die
regels worden afgeweken. Het wetsvoorstel beoogt
de bestaande bevoegdheden te verduidelijken en
onafhankelijk te maken van het ‘comply or explain’beginsel van de Code.
Als gezegd behelst het wetsvoorstel ook de invoering
van een deskundigheidstoetsing bij commissarissen (of
toezichthouders) van financiële ondernemingen. Deze
deskundigheidstoetsing zal worden verricht aan de
hand van een beleidsregel van DNB en de AFM.
Barend Verkerk

Het voorstel houdt in dat het orgaan dat de beloning
van bestuurders vaststelt de bevoegdheid krijgt om
een bonus aan te passen tot een passende hoogte als
uitkering daarvan ‘naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn’. Ook geeft
het voorstel de bevoegdheid om een bonus terug
te vorderen voor zover deze is uitgekeerd op basis
van onjuiste informatie (dit terugvorderen wordt ook
wel ‘claw back’ genoemd). Van het bedrag van de
aanpassing of terugvordering van de bonus moet in de
jaarrekening opgave worden gedaan, voor zover het de
jaarrekening van zogenoemde ‘open NV’s’ betreft.

Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl

Bij de NV geldt als bijzonderheid dat het in geval
van een openbaar bod verplicht wordt om bepaalde
bonussen die naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zijn aan te passen. De
gedachte daarachter is dat het tot uitkering komen van
een bonus tot gevolg kan hebben dat bestuurders een
eigen belang krijgen bij het steunen van een bod. Dit
kan hun oordeelsvorming vertroebelen. Bij financiële
ondernemingen geldt als bijzonderheid dat ook
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