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En u bent …

•Naam ?

•Bedrijf ?

•IAS/IFRS kennis/ervaring ?

•Verwachtingen ?
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Disclaimer

The instructor takes every care in preparing course material to 
ensure that the content is accurate and up to date. This course
material does not provide an exhaustive presentation of treatment
of topics presented in accordance with IFRS. As such, when
evaluating the underlying accounting treatment, the original IFRS 
Standards and Interpretations should be consulted, and an advice
of a qualified IFRS expert should be obtained when deemed
necessary. No responsibility for loss occasioned to any person
acting or refraining from acting as a result of such material can be
accepted by the instructor.
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Road map /1
I. Inleiding

II. Raamwerk en presentatie van de jaarrekening

• Raamwerk

• IAS 1 Presentatie van de jaarrekening

• IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en 
fouten

• IAS 7 Het kasstroomoverzicht

• IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards

• IAS 10 Gebeurtenissen na de verslagperiode

• IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving

• IFRS 13 Waardering tegen reële waarde
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Road map /2

III. IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

IV. IAS 2 Voorraden
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Road map /4
V. Activa 

• IAS 16 Materiële vaste activa 

• IAS 40 Vastgoedbeleggingen

• IAS 23 Financieringskosten

• IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en 
informatieverschaffing over overheidssteun 

• IFRS 16 Leaseovereenkomsten

• IAS 38 Immateriële activa

• IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa  
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Road map /3
VI. IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en 
voorwaardelijke activa 

VII. IFRS 8 Operationele segmenten 

VIII. Financiële instrumenten

IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie

IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering

IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing

IFRS 9 Financiële instrumenten
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Road map /5

IX. Bedrijfscombinaties 

• IFRS 3 Bedrijfscombinaties

• IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening 

• IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten 

• IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten

• IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening

• IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint 
ventures 
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Road map /6

X. IAS 19 Personeelsbeloningen

XI. IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

XII. IAS 12 Winstbelastingen

XIII. IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen  
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Road map /7

XIV. Andere

• IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen

• IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen

• IAS 33 Winst per aandeel

• IAS 41 Landbouw

• IFRS 4 Verzekeringscontracten

• IFRS 6 Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen
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Road map /7

Verwacht binnen E.E.R.

• IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

• IFRS 17 Insurance Contracts
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I. INLEIDING
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Basis
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Bronnen
• http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

• Consolidated text: Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting 
certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of 
the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

http://www.iasplus.com/en

• https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-
standards.html

• https://www.ey.com/en_gl/search?q=IFRS

• https://www.bdo.global/en-gb/search-results?searchtext=IFRS&searchmode=allwords

• V. Weets e.a. : Aan de slag met IFRS
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http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/ifrs-financial-statements/index_en.htm
http://www.iasplus.com/en
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html
https://www.ey.com/en_gl/search?q=IFRS


This document is available at: www.europarl.europa.eu/studies CATALOGUE: QA-01-16-545-EN-C (paper) Contact: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu CATALOGUE: QA-

01-16-545-EN-N (pdf) Manuscript completed in April 2016 ISBN: 978-92-823-9275-1 (paper) © European Union Siebrecht Plateau



Comitologieprocedure

Een goedkeuringsprocedure blijft noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de door een particulier orgaan ontwikkelde 
standaarden aan bepaalde criteria voldoen en geschikt zijn 
voor de Europese economie, voordat zij deel gaan uitmaken 
van het EU-recht. 

Bron: COM(2015) 301 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD    
EVALUATIE VAN VERORDENING (EG) Nr. 1606/2002 VAN 19 JULI 2002 BETREFFENDE DE TOEPASSING 
VAN INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR JAARREKENINGEN
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Efficiënte werking van de EU-kapitaalmarkten en 
de interne markt 

De Commissie heeft bewijs gevonden van betere kapitaalmarktresultaten: 
hogere liquiditeit; lagere kapitaalkosten; meer grensoverschrijdende 
transacties; betere toegang tot kapitaal op EU- en wereldniveau; betere 
beleggersbescherming en instandhouding van het beleggersvertrouwen. 
Zoals evenwel is opgemerkt, konden de effecten van de IFRS niet worden 
geïsoleerd van andere veranderingen die de kapitaalmarkten hebben 
beïnvloed. 

Bron: COM(2015) 301 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD    EVALUATIE VAN VERORDENING (EG) Nr. 1606/2002 VAN 19 JULI 2002 
BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR 
JAARREKENINGEN
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Structuur standaard

• Doel

• Toepassingsgebied

• Definities (als bijlage onder “IFRS-label”)

• Toelichting

• Overgangsregeling

• “Bold” versus “not bold” 
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II RAAMWERK EN PRESENTATIE VAN DE 
JAARREKENING
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Bron: Toelichting bij bepaalde artikelen van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor 
jaarrekeningen en de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 en de Zevende Richtlijn 3/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 betreffende  de jaarrekening

“Het raamwerk zelf is evenwel geen IAS of interpretatie en 
behoeft derhalve niet in het Gemeenschapsrecht te worden 
opgenomen”

Raamwerk voor de opstelling en presentatie 
van jaarrekeningen
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Raamwerk

Welke beginselen liggen aan de basis van 
de jaarrekening 
en 
over welke kwalitatieve kenmerken dient 
een jaarrekening te beschikken ?
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Raamwerk

Welke waarderingsgrondslag
wordt er gehanteerd
bij het opstellen van de jaarrekening ?
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Raamwerk

• Doel

• Gebruikers

• Veronderstellingen
• Toerekeningsbeginsel (accrual basis)
• Continuïteitsbeginsel (going concern)
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Raamwerk
• Kwalitatieve kenmerken: primaire & secundaire

• Begrijpelijkheid
• Relevantie

• Materialiteit
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Raamwerk
• Kwalitatieve kenmerken: primaire & secundaire

• …
• Betrouwbaarheid

• Getrouwe weergave
• Economische realiteit boven de juridische vorm
• Onpartijdigheid
• Voorzichtigheid ‘the exercise of caution when making judgements under conditions of uncertainty’

• Volledigheid
• Vergelijkbaarheid
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Raamwerk

• Elementen van de jaarrekening
• Activa (assets)

• Verplichtingen (liabilities) (een actuele verplichting van de entiteit om een 
economisch middel over te dragen als gevolg van gebeurtenissen in het verleden)

• Eigen vermogen (equity)

• Baten (income = revenue & gains)

• Lasten (expenses)

• Opname

• Waardering
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Bron: Grant Thornton, IFRS News Special Edition:  A revised ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ June 2018
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Opnamecriteria

• Actief:
• Het is waarschijnlijk dat er uit de post toekomstige voordelen 

naar de entiteit zullen vloeien
• De kostprijs of de waarde van de post kan betrouwbaar bepaald 

worden

• Passief:
• Het is waarschijnlijk dat de afwikkeling van een bestaande 

verplichting  gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen

• De omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 
plaatsvinden kan op betrouwbare wijze vastgesteld worden.
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Raamwerk

• “Recognition is ‘the process of capturing, for inclusion in the 
statement of financial position or the statement(s) of financial 
performance, an item that meets the definition of an asset, a liability, 
equity, income or expenses’.

• The revised Conceptual Framework goes on to state that recognition is 
only appropriate if it results in both relevant information about the 
element being recognised, and faithful representation of that 
element.”

Bron: Ernst & Young, Applying IFRS IASB issues revised Conceptual Framework for Financial Reporting April 2018
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Raamwerk

• “Derecognition - is ‘the removal of all or part of a recognised asset of 
liability from an entity’s statement of financial position’. 

It goes on to say that derecognition normally occurs: 
• For an asset, when the entity loses control of all or part of the recognized 

asset;

• For a liability, when the entity no longer has a present obligation for all or part 
of the recognised liability”

Bron: Ernst & Young, Applying IFRS IASB issues revised Conceptual Framework for Financial Reporting April 2018
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Raamwerk

Welke beginselen liggen aan de basis van de jaarrekening 
en 
over welke kwalitatieve kenmerken dient een jaarrekening 
te beschikken ?
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Grondbeginselen

• Toerekeningsbeginsel (§22)

• Continuïteitsbeginsel (§23)

Indien er kan van uitgegaan worden dat de activiteiten in de nabije toekomst 
zullen stopgezet worden, moet de jaarrekening op een andere basis opgesteld 
worden.
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Kwalitatieve kenmerken /1

• Begrijpelijkheid (§25)

• Relevantie (§26-30)

• Materialiteit

Informatie is materieel als de weglating ervan of een onjuiste voorstelling de beslissing kan beïnvloeden van 
de gebruikers van die informatie (§30).
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Kwalitatieve kenmerken /2

• Betrouwbaarheid (§31-38)

• Getrouwe weergave (§33-34)

• De economische realiteit gaat boven de juridische vorm (§35)

• Onpartijdigheid (§36)

• Voorzichtigheid (§37)

• Volledigheid (§38)

• Vergelijkbaarheid  (§39-42)

in de tijd & tussen ondernemingen onderling

Siebrecht Plateau



Beperkingen

• Tijdigheid (§43)

Grote vertraging kan leiden tot een verlies aan relevantie

• Afweging van nut en kosten (§44)

• Afweging kwalitatieve kenmerken die onderling strijdig kunnen zijn 
(§45)
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Raamwerk

• Welke waarderingsgrondslag
wordt er gehanteerd
bij het opstellen van de jaarrekening ?
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Waardering (§99-101).

• Mogelijke waarderingsgrondslagen (§100) :

- historische kostprijs (historical cost)

- actuele waarde (current cost)

- bruto-opbrengstwaarde (realisable (settlement) value)

- contante waarde (present value)

(huidige contante waarde van de verwachte toekomstige netto
instroom aan geldmiddelen) 
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Belgian GAAP

• Geen expliciet kader

• Focus op bescherming crediteuren 

• Jaarrekening voor fiscale doeleinden

• Geen kasstroomoverzicht

• Geen overzicht van vermogensmutaties
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IAS 1 Presentatie van de jaarrekening

• Jaarrekening voor algemene doeleinden
jaarrekeningen die bedoeld zijn om te voldoen aan de behoeften van gebruikers die zich niet in een positie bevinden om rapporten op maat aan 
te vragen die volgens hun specifieke informatiebehoeften zijn opgesteld

• Praktisch niet haalbaar

• Materialiteit
Informatie is van materieel belang indien redelijkerwijze mag worden verwacht dat weglating, onjuiste weergave of versluiering daarvan 
van invloed zal zijn op beslissingen die de primaire gebruikers van de jaarrekening voor algemeen gebruik nemen op basis van die
jaarrekening, waarin financiële informatie over een specifieke verslaggevende entiteit wordt verstrekt. 

• De toelichting bevat extra informatie over het overzicht van de financiële 
positie, het (de) overzicht(en) van winst of verlies en niet-gerealiseerde 
resultaten, het afzonderlijke overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten (indien gepresenteerd), het mutatieoverzicht van 
het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht.. 
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IAS 1 Presentatie van de jaarrekening

International Financial Reporting Standards (IFRSs) zijn standaarden 
en interpretaties die door de International Accounting Standards 
Board (IASB) zijn goedgekeurd. Deze bestaan uit: 

• (a) International Financial Reporting Standards; 

• (b) International Accounting Standards; en 

• (c) Interpretaties afkomstig van het International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) of het voormalige Standing 
Interpretations Committee (SIC).
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IAS 1 Presentatie van de jaarrekening

Het doel van de jaarrekening bestaat erin 
informatie te verschaffen over de financiële 
positie, financiële prestaties en kasstromen van 
een entiteit die voor een groot aantal gebruikers 
nuttig is voor het nemen van economische 
beslissingen. 
De jaarrekening toont ook de resultaten van het 
door het management gevoerde beheer van de aan 
het management toevertrouwde middelen.  
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IAS 1 Presentatie van de jaarrekening

Een volledige jaarrekening bestaat uit:

a) een overzicht van de financiële positie aan het eind van de periode; 

b) een overzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten over de periode; 

c) een mutatieoverzicht van het eigen vermogen over de periode; 

d) een kasstroomoverzicht over de periode; 

e) de toelichting, met de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen; 

ea) vergelijkende informatie met betrekking tot de voorgaande periode zoals omschreven in de alinea's 38 en 
38A; en 

f) een overzicht van de financiële positie aan het begin van de voorgaande periode indien een entiteit een 
grondslag voor financiële verslaggeving retroactief toepast, posten in haar jaarrekening retroactief aanpast of 
posten in haar jaarrekening herclassificeert overeenkomstig de alinea's 40A tot en met 40D. 

Een entiteit mag voor de overzichten andere namen gebruiken dan die welke in deze standaard worden gebruikt. 
Zo mag een entiteit de naam „overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten” gebruiken in plaats 
van „overzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten”. 
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Algemene kenmerken

• Getrouw beeld en naleving IFRSs

• Continuïteitsbeginsel

• Toerekeningsbeginsel (uitgezonderd voor het kasstroomoverzicht)

• Materialiteit en aggregatie

• Saldering

• Frequentie van de verslaggeving

• Vergelijkende informatie

• Consistentie van de presentatie
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Balans
• (a) materiële vaste activa;

• (b) vastgoedbeleggingen;

• (c) immateriële activa;

• (d) financiële activa (zonder de onder (e), (h) en (i) vermelde bedragen);

• (e) investeringen die administratief werden verwerkt volgens de „equity”-methode;

• (f) biologische activa die binnen het toepassingsgebied van IAS 41 Landbouw vallen;

• (g) voorraden;

• (h) handels- en overige vorderingen;

• (i) geldmiddelen en kasequivalenten;

• (j) het totaalbedrag van activa die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en 
activa in groepen activa die worden afgestoten geclassificeerd als aangehouden voor 
verkoop overeenkomstig IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten;
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Balans /2
• (k) handels- en overige schulden;

• (l) voorzieningen;

• (m) financiële verplichtingen (zonder de onder (k) en (l) vermelde bedragen);

• (n) actuele belastingverplichtingen en -vorderingen, zoals gedefinieerd in IAS 12 
Winstbelastingen;

• (o) uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen, zoals gedefinieerd in 
IAS 12;

• (p) verplichtingen opgenomen in groepen activa die worden afgestoten en die 
geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop overeenkomstig IFRS 5;

• (q) in het eigen vermogen gepresenteerde minderheidsbelangen; en

• (r) geplaatst kapitaal en reserves die aan eigenaars van de moedermaatschappij 
toerekenbaar zijn.
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Balans/3

Een entiteit moet additionele posten (onder meer door opsplitsing 
van de in alinea 54 vermelde posten), kopjes en subtotalen in het 
overzicht van de financiële positie presenteren indien die presentatie 
relevant is voor een goed inzicht in de financiële positie van de 
entiteit. 

Siebrecht Plateau



Overzicht van winst of verlies en niet-
gerealiseerde resultaten 

Het overzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten 
(overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten) moet, 
naast de rubriek betreffende winst of verlies en de rubriek 
betreffende niet-gerealiseerde resultaten, het volgende bevatten: 

(a) winst of verlies; 

(b) het totaal van de niet-gerealiseerde resultaten; 

(c) gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, 
zijnde het totaal van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten 
(par. 81A). 
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Overzicht van winst of verlies en niet-
gerealiseerde resultaten 
Naast de rubriek betreffende winst of verlies en de rubriek betreffende niet-
gerealiseerde resultaten moet een entiteit de volgende posten presenteren als 
toerekening van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten over de periode: 

(a) winst of verlies over de periode toerekenbaar aan: 

(i) belangen zonder overheersende zeggenschap, en 

(ii) eigenaars van de moedermaatschappij; 

(b) gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode toerekenbaar 
aan: 

(i) belangen zonder overheersende zeggenschap, en 

(ii) eigenaars van de moedermaatschappij. 

Indien een entiteit winst of verlies in een afzonderlijk overzicht presenteert, moet 
zij (a) in dat overzicht opnemen. 
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Overzicht van winst of verlies en niet-
gerealiseerde resultaten 
Indien baten of lasten materieel zijn, moet een entiteit de aard en het bedrag ervan afzonderlijk 
vermelden (al.97).

Omstandigheden die aanleiding zouden geven tot afzonderlijke vermelding van baten en lasten 
zijn onder meer:

(a) afschrijvingen van voorraden tot de opbrengstwaarde of afschrijvingen van materiële vaste 
activa tot de realiseerbare waarde, evenals terugnemingen van dergelijke afschrijvingen;

(b) reorganisatie van de activiteiten van een entiteit en terugnemingen van eventuele 
voorzieningen voor reorganisatiekosten;

(c) de vervreemding van materiële vaste activa;

(d) de vervreemding van beleggingen;

(e) beëindigde bedrijfsactiviteiten;

(f) gerechtelijke schikkingen; en

(g) andere terugnemingen van voorzieningen (al. 98).

Siebrecht Plateau



Overzicht van winst of verlies en niet-
gerealiseerde resultaten 

Lasten worden verder uitgesplitst om een duidelijk zicht te bieden op 
de componenten van de financiële prestaties die onderling kunnen 
verschillen op het vlak van frequentie, potentieel voor winst of verlies 
en voorspelbaarheid. 

Deze uitsplitsing kan in twee verschillende vormen worden verstrekt.
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Overzicht van winst of verlies en niet-
gerealiseerde resultaten 

De eerste vorm van uitsplitsing is de categoriale kostenindeling. Een 
entiteit groepeert in winst of verlies opgenomen lasten volgens hun 
aard (bijvoorbeeld afschrijvingen, aangekochte materialen, 
transportkosten, personeelsbeloningen en advertentiekosten), zonder 
ze opnieuw toe te rekenen aan verschillende functies binnen de 
entiteit. Deze methode kan eenvoudig toe te passen zijn omdat het 
niet nodig is lasten toe te rekenen aan functionele indelingen.
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Categoriale kostenindeling
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Overzicht van winst of verlies en niet-
gerealiseerde resultaten 

De tweede vorm van uitsplitsing is de functionele kostenindeling, 
waarbij lasten worden geclassificeerd op basis van hun functie als 
onderdeel van de kostprijs van de omzet of bijvoorbeeld als 
onderdeel van distributie- of beheerskosten. Een entiteit vermeldt 
volgens deze methode ten minste de kostprijs van de omzet, 
gescheiden van andere lasten. Deze indeling kan gebruikers meer 
relevante informatie bieden dan de categoriale kostenindeling, maar 
de toerekening van kosten aan functies kan arbitraire toerekeningen 
vereisen en een aanzienlijke oordeelsvorming impliceren.
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Functionele kostenindeling
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Belgian GAAP

• De jaarlijkse financiële overzichten vormen een geheel en omvatten voor alle 
ondernemingen ten minste de balans, de winst-en-verliesrekening en de 
toelichting bij de financiële overzichten. De lidstaten kunnen voorschrijven dat 
ondernemingen, andere dan kleine ondernemingen, in de jaarlijkse financiële 
overzichten naast de in de eerste alinea bedoelde stukken andere overzichten 
opnemen (art. 4. RICHTLIJN 2013/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van  26 
juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en 
aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad)

• Lasten in de individuele jaarrekening worden ingedeeld volgens hun aard 

• Presentatie van baten en  lasten als niet recurrent is toegelaten
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IAS 8 Grondslagen voor financiële 
verslaggeving; schattingswijzigingen en fouten

• Fouten in voorgaande verslagperioden

• Grondslagen voor financiële verslaggeving

• Schattingswijziging

• Prospectieve toepassing

• Retroactieve toepassing

• Retroactieve aanpassing

• Praktisch niet haalbaar
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In het boekjaar 20x2 ontdekt Beta NV dat bepaalde 
producten die verkocht werden in 20x1 ten onrechte in de 
eindvoorraad waren opgenomen per 20x1 voor een 
bedrag van € 6.500,00.
De jaarrekening over 20x2 toont verkopen ten belope van 
€ 104.000,00; aankopen van handelsgoederen ten belope
van 86.500,00 (inclusief de € 6.500,00 m.b.t. de fout in de 
begininventaris) en winstbelastingen ten belope van € 
5.250,00. (Bron: IAS 2001, p. 186-188)
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• In 20x1 rapporteerde Beta NV het volgende:

Verkopen 73.500,00
Aankoop handelsgoederen -53.500,00
Bedrijfsresultaat 20.000,00
Winstbelastingen -6.000,00
Nettowinst 14.000,00

Het beginsaldo van de reserves in 20x1 was 20.000,00 en het eindsaldo 
34.000,00.

• De winstbelasting bedraagt 30 % zowel in 20x1 als in 20x2.

• Wat rapporteert Beta in 20X2 ?
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• In 20X2 wijzigt Gamma de grondslagen voor de financiële 
verslaggeving m.b.t. het verwerken van kosten van leningen die 
verband houden met een waterkrachtcentrale die in aanbouw is.

• In het verleden heeft Gamma dergelijke kosten geactiveerd.  Nu 
wenst Gamma deze kosten in resultaat te nemen.

• Gamma heeft in 20X1 2.600 euro geactiveerd en in de jaren 
voorafgaand aan 20X1  5.200 euro.

• De resultatenrekening van 20X2 vertoont een winst uit de gewone 
bedrijfsuitoefening vóór intresten en belastingen van 30.000 euro, 
3.000 euro intrestkosten (m.b.t. 20X2) en 8.100 euro 
inkomstenbelastingen.
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Gamma heeft nog geen afschrijvingen geboekt op de waterkrachtcentrale.

De resultatenrekening van 20X ziet eruit als volgt:

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 18.000
Intrestkosten -

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 18.000

Belastingen - 5.400

Netto winst 12.600

De ingehouden winsten bedroegen bij de aanvang van 20X1 20.000 euro en op 
het einde van 20X1 32.600 euro.

De belastingvoet bedraag 30 % in 20X1 en 20X2.

Wat rapporteert Gamme in 20X2 ?
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Wijziging grondslag

• Een entiteit mag een grondslag voor financiële verslaggeving alleen 
wijzigen indien de wijziging:
(a) door een IFRS wordt voorgeschreven; 
dan wel
(b) leidt tot een jaarrekening die betrouwbare en meer relevante 
informatie verstrekt over de gevolgen van transacties, andere 
gebeurtenissen en omstandigheden voor de financiële positie, 
financiële prestatie of kasstromen van de entiteit (al. 14).
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In het boekjaar 20x2 ontdekt Beta NV dat bepaalde producten die verkocht 
werden in 20x1 ten onrechte in de eindvoorraad waren opgenomen per 20x1 
voor een bedrag van € 6.500,00.
De jaarrekening over 20x2 toont verkopen ten belope van € 104.000,00; 
aankopen van handelsgoederen ten belope van 86.500,00 (inclusief de € 
6.500,00 m.b.t. de fout in de begininventaris) en winstbelastingen ten belope
van € 5.250,00.  

(Bron: IAS 2001, p. 186-188)
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• In 20x1 rapporteerde Beta NV het volgende:

Verkopen 73.500,00
Aankoop handelsgoederen -53.500,00
Bedrijfsresultaat 20.000,00
Winstbelastingen -6.000,00
Nettowinst 14.000,00

Het beginsaldo van de reserves in 20x1 was 20.000,00 en het eindsaldo 34.000,00.

• De winstbelasting bedraagt 30 % zowel in 20x1 als in 20x2.

• Wat rapporteert Beta in 20X2 ?

Siebrecht Plateau



Siebrecht Plateau



• In 20X2 wijzigt Gamma de grondslagen voor de financiële 
verslaggeving m.b.t. het verwerken van kosten van leningen die 
verband houden met een waterkrachtcentrale die in aanbouw is.

• In het verleden heeft Gamma dergelijke kosten geactiveerd.  Nu 
wenst Gamma deze kosten in resultaat te nemen.

• Gamma heeft in 20X1 2.600 euro geactiveerd en in de jaren 
voorafgaand aan 20X1  5.200 euro.

• De resultatenrekening van 20X2 vertoont een winst uit de gewone 
bedrijfsuitoefening vóór intresten en belastingen van 30.000 euro, 
3.000 euro intrestkosten (m.b.t. 20X2) en 8.100 euro 
inkomstenbelastingen.
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Gamma heeft nog geen afschrijvingen geboekt op de waterkrachtcentrale.

De resultatenrekening van 20X ziet eruit als volgt:

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 18.000
Intrestkosten -

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 18.000

Belastingen - 5.400

Netto winst 12.600

De ingehouden winsten bedroegen bij de aanvang van 20X1 20.000 euro en op 
het einde van 20X1 32.600 euro.

De belastingvoet bedraag 30 % in 20X1 en 20X2.

Wat rapporteert Gamme in 20X2 ?
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IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving; 
schattingswijzigingen en fouten

• De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn de specifieke principes, 
grondslagen, conventies, regels en praktijken die door een entiteit worden 
toegepast bij de opstelling en presentatie van de jaarrekening.

• Een schattingswijziging is een aanpassing van de boekwaarde van een actief 
of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of 
verbruik van een actief, die voortvloeit uit de beoordeling van de actuele 
staat van activa en verplichtingen en de daaraan gerelateerde verwachte 
toekomstige voordelen en verplichtingen. Schattingswijzigingen vloeien 
voort uit nieuwe informatie of nieuwe ontwikkelingen en worden derhalve 
niet aangemerkt als correcties van fouten.
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IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving; 
schattingswijzigingen en fouten

• Fouten in voorgaande perioden zijn weglatingen uit of onjuiste 
weergaven in de jaarrekening van een entiteit van één of meer 
voorgaande verslagperioden, die voortvloeien uit het niet of 
verkeerd gebruiken van betrouwbare informatie: (a) die beschikbaar 
was op het moment waarop de jaarrekening voor die perioden werd 
goedgekeurd voor publicatie; en (b) waarvan redelijkerwijs verwacht 
zou mogen worden dat deze werd verkregen en in aanmerking werd 
genomen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Dergelijke fouten kunnen het gevolg zijn van rekenfouten, fouten bij 
de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving, 
vergissingen of de verkeerde interpretatie van feiten, en fraude (al. 
5).
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Belgian GAAP

• Niet recurrente resultaten ?

• Schattingswijzigingen conform IAS 8

• Correctie fouten wordt niet behandeld

• Geen voorschriften i.v.m. retroactieve of prospectieve toepassing 
van wijzigingen van grondslagen
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IAS 7 Kasstroomoverzicht

• Kasstromen als gevolg van 

• Operationele activiteiten (de voornaamste activiteiten van een entiteit die opbrengsten 

genereren, evenals andere activiteiten die geen investerings- of financieringsactiviteiten zijn).

• Investeringsactiviteiten (de verwerving en vervreemding van vaste activa en andere 

investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat.

• Financieringsactiviteiten (activiteiten die resulteren in wijzigingen in de grootte en de 

samenstelling van het gestort kapitaal en het vreemd vermogen van de entiteit)
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Opgave - kasstroomoverzicht
/1

Zie appendix A IAS 7 - maakt geen deel uit van de standaard

Balans Resultatenrekening

X2

X2 X1 Wijziging Omzet 30.650

Activa Aankopen -26.000

Kas en -equivalenten 230 160 70 Bruto marge 4.650

Handelsvorderingen 1.900 1.200 700 Afschrijvingen -450

Voorraad 1.000 1.950 -950 Diensten en diverse goederen -910

Financiële vaste activa 2.500 2.500 0 Intresten -400

Materiële vaste activa 2.280 850 1.430 Financiële opbrengsten 500

TOTAAL 7.910 6.660 1.250 Omrekeningsverschil -40

Resultaat vóór belastingen 3.350

Passiva Belastingen -300

Handelsschulden 250 1.890 -1.640 Netto winst 3.050

Te betalen intresten 230 100 130

Te betalen belastingen 400 1.000 -600

Schulden > 1 jaar 2.300 1.040 1.260

Kapitaal 1.500 1.250 250

Reserves 3.230 1.380 1.850

TOTAAL 7.910 6.660 1.250
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Opgave  - kasstroomoverzicht
/2
• Tijdens het boekjaar werden alle aandelen van een onderneming overgenomen 

voor 590.  De ‘fair value’ van de balansrubrieken is de volgende:
Inventaris 100 Leveranciers 100
Handelsvordering 100 Schulden > 1 jaar 200
Kas 40
Mat. vaste activa 650

• In de loop van het boekjaar werd 250 ontvangen uit een kapitaalverhoging en 
250 t.g.v. het afsluiten van een langlopende lening.
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Opgave  - kasstroomoverzicht
/3

• De totale intrestlast in X2 bedroeg 400, waarvan 170 effectief betaald werd.  
100 intrestlasten m.b.t. vorig boekjaar werden eveneens betaald in X2.

• Dividenden werden uitgekeerd ten belope van 1.200.

• De belastingschuld op het begin en op het einde van het boekjaar bedroeg 
respectievelijk 1.000 en 400.  In het boekjaar werd nog 200 geboekt.  De 
ingehouden R.V. op ontvangen dividenden bedraagt 100.
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Opgave  - kasstroomoverzicht
/4

• In X2 werden materiële vaste activa aangekocht ten belope van 1.250 
waarvan 900 gefinancierd werd d.m.v. een financiële leasing.  De 
resterende 350 werden effectief betaald.

• Een machine met een NBW van 20 werd verkocht voor 20. De 
oorspronkelijke aanschaffingswaarde = 80.

• In de handelsvorderingen per einde boekjaar is een vordering 
opgenomen m.b.t. te ontvangen intresten voor 100.

• Stel een kasstroomoverzicht op.
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IAS 7 Kasstroomoverzicht

Een entiteit moet voor haar verslaggeving over kasstromen uit operationele 
activiteiten een van de volgende methoden hanteren:

• (a) de directe methode, waarbij de belangrijkste categorieën van contante 
bruto-ontvangsten en contante brutobetalingen worden gepresenteerd; 
dan wel

• (b) de indirecte methode, waarbij de winst of het verlies wordt aangepast 
om rekening te houden met de gevolgen van transacties van niet-contante 
aard, overlopende posten uit hoofde van reeds ontvangen of betaalde, dan 
wel nog te ontvangen of te betalen kasstromen uit operationele 
activiteiten, en baten of lasten die verband houden met investerings- of 
financieringskasstromen (al. 18)
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Kasstroom uit operationele activiteiten - directe methode
Omzet 30.650 cf.RR

Wijziging handelsvord. -700 cf. balans

- Te ontvangen intresten in handelsvord. einde bj. 100 zie opgave

- Overname vordering dochter 100 zie opgave

Kasontvangsten van klanten 30.150

Aankopen -26.000 cf. RR

Afname van handelsschulden -1.640 cf. balans

- Overname schuld dochter -100 zie opgave

Afname voorraad 950 cf. balans

- Overname voorraad dochter 100 zie opgave

Diensten & diverse goederen -910 cf. RR

Kasuitgaven naar leveranciers en personeel -27.600

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.550

Betaalde intresten zie opgave -270

Betaalde belast. (BS 1000 + boeking 200 - ES 400 = 800 + RV 100) zie opgave -900

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 1.380
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Kasstroom uit operationele activiteiten - indirecte methode
Resultaten vóór belastingen &

uitzonderlijke resultaten 3.350

Aanpassingen m.b.t.

- afschrijvingen 450

- omrekeningsverschillen 40

- financiële opbrengsten uit deelnemingen -500

- intresten 400

Operationeel res. vóór wijziging werkkap. 3.740

Toename vorderingen (na correcties) -500

Afname voorraad (na correcties) 1.050

Afname handelsschulden (na correcties) -1.740

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.550

Betaalde intresten -270

Betaalde belastingen -900

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 1.380
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa 650

Voorraden 100

Handelsvorderingen 100

Kas 40

Schulden > 1 jaar -200

Handelsschulden -100

Fair value 590

- Kas -40

Verwerving deelneming 550 -550

Investeringen in mat. vaste activa -350

Desinvesteringen 20

Financiële opbrengsten 500

- te ontvangen intresten -100

400

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -480
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kapitaalverhoging 250

Opname leningen op lange termijn 250

Schulden > 1 jaar begin boekjaar 1.040

Overname schuld dochter 200

Opname leningen op lange termijn 250

Schuld financiële leasing 900

2.390

Schulden > 1 jaar einde boekjaar -2.300

Aflossing schuld 90 -90

Betaalde dividenden -1.200

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -790
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Overzicht kasstroomtabel

Overzicht

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 1.380

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -480

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -790

Netto kastoename 110

Kas en -equivalenten einde boekjaar 230

Omrekeningsverschillen 40

Kas en -equivalenten begin boekjaar -160

Netto kastoename 110
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KASSTROMEN IN VREEMDE VALUTA
(al. 25 – 28)
• Kasstromen die voortkomen uit transacties in vreemde valuta moeten worden gepresenteerd in de 

functionele valuta van een entiteit door op het bedrag in vreemde valuta de wisselkoers toe te passen die op 
de datum van de kasstroom geldt tussen de functionele valuta en de vreemde valuta.

• De kasstromen van een buitenlandse dochteronderneming moeten worden omgerekend tegen de 
wisselkoersen die op de data van de kasstromen gelden tussen de functionele valuta en de vreemde valuta.

• Kasstromen die luiden in vreemde valuta moeten worden gerapporteerd op een wijze die in 
overeenstemming is met IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen. Deze standaard staat het gebruik 
toe van een wisselkoers die de huidige koers benadert. Er mag bijvoorbeeld een gewogen gemiddelde 
wisselkoers voor een periode worden gehanteerd om transacties in vreemde valuta of de omrekening van de 
kasstromen van een buitenlandse dochteronderneming te presenteren. Anderzijds staat IAS 21 niet toe dat 
voor de omrekening van de kasstromen van een buitenlandse dochteronderneming de wisselkoers op het 
einde van de verslagperiode wordt gebruikt.

• Niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit wisselkoerswijzigingen zijn geen kasstromen. 
Wel moeten de gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten die in vreemde 
valuta worden aangehouden of verschuldigd zijn in het kasstroomoverzicht worden gepresenteerd teneinde 
een aansluiting te bieden tussen de geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin en aan het eind van de 
periode. Dit bedrag wordt apart van de kasstromen uit bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten 
gepresenteerd en omvat de verschillen die eventueel zouden hebben bestaan indien deze kasstromen waren 
gepresenteerd volgens de wisselkoersen aan het eind van de periode.
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Belgian GAAP

• Geen verplichting
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IAS 10 Gebeurtenissen na de verslagperiode

DOEL

... voor te schrijven:

(a) wanneer een entiteit haar jaarrekening moet aanpassen voor 
gebeurtenissen na de verslagperiode ; en

(b) welke informatie een entiteit moet vermelden in verband met de datum 
waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie en over de 
gebeurtenissen na de verslagperiode .

De standaard schrijft eveneens voor dat een entiteit haar jaarrekening niet 
mag opstellen op basis van het continuïteitsbeginsel indien 
gebeurtenissen na de verslagperiode erop wijzen dat de veronderstelling 
dat de continuïteit van de entiteit gewaarborgd is niet gepast is.
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IAS 10 Gebeurtenissen na de verslagperiode

Adjusting of non-adjusting ?

• Faillissement van een klant dat uitgesproken wordt na het einde van 
de verslagperiode.

• Daling van de reële waarde van beleggingen na het einde van de 
verslagperiode.

• Constatering van fraude of fouten na verslagperiode.

Siebrecht Plateau



IAS 10 

Voorbeeld:

Het management van een entiteit completeert op 28 februari 20X2 de 
conceptjaarrekening over het jaar dat op 31 december 20X1 eindigt. 
Op 18 maart 20X2 wordt de jaarrekening onderworpen aan een 
beoordeling door de raad van bestuur, die de jaarrekening goedkeurt 
voor publicatie. Op 19 maart 20X2 maakt de entiteit haar winst en 
bepaalde andere financiële informatie bekend. De jaarrekening wordt 
op 1 april 20X2 ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en 
andere geïnteresseerden. De aandeelhouders keuren de jaarrekening 
op hun jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 20X2 goed, en de 
goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens op 17 mei 20X2 bij een 
regelgevende instantie ingediend.
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IAS 10

• Het proces dat de goedkeuring van de jaarrekening voor publicatie 
met zich meebrengt varieert naargelang van de 
managementstructuur, de wettelijke vereisten en de procedures die 
worden gehanteerd voor het opstellen en presenteren van de 
jaarrekening (al.4).

• In sommige gevallen is een entiteit verplicht haar jaarrekening na 
uitgifte ter goedkeuring voor te leggen aan haar aandeelhouders. In 
dergelijke gevallen geldt als datum waarop de jaarrekening is 
goedgekeurd voor publicatie de datum van de oorspronkelijke 
uitgifte, en niet de datum waarop de aandeelhouders de 
jaarrekening goedkeuren (al.5).
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IAS 10 

Voorbeeld:

Het management van een entiteit completeert op 28 februari 20X2 de 
conceptjaarrekening over het jaar dat op 31 december 20X1 eindigt. 
Op 18 maart 20X2 wordt de jaarrekening onderworpen aan een 
beoordeling door de raad van bestuur, die de jaarrekening goedkeurt 
voor publicatie. Op 19 maart 20X2 maakt de entiteit haar winst en 
bepaalde andere financiële informatie bekend. De jaarrekening wordt 
op 1 april 20X2 ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en 
andere geïnteresseerden. De aandeelhouders keuren de jaarrekening 
op hun jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 20X2 goed, en de 
goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens op 17 mei 20X2 bij een 
regelgevende instantie ingediend.
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IAS 10 

• De jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie op 18 maart 20X2 
(datum waarop de raad van bestuur de jaarrekening heeft 
goedgekeurd voor publicatie).
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IAS 10

• Gebeurtenissen na de verslagperiode zijn zowel gunstige als 
ongunstige gebeurtenissen die plaatsvinden tussen het einde van 
de verslagperiode en de datum waarop de jaarrekening wordt 
goedgekeurd voor publicatie. 
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IAS 10 Gebeurtenissen na de verslagperiode

• Onderscheid:
• Adjusting events omstandigheden bestonden op het einde van de 

verslagperiode

• Non-adjusting events omstandigheden zijn ontstaan na de verslagperiode

• Vermelding datum waarop de jaarrekening officieel voor publicatie 
werd goedgekeurd
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IAS 10

• Het faillissement van een klant dat na het einde van de 
verslagperiode uitgesproken wordt, bevestigt gewoonlijk dat de 
klant aan het einde van de verslagperiode minder kredietwaardig 
was (par.9 (b)(i))
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IAS 10

• Een voorbeeld van een gebeurtenis na de verslagperiode die niet 
leidt tot aanpassing van de jaarrekening is een daling van de reële 
waarde van beleggingen tussen het einde van de verslagperiode en 
de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor 
publicatie. De daling van de reële waarde houdt normaliter geen 
verband met de toestand van de beleggingen aan het eind van de 
verslagperiode, maar weerspiegelt omstandigheden die zich nadien 
hebben voorgedaan. Aldus hoeft een entiteit de bedragen voor de 
beleggingen die in haar jaarrekening zijn opgenomen niet aan te 
passen.(par.11)
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IAS 10

• De afwikkeling van een rechtszaak na de verslagperiode  die 
bevestigt dat de entiteit een bestaande verplichting had op het 
einde van de verslagperiode. De entiteit past enige eerder 
opgenomen voorziening aan die verband houdt met deze 
rechtszaak, overeenkomstig IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke 
verplichtingen en voorwaardelijke activa of neemt een nieuwe 
voorziening op. De entiteit vermeldt niet alleen een voorwaardelijke 
verplichting omdat de afwikkeling een aanvullende indicatie 
oplevert die wordt geacht in overeenstemming te zijn met alinea 16 
van IAS 37 (al. 9 (a)).
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IAS 10

• De ontvangst van informatie na het einde van de 
verslagperiode waaruit blijkt dat er op het einde van de 
verslagperiode sprake is van een bijzondere waardevermindering 
van een actief of dat het bedrag van een reeds opgenomen 
bijzonder waardeverminderingsverlies voor dat actief moet worden 
aangepast. Bijvoorbeeld: (…) (ii) de verkoop van voorraden na het 
einde van de verslagperiode kan een indicatie geven van hun 
opbrengstwaarde op het einde van de verslagperiode (al. 9 (b)).
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IAS 10

• Als dividenduitkeringen worden aangekondigd na de verslagperiode 
maar vóór de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd 
voor publicatie, worden de dividenden niet opgenomen als een 
verplichting aan het eind van de verslagperiode omdat er op dat 
moment geen verplichting bestaat. Deze dividenden worden 
vermeld in de toelichting in overeenstemming met IAS 1 Presentatie 
van de jaarrekening (al. 13).
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IAS 10
De volgende voorbeelden zijn gebeurtenissen na de verslagperiode die niet leiden tot 
aanpassing van de jaarrekening en die doorgaans resulteren in informatieverschaffing:

(a) een belangrijke bedrijfscombinatie na de verslagperiode (IFRS 3 Bedrijfscombinaties 
vereist in zulke gevallen een specifieke toelichting) of het afstoten van een belangrijke 
dochteronderneming;

(b) aankondiging van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen;

(c) belangrijke aankopen van activa, classificatie van activa als aangehouden voor verkoop 
overeenkomstig IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten, andere afstotingen van activa of onteigening van belangrijke activa door 
de overheid;

(d) de vernietiging van een belangrijke productiefaciliteit als gevolg van een brand na het 
einde van de verslagperiode ;

(e) bekendmaking of aanvang van de implementatie van een belangrijke reorganisatie (zie 
IAS 37);
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IAS 10
(f) belangrijke transacties van gewone aandelen en mogelijke transacties van gewone 
aandelen na het einde van de verslagperiode (IAS 33 Winst per aandeel, vereist dat de 
entiteit een beschrijving van zulke transacties geeft, behalve indien die transacties 
betrekking hebben op activering of uitgiften van bonusaandelen, aandelensplitsingen of 
omgekeerde aandelensplitsingen, waarvan IAS 33 vereist dat ze allemaal worden 
aangepast);

(g) abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen na het einde 
van de verslagperiode ;

(h) veranderingen in belastingtarieven of belastingwetgeving die na het einde van de 
verslagperiode van kracht of aangekondigd werden, die een significant effect hebben op de 
bestaande en uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (zie IAS 12 
Winstbelastingen);

(i) het aangaan van belangrijke verbintenissen of voorwaardelijke verplichtingen, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van belangrijke garanties; en

(j) het aanvangen van belangrijke rechtszaken die uitsluitend voortkomen uit 
gebeurtenissen na het einde van de verslagperiode (al.22) .
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Belgian Gaap

• Dividenden worden verwerkt als verplichting op balansdatum 
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III OPBRENGSTEN
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

DOEL

Het doel van deze standaard is het vaststellen van de 
principes die een entiteit moet toepassen om aan gebruikers 
van jaarrekeningen nuttige informatie te rapporteren over de 
aard, het bedrag, het tijdstip en de onzekerheid van de 
opbrengsten en kasstromen uit hoofde van een contract met 
een klant (al. 1)
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Een entiteit moet deze standaard op een contract (behalve een 
contract waarvan sprake in alinea 5) slechts toepassen als de 
tegenpartij bij het contract een klant is. Een klant is een partij die met 
een entiteit een contract heeft gesloten om goederen of diensten die 
een output zijn van de normale bedrijfsvoering van de entiteit te 
verkrijgen in ruil voor een vergoeding. Een tegenpartij bij het contract 
zou geen klant zijn als bijvoorbeeld de tegenpartij met de entiteit een 
contract heeft gesloten om deel te nemen aan een activiteit of proces 
waarbij de partijen bij het contract delen in de risico's en voordelen 
uit hoofde van de activiteit of het proces (zoals het ontwikkelen van 
een actief in het kader van een samenwerkingsovereenkomst) in 
plaats van om de output te verkrijgen van de normale bedrijfsvoering 
van de entiteit (al.6).
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten 
(bron: Deloitte)

Stappen:

• identificeren van het contract met een klant; 

• identificeren van prestatieverplichtingen in het contract; 

• vaststellen van de transactieprijs; 

• alloceren van de transactieprijs aan de prestatieverplichtingen in het 
contract; en 

• verantwoorden van opbrengsten op het moment dat de 
onderneming een prestatieverplichting vervult. 
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten 
Stap 1: Identificeren van het contract met een klant 

Een entiteit moet een contract met een klant dat binnen het toepassingsgebied van deze standaard valt alleen 
administratief verwerken wanneer alle volgende criteria zijn vervuld:  

a) de partijen bij het contract hebben het contract (schriftelijk, mondeling of in overeenstemming met 
andere gebruikelijke bedrijfspraktijken) goedgekeurd en hebben zich ertoe verbonden hun betrokken 
verplichtingen na te komen; 

b) de entiteit kan de rechten van elke partij betreffende de over te dragen goederen of diensten 
identificeren; 

c) de entiteit kan de betalingsvoorwaarden voor de over te dragen goederen of diensten identificeren; 

d) het contract heeft economische betekenis (d.w.z., het risico, het tijdstip of het bedrag van de toekomstige 
kasstromen van de entiteit zal naar verwachting veranderen uit hoofde van het contract); en 

e) het is waarschijnlijk dat de entiteit de vergoeding zal innen waarop zij in ruil voor de aan de klant over te 
dragen goederen of diensten recht zal hebben. Bij de beoordeling of de inbaarheid van een vergoeding 
waarschijnlijk is, moet een entiteit alleen in aanmerking nemen of de klant in staat is en voornemens is die 
vergoeding te betalen wanneer deze verschuldigd is. De vergoeding waarop de entiteit recht heeft, kan lager 
zijn dan de in het contract vermelde prijs als de vergoeding variabel is omdat de entiteit de klant mogelijk een 
korting toestaat (zie alinea 52). 
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Stap 2: Identificeren van prestatieverplichtingen in het contract 

Bij aanvang van het contract moet een entiteit de in een contract met 
een klant beloofde goederen of diensten beoordelen en als een 
prestatieverplichting elke belofte identificeren om aan de klant over 
te dragen: 

a) een onderscheiden goed of dienst (of een bundel van goederen of 
diensten); of 

b) een reeks van onderscheiden goederen of diensten die 
grotendeels hetzelfde zijn en hetzelfde patroon van overdracht aan de 
klant vertonen (zie alinea 23)(al.22)
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Stap 3: Vaststellen van de transactieprijs 

Een entiteit moet met de voorwaarden van het contract en haar 
gebruikelijke bedrijfspraktijken rekening houden om de transactieprijs 
te bepalen. De transactieprijs is de vergoeding waarop een entiteit 
verwacht recht te hebben in ruil voor de overdracht van beloofde 
goederen of diensten aan een klant, exclusief namens derden geïnde 
bedragen (bijvoorbeeld bepaalde omzetbelastingen). De in een 
contract met een klant beloofde vergoeding kan vaste bedragen, 
variabele bedragen, of beide omvatten (al. 47). 
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Stap 4: Toewijzing van de transactieprijs aan de 
prestatieverplichtingen in het contract 

Het toewijzen van de transactieprijs heeft tot doel dat een entiteit de 
transactieprijs aan elke prestatieverplichting (of onderscheiden goed 
of dienst) toewijst voor een bedrag dat met de vergoeding 
overeenstemt waarop de entiteit verwacht recht te zullen hebben in 
ruil voor het overdragen van de beloofde goederen of diensten aan 
de klant (al. 73).
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Stap 4: Alloceren van de transactieprijs aan de prestatieverplichtingen in het 
contract
Ter illustratie het volgende voorbeeld. 
De totale transactieprijs van een bundel producten A, B en C bedraagt EUR 
100. De zelfstandige verkoopprijs bij afzonderlijke verkoop van product A is EUR 
50, van product B EUR 25 en van product C EUR 75. Totaal een bedrag ter 
hoogte van EUR 150. Dit impliceert een korting van EUR 50 voor een bundel 
van producten A, B en C. Deze methodiek geeft de volgende allocatie van de 
totale transactieprijs van EUR 100 (in EUR): 

A 33 = 50/150 x 100 

B 17 = 25/150 x 100 

C 50 = 75/150 x 100 

IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten 
(bron: Deloitte)
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Stap 5: Verantwoorden van opbrengsten op het moment dat de 
onderneming een prestatieverplichting vervult 
Een entiteit neemt opbrengsten op wanneer (of naarmate) de entiteit 
een prestatieverplichting vervult door een beloofd goed of een 
beloofde dienst (d.w.z. een actief) aan een klant over te dragen. Een 
actief wordt overgedragen wanneer (of naarmate) de klant 
zeggenschap over dat actief verkrijgt (al.31). 
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Meting van de voortgang naar volledige vervulling van een prestatie-verplichting 

• Voor elke prestatieverplichting die over een periode wordt vervuld in overeenstemming 
met de alinea's 35 tot en met 37 moet een entiteit de opbrengsten over een periode 
opnemen door het meten van de voortgang naar volledige vervulling van die 
prestatieverplichting. De doelstelling bij het meten van de voortgang is de prestaties van 
een entiteit weer te geven wat betreft de overdracht van de zeggenschap over aan een 
klant beloofde goederen of diensten (d.w.z. de vervulling van een prestatieverplichting 
van een entiteit) (al. 39).

• Een entiteit moet één enkele methode voor het meten van de voortgang voor elke over 
een periode vervulde prestatieverplichting toepassen en de entiteit moet die methode 
consequent op vergelijkbare prestatieverplichtingen in vergelijkbare omstandigheden 
toepassen. Aan het einde van elke verslagperiode moet een entiteit haar voortgang naar 
volledige vervulling van een over een periode vervulde prestatieverplichting opnieuw 
meten (al. 40).
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IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

Redelijke metingen van voortgang 

• Een entiteit moet opbrengsten voor een over een periode vervulde 
prestatieverplichting slechts opnemen als de entiteit haar voortgang naar 
volledige vervulling van de prestatieverplichting redelijkerwijs kan meten. 
Een entiteit zou niet in staat zijn haar voortgang naar volledige vervulling 
van de prestatieverplichting redelijkerwijs te meten als zij niet over 
betrouwbare informatie beschikt die vereist zou zijn om een passende 
methode voor het meten van voortgang toe te passen (al. 44).

• In sommige omstandigheden (bijvoorbeeld in de vroege fasen van een 
contract) is een entiteit mogelijk niet in staat redelijkerwijs het resultaat 
van een prestatieverplichting te meten, maar verwacht de entiteit de 
gemaakte kosten goed te maken door vervulling van de 
prestatieverplichting. In dat geval moet de entiteit de opbrengsten slechts 
opnemen overeenkomstig de omvang van de gemaakte kosten totdat zij 
het resultaat van de prestatieverplichting redelijkerwijs kan meten (al. 45).
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IV VOORRADEN
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Maken de volgende elementen 
deel uit van de kostprijs van de 
voorraad ?

• Advertentiekosten

• Aankoopprijs

• Invoerrechten

• Belastingen

• Handelskortingen

• Wisselkoersverschillen 
voortvloeiend uit 
verwerving voorraden

• Opslagkosten

• Loon directeur productie
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IAS 2 Voorraden

• Waardering:

Laagste waarde van 

de kostprijs

of 

de opbrengstwaarde 
(geschatte (verkoopprijs – kosten van voltooiing en verkoop))
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IAS 2 Voorraden

• Voorraadkost
• Inkoopkosten
• Conversiekosten

• Directe productiekosten
• Indirecte productiekosten

• Variabele indirecte
• Vaste indirecte 

• Overige kosten die bijdragen tot de huidige locatie 
of toestand van de voorraden
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IAS 2 Voorraden
• De toerekening van vaste indirecte productiekosten aan de conversiekosten 

is gebaseerd op de normale capaciteit van de productiefaciliteiten. De 
normale capaciteit is de gemiddelde productie die onder normale 
omstandigheden naar verwachting zal worden gerealiseerd over een aantal 
perioden of seizoenen, rekening houdend met het verlies van capaciteit als 
gevolg van planmatig onderhoud. Het werkelijke productieniveau mag 
worden gebruikt als het de normale capaciteit benadert. Het bedrag van de 
vaste overheadkosten dat wordt toegerekend aan elke productie-eenheid, 
wordt niet verhoogd als gevolg van het feit dat de productie lager uitvalt of 
de fabriek enige tijd stilligt. Niet-toegerekende overheadkosten worden als 
last opgenomen in de periode waarin ze zijn ontstaan. In perioden waarin de 
productie abnormaal hoog is, wordt het bedrag van de vaste indirecte 
productiekosten dat aan elke productie-eenheid wordt toegerekend 
verlaagd, zodat voorraden niet boven de kostprijs worden gewaardeerd (IAS 
2). 
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IAS 2 Voorraden

• Hieronder volgen enkele voorbeelden van kosten die worden 
uitgesloten van de kostprijs van voorraden en die als last worden 
opgenomen in de periode waarin ze zijn ontstaan:
(a) abnormale hoeveelheden verspilde grondstoffen, 
arbeidskosten of andere productiekosten;
(b) opslagkosten, tenzij deze kosten noodzakelijk zijn in het 
productieproces vóór een later productiestadium;
(c) administratieve overheadkosten die er niet aan bijdragen om 
de voorraden op hun huidige locatie en in hun huidige staat te 
brengen; en
(d) verkoopkosten (par.16).
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IAS 2 Voorraden

• Technieken voorraadwaardering
• Standaardkostprijsmethode
• Verkoopprijsmethode
Resultaten moeten de kostprijs benaderen

• Kostprijsformules
• Individualisering
• FIFO
• Gewogen gemiddelde kostprijs
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IAS 2 Voorraden

• Een entiteit moet dezelfde kostprijsformule gebruiken voor 
alle voorraden van een soortgelijke aard en met een 
soortgelijk gebruik voor de entiteit. Voor voorraden die 
verschillen in aard of gebruik kan de toepassing van 
verschillende kostprijsformules gerechtvaardigd zijn 
(par.25).
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IAS 2 Voorraden

• Als de omstandigheden die er eerder toe hebben geleid dat 
voorraden onder de kostprijs werden afgeschreven niet meer 
bestaan, of als vaststaat dat de opbrengstwaarde vanwege een 
wijziging in de economische omstandigheden is toegenomen, wordt 
het bedrag van de afschrijving teruggenomen (dat wil zeggen de 
terugneming wordt beperkt tot het bedrag van de oorspronkelijke 
afschrijving) zodat de nieuwe boekwaarde gelijk is aan de laagste 
waarde van de kostprijs en de herziene opbrengstwaarde. Dit doet 
zich bijvoorbeeld voor als een voorraadbestanddeel dat wordt 
geboekt tegen de opbrengstwaarde omdat zijn verkoopprijs is 
gedaald, in een latere periode nog steeds in voorraad is en zijn 
verkoopprijs is gestegen (par. 33).
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IAS 2 Voorraden

• Als voorraden worden verkocht, moet de boekwaarde van deze 
voorraden worden opgenomen als last in de periode waarin de 
daarmee verband houdende opbrengsten worden opgenomen. Het 
bedrag van elke afschrijving van voorraden tot de opbrengstwaarde 
en alle verliezen van voorraden moeten als last worden opgenomen 
in de periode waarin de afschrijving of het verlies plaatsvindt. Het 
bedrag van elke terugneming van elke afschrijving van voorraden 
voortvloeiend uit een toename van de opbrengstwaarde, moet 
worden opgenomen als een verlaging van de voorraadwaarde die 
als last wordt opgenomen in de periode waarin de terugneming 
plaatsvindt (par. 34).
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Waarde voorraad & kostprijs  verkopen ?

Datum Hoev. Prijs/stuk (€) Total kostprijs

Januari Begininventaris 300 9 2.700

Maart Aankopen 200 12 2.400

Juni Aankopen 600 13 7.800

Oktober Aankopen 500 14 7.000

1.600 19.900

Alle verkopen vonden plaats in november.

Fysische inventaris op 31 december = 700 eenheden.

Wat is de waarde van de stock en de kost van de verkopen uitgaande van

FIFO, Gemiddelde, Gewogen gemiddelde & LIFO ?
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Maken de volgende elementen 
deel uit van de kostprijs van de 
voorraad ?

• Advertentiekosten

• Aankoopprijs

• Invoerrechten

• Belastingen

• Handelskortingen

• Wisselkoersverschillen 
voortvloeiend uit 
verwerving voorraden

• Opslagkosten

• Loon directeur productie
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Maken de volgende elementen deel uit van de 
kostprijs van de voorraad ?

• Advertentiekosten Neen

• Aankoopprijs Ja

• Invoerrechten Ja

• Belastingen Ja, tenzij
terugvorderbaar

• Handelskortingen Ja (in min)
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Maken de volgende elementen deel uit van de 
kostprijs van de voorraad ?

• Wisselkoersverschillen
voortvloeiend uit 
verwerving voorraden Neen

• Opslagkosten (Neen, tenzij …)

• Loon directeur productie Ja 
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Belgian GAAP

• Indirecte productiekosten kunnen al dan niet opgenomen 
worden in de kostprijs

• LIFO is toegelaten

• Meer richtlijnen i.v.m. de indeling van de verschillende types 
van voorraden
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V ACTIVA
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Opnamecriteria:

Toekomstige economische voordelen zijn 
waarschijnlijk 

&

kostprijs betrouwbaar bepalen (al. 7)
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Waardering bij eerste opname:

• Kostprijs = aankoopprijs, rechtstreeks toerekenbare 
kosten om actief op de locatie en in de staat te krijgen 
die noodzakelijk is om te functioneren op de door het 
management beoogde wijze; eerste schatting van kosten 
van ontmanteling en verwijdering van het actief en het 
herstel van het terrein waarop het actief zich bevindt 
(al.16).
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IAS 16 Materiële vaste activa
• Voorbeelden van rechtstreeks toerekenbare kosten zijn:

(a) kosten van personeelsbeloningen (zoals gedefinieerd in IAS 19 
Personeelsbeloningen) die rechtstreeks voortkomen uit de 
vervaardiging of verwerving van een materieel vast actief;
(b) kosten voor het geschikt maken van het terrein;
(c) initiële leverings- en afhandelingskosten;
(d) installatie- en montagekosten;
(e) kosten om te onderzoeken of het actief naar behoren 
functioneert, na de netto-opbrengsten van de verkoop van 
geproduceerd materiaal te hebben afgetrokken, terwijl het actief 
naar de locatie en in de staat van functioneren wordt gebracht (zoals 
geproduceerde monsters wanneer uitrustingen getest worden); en 
(f) honoraria van adviseurs (par. 17).
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Voorbeelden van kosten die geen kosten van een materieel vast 
actief zijn:
(a) openingskosten van een nieuwe vestiging;
(b) kosten om een nieuw product of een nieuwe dienst te lanceren 
(met inbegrip van advertentie- en promotiekosten);
(c) kosten voor bedrijfsvoering op een nieuwe locatie of met een 
nieuwe cliëntencategorie (met inbegrip van opleidingskosten voor 
het personeel); en
(d) administratie- en andere algemene overheadkosten (par. 19).
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IAS 16 Materiële vaste activa

• De opname van kosten in de boekwaarde van een 
materieel vast actief wordt beëindigd wanneer het 
actief op de locatie is en zich in de staat bevindt die 
noodzakelijk is om te kunnen functioneren op de door 
het management beoogde wijze. Derhalve worden 
kosten die worden gemaakt voor het gebruik of het 
anders inzetten van een materieel vast actief niet 
opgenomen in de boekwaarde van dat actief. 
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IAS 16 Materiële vaste activa

• De volgende kosten worden bijvoorbeeld niet in de boekwaarde 
van een materieel vast actief opgenomen: (a) kosten die worden 
gemaakt voor een actief dat, hoewel het in staat is om te 
functioneren op de door het management beoogde wijze, nog 
gebruiksklaar moet worden gemaakt of dat functioneert beneden 
zijn optimale productiecapaciteit; (b) initiële exploitatieverliezen, 
zoals de verliezen die optreden wanneer de vraag naar de 
producten die met het actief worden vervaardigd zich in een 
opbouwfase bevindt; en (c) kosten van verplaatsing of reorganisatie 
van een deel van of alle bedrijfsactiviteiten van de entiteit (par. 20).
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Sommige bedrijfsactiviteiten houden verband met de vervaardiging of 
ontwikkeling van een materieel vast actief, maar zijn niet noodzakelijk om 
het actief naar de locatie of in de staat te brengen die nodig is opdat het 
actief zou kunnen functioneren op de door het management beoogde wijze. 
Deze incidentele bedrijfsactiviteiten kunnen vóór of tijdens de 
vervaardiging of ontwikkelingsactiviteiten plaatsgrijpen. Er kunnen 
bijvoorbeeld baten worden gegenereerd door een bouwterrein als 
parkeerterrein te gebruiken tot de bouw van start gaat. Omdat incidentele 
bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk zijn om het actief naar de locatie en in 
de staat te brengen die nodig is om te kunnen functioneren op de door het 
management beoogde wijze, worden de baten en daaraan gerelateerde 
lasten van incidentele bedrijfsactiviteiten in het overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen als onderdeel van de baten-
en lastencategorieën waartoe zij behoren (par. 21).
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IAS 16 Materiële vaste activa
• Eén of meer materiële vaste activa kunnen worden verworven in ruil 

voor een niet-monetair actief of niet-monetaire activa, of een 
combinatie van monetaire en niet-monetaire activa. De volgende 
beschouwing verwijst eenvoudigweg naar een ruil van een niet-
monetair actief voor een ander niet-monetair actief, maar is ook van 
toepassing op alle ruiltransacties die in de voorgaande zin beschreven 
zijn. De kostprijs van een dergelijk materieel vast actief wordt bepaald 
op basis van de reële waarde tenzij a) de ruiltransactie niet op 
commerciële realiteit gebaseerd is of b) als de reële waarde van het 
ontvangen actief en het opgegeven actief niet betrouwbaar kunnen 
worden bepaald. Het verworven actief wordt op deze wijze 
gewaardeerd, zelfs indien een entiteit het opgegeven actief niet 
onmiddellijk van de balans kan verwijderen. Indien het verworven 
actief niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd, is de kostprijs 
gelijk aan de boekwaarde van het opgegeven actief (par. 24).

Siebrecht Plateau



IAS 16 Materiële vaste activa
• Een entiteit bepaalt of een ruiltransactie op commerciële realiteit 

gebaseerd is door te beoordelen in welke mate zij verwacht dat 
toekomstige kasstromen zullen wijzigen als gevolg van de 
transactie. Een ruiltransactie heeft economische betekenis indien:
(a) de samenstelling (risico, tijdstip en bedrag) van de kasstromen 
van het ontvangen actief verschilt van de samenstelling van de 
kasstromen van het overgedragen actief; dan wel
(b) de entiteitsgebonden waarde van het gedeelte van de 
bedrijfsactiviteiten van de entiteit dat door de transactie is 
beïnvloed, verandert als gevolg van de ruil; en (c) het verschil 
onder (a) of (b) belangrijk is met betrekking tot de reële waarde 
van de geruilde activa (par. 25).
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Kostprijsmodel

Kostprijs 
- geaccumuleerde afschrijvingen 
- geaccumuleerde bijzondere waardeverminderings-
verliezen (al. 30).
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Herwaarderingsmodel
• Reële waarde op moment van de herwaardering –

geaccumuleerde afschrijvingen – geaccumuleerde 
bijzondere waardeverminderingsverliezen

• Herwaardering als reële waarde beduidend verschilt van 
de boekwaarde

• Alle gelijksoortige activa herwaarderen
• Boekwaarde kan stijgen of afnemen als gevolg van de 

herwaardering (al. 31 & 36)
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IAS 16 Materiële vaste activa

• Indien de boekwaarde van een actief stijgt als gevolg van een herwaardering, 
moet de stijging in niet-gerealiseerde resultaten worden opgenomen en in het 
eigen vermogen worden verwerkt als herwaarderingsreserve. De stijging moet 
echter in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten worden opgenomen in zoverre zij een herwaarderingsafname van 
hetzelfde actief terugdraait die voorheen in het overzicht van gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde resultaten was opgenomen (par. 39).

• Indien de boekwaarde van een actief afneemt als gevolg van een 
herwaardering, moet de afname in het overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten worden opgenomen. De afname moet echter in niet-
gerealiseerde resultaten worden opgenomen in zoverre de 
herwaarderingsreserve die op dat actief betrekking heeft over een creditsaldo 
beschikt. De in niet-gerealiseerde resultaten opgenomen afname reduceert 
het bedrag dat als herwaarderingsreserve in het eigen vermogen is 
opgenomen (par. 40).
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IAS 16 Materiële vaste activa
• Afschrijvingen

• Componentenapproach
• Restwaarde + gebruiksduur aan einde van elke 

verslagperiode herzien (al. 51)
• Afschrijven vanaf moment dat actief beschikbaar is voor 

gebruik (al. 55).

• Methode
• Lineair

• Degressief

• Op basis van verbruikte werkeenheden (al. 62)
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IAS 16 Materiële vaste activa

NIET LANGER OPNEMEN IN DE BALANS
De boekwaarde van een materieel vast actief mag niet langer 
in de balans opgenomen worden:

(a) na vervreemding; dan wel

(b) indien er geen toekomstige economische voordelen meer 
te verwachten zijn van het gebruik of de vervreemding van 
het actief (al. 67)
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• Print nv heeft in de V.S. een nieuwe drukpers gekocht voor haar
drukactiviteiten.  De machine wordt verscheept naar A’pen.  Ze
wordt ingeklaard en getransporteerd naar de vestiging in Geel.  De 
oude machine wordt ontmanteld en buiten gebruik gesteld.  Welke
van de volgende uitgaven worden opgenomen in de initiële kostprijs
?

Bron: Aan de slag met IAS.
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• Erelonen voor de selectie van de nieuwe drukpers. 

• Handelskorting verkregen bij verwerving

• Rentelasten op een korte termijnlening aangegaan
voor deze verwerving

• Invoerrechten

• Vrachtkosten

• Transportverzekering

• Investeringssubsidie toegekend door overheid 

• BTW bij invoer

• Bijkomende installatiekosten voor de drukpers

• Erelonen voor het toezicht op de installatie

• Gedeelte werkingskosten aankoopafdeling

• Materialen voor het gebruiksklaar maken

• Opleidingskosten voor de operatoren van de machine

• Kosten wegens inefficiëntie in de opstartfase
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• Erelonen voor de selectie van de nieuwe drukpers. N

• Handelskorting verkregen bij verwerving J

• Rentelasten op een korte termijnlening aangegaan
voor deze verwerving N

• Invoerrechten J

• Vrachtkosten J

• Transportverzekering J

• Investeringssubsidie toegekend door overheid J

• BTW bij invoer N

• Bijkomende installatiekosten voor de drukpers J

• Erelonen voor het toezicht op de installatie J

• Gedeelte werkingskosten aankoopafdeling N

• Materialen voor het gebruiksklaar maken J

• Opleidingskosten voor de operatoren van de machine N

• Kosten wegens inefficiëntie in de opstartfase N
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Belgian GAAP

• Toegelaten om indirecte kosten niet op te nemen in de 
vervaardigingsprijs

• Ruiltransacties niet afgetoetst aan commerciële realiteit

• Opname kosten voor ontmanteling niet toegelaten

• Overheidssubsidies niet in mindering van kostprijs
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Belgian GAAP

• Eén actief herwaarderen en andere soortgelijke niet, is 
mogelijk

• Geen rekening met restwaarde

• Afschrijvingen veelal fiscaal geïnspireerd

• Jaarlijkse herziening afschrijvingsperiode en –methode niet 
vereist

• Afschrijvingskost niet afzonderlijk te bepalen voor elk 
significant bestanddeel van het actief
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IAS 40 Vastgoedbeleggingen

• Een gebouw dat als hoofdkantoor gebruikt wordt, heeft een 
netto boekwaarde van 120.  De onderneming beslist om te 
verhuizen naar een andere locatie en het vroegere 
hoofdkantoor te verhuren.  De reële waarde van het 
gebouw bedraagt op dat moment 150.  Welke boekingen 
dienen te gebeuren ?

Bron: Aan de slag met IAS, p. 226.
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Doel

• Het voorschrijven 
van de verwerkingswijze
voor vastgoedbeleggingen
en de desbetreffende informatievereisten. (§1)
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Definities

Een vastgoedbelegging is een onroerende zaak (grond of een 
gebouw — of deel van een gebouw — of beide) die (door de 
eigenaar of door de lessee als een met een gebruiksrecht 
overeenstemmend actief) wordt aangehouden om 
huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren, 
en niet voor: 

a) gebruik in de productie of de levering van goederen of 
diensten of voor bestuurlijke doeleinden; dan wel 

b) verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering.
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Definities /2

• Door de eigenaar gebruikt vastgoed 
owner-occupied property
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Definities /4
• In sommige gevallen verleent een entiteit aanvullende 

diensten aan de gebruikers van een onroerende zaak die 
door de entiteit wordt aangehouden. Een entiteit moet 
een dergelijke onroerende zaak als een vastgoedbelegging 
beschouwen indien deze diensten een onbelangrijke 
component vormen van de totale overeenkomst. Een 
voorbeeld hiervan is wanneer de eigenaar van een 
kantoorgebouw beveiligings- en onderhoudsdiensten 
verleent aan de lessees die in het gebouw zijn gehuisvest.
(§ 11)
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Start

Wordt het vastgoed

aangehouden voor verkoop in het normale 

verloop van de bedrijfsvoering ?

Gebruik IAS 2

Wordt het vastgoed

betrokken door de eigenaar ?

Is het vastgoed nog in aanbouw

of in ontwikkeling ?

Welk model wordt gekozen 

voor alle investerings-

eigendommen ?

De eigendom is een

vastgoedbelegging.

Gebruik IAS 16

IAS 16 tot afwerking

Gebruik IAS 16 

Gebruik IAS 40

J

A

JA

JA

Kostprijsmodel

Reële-waarde model

Neen

Neen

Neen

Siebrecht Plateau



Opname (§15-16)

• Een vastgoedbelegging in eigendom moet als een actief 
worden opgenomen als en alleen als:  
a) het waarschijnlijk is dat de aan de vastgoedbelegging 
verbonden toekomstige economische voordelen naar de 
entiteit zullen vloeien; en  
b) de kostprijs van de vastgoedbelegging betrouwbaar kan 
worden bepaald (§16).
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WAARDERING BIJ EERSTE OPNAME 

• De eerste waardering van een vastgoedbelegging in 
eigendom moet geschieden tegen kostprijs. In de eerste 
waardering moeten transactiekosten mee worden 
opgenomen (§ 20).
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WAARDERING BIJ EERSTE OPNAME 

Eén of meer vastgoedbeleggingen kunnen worden verworven in ruil 
voor één of meer niet-monetaire activa, of voor een combinatie van 
monetaire en niet-monetaire activa. De volgende beschouwing heeft 
betrekking op een ruil van een niet-monetair actief tegen een ander 
niet-monetair actief, maar is ook van toepassing op alle ruiltransacties 
die in de voorgaande zin beschreven zijn. De kostprijs van een 
dergelijke vastgoedbelegging wordt gewaardeerd tegen reële waarde 
tenzij (a) de ruiltransactie geen economische betekenis heeft, of (b) 
de reële waarde van noch het ontvangen actief, noch het afgestane 
actief betrouwbaar kan worden bepaald. Het verworven actief wordt 
op deze wijze gewaardeerd, zelfs indien een entiteit het afgestane 
actief niet onmiddellijk uit het overzicht van de financiële positie kan 
verwijderen. Indien het verworven actief niet tegen reële waarde 
wordt gewaardeerd, wordt de kostprijs ervan gewaardeerd tegen de 
boekwaarde van het afgestane actief (§27).
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WAARDERING NA EERSTE OPNAME

Grondslag voor financiële verslaggeving 

Behoudens de in alinea 32A vermelde uitzondering moet een 
entiteit als grondslag voor financiële verslaggeving kiezen voor 
het reëlewaardemodel (zie de alinea's 33 tot en met 55) of voor 
het kostprijsmodel (zie alinea 56). De gekozen grondslag moet 
dan op al haar vastgoedbeleggingen worden toegepast 

(§30).

Siebrecht Plateau



Waardering tegen reële waarde (reële-waardemodel)

• Na de eerste opname moet een entiteit die voor het 
reëlewaardemodel kiest, al haar vastgoedbeleggingen 
tegen reële waarde waarderen, behalve in de gevallen 
die in alinea 53 zijn beschreven. (§33)
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Waardering tegen reële waarde (reële-waardemodel) 

• Winsten of verliezen die uit een wijziging in de reële waarde van een 
vastgoedbelegging voortvloeien, moeten in winst of verlies worden 
opgenomen over de periode waarin ze ontstaan (§35).
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Waardering tegen reële waarde (reële-waardemodel)

• Indien een entiteit een vastgoedbelegging voorheen tegen reële 
waarde heeft gewaardeerd, moet zij de onroerende zaak tegen 
reële waarde blijven waarderen tot deze wordt vervreemd (of tot 
het tijdstip waarop deze door de eigenaar gebruikt vastgoed 
wordt of de entiteit de onroerende zaak begint te ontwikkelen 
voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering), zelfs 
indien vergelijkbare markttransacties minder frequent gaan 
voorkomen of marktprijzen minder gemakkelijk beschikbaar 
komen (§55).
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Waardering tegen historische kosten (kostprijsmodel)

Na de eerste opname moet een entiteit die voor het kostprijsmodel 
heeft gekozen een vastgoedbelegging waarderen: 

a) overeenkomstig IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop 
en beëindigde bedrijfsactiviteiten indien deze voldoet aan de criteria 
om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (of is 
opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die als 
aangehouden voor verkoop is geclassificeerd); 

b) overeenkomstig IFRS 16 indien deze door een lessee als een met 
een gebruiksrecht overeenstemmend actief wordt aangehouden en 
indien deze niet voor verkoop wordt aangehouden in 
overeenstemming met IFRS 5; en 

c) overeenkomstig de vereisten in IAS 16 voor het kostprijsmodel in 
alle overige gevallen (§56).
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Voorraden

IAS 2
Vastgoed-

belegging

MVA

IAS 16

MVA in 

ontwikkeling

IAS 16

Herclassificatie 
Verandering in gebruik
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Herclassificatie /2

Herclassificatie van of naar een vastgoedbelegging 
moet plaatsvinden als en alleen als er sprake is van 
een wijziging van het gebruik die blijkt uit: 
a) de aanvang van het eigen gebruik, in geval van 
een herclassificatie van vastgoedbelegging naar door 
de eigenaar gebruikt vastgoed;  
b) de aanvang van ontwikkelingsactiviteiten met het 
oog op de verkoop, in geval van een herclassificatie
van vastgoedbelegging naar voorraden; 
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Herclassificatie /3

c) de beëindiging van het eigen gebruik, in geval van 
een herclassificatie van door de eigenaar gebruikt 
vastgoed naar vastgoedbelegging; dan wel 
d) de aanvang van een operationele lease met een 
andere partij, in geval van een herclassificatie van 
voorraden naar vastgoedbelegging (al. 57).
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Herclassificatie /4

• In geval van een herclassificatie van een tegen reële 
waarde gewaardeerde vastgoedbelegging naar door 
de eigenaar gebruikt vastgoed of voorraden moet als 
veronderstelde kostprijs van de onroerende zaak ten 
behoeve van de latere verwerking in 
overeenstemming met IAS 16, IFRS 16 of IAS 2 de 
reële waarde van de onroerende zaak op het 
moment van de wijziging van het gebruik worden 
genomen. (§60)
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Herclassificatie /5
• Indien door de eigenaar gebruikt vastgoed een 

vastgoedbelegging wordt die tegen reële waarde zal 
worden verwerkt, moet een entiteit voor een onroerende 
zaak in eigendom IAS 16 en voor een onroerende zaak die 
door een lessee als een met een gebruiksrecht 
overeenstemmend actief wordt aangehouden IFRS 16 
toepassen tot het moment waarop het gebruik verandert. 
Indien er op dat moment een verschil is tussen de 
boekwaarde van de onroerende zaak overeenkomstig IAS 
16 of IFRS 16 en de reële waarde ervan, moet de entiteit 
dit verschil op dezelfde wijze behandelen als een 
herwaardering overeenkomstig IAS 16. (§ 61)
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• Een gebouw dat als hoofdkantoor gebruikt wordt, 
heeft een netto boekwaarde van 120.  De 
onderneming beslist om te verhuizen naar een andere 
locatie en het vroegere hoofdkantoor te verhuren.  De 
reële waarde van het gebouw bedraagt op dat 
moment 150.  Welke boekingen dienen te gebeuren ?

Bron: Aan de slag met IAS, p. 226.
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• In de veronderstelling dat er geopteerd wordt voor een waardering 
aan reële waarde zijn de boekingen als volgt:

• materiële vaste activa 30
aan herwaarderingsreserve 30

• vastgoedbelegging 150
aan materiële vaste activa 150
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Herclassificatie /6

• In geval van een herclassificatie van voorraden naar 
vastgoedbeleggingen die tegen reële waarde zullen worden 
geboekt, moet enig verschil tussen de reële waarde van de 
onroerende zaak op dat moment en de vorige boekwaarde 
ervan in winst of verlies worden opgenomen (§63).
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Herclassificatie /7
• Indien een entiteit de bouw of ontwikkeling voltooit van een 

zelfgebouwde vastgoedbelegging die tegen reële waarde zal 
worden geboekt, moet enig verschil tussen de reële waarde 
van de onroerende zaak op dat moment en de vorige 
boekwaarde ervan in winst of verlies worden opgenomen 
(§65).
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Vervreemding & buitengebruikstelling

• Een vastgoedbelegging mag niet langer in het overzicht van 
de financiële positie worden opgenomen in geval van 
vervreemding of wanneer de vastgoedbelegging permanent 
buiten gebruik wordt gesteld en er geen toekomstige 
economische voordelen worden verwacht bij de 
vervreemding van de vastgoedbelegging (§66).
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Vervreemding & buitengebruikstelling  /2

• Winsten of verliezen die uit de buitengebruikstelling of 
vervreemding van een vastgoedbelegging voortvloeien, 
moeten worden bepaald als het verschil tussen de netto-
opbrengst bij vervreemding en de boekwaarde van het 
actief, en moeten in winst of verlies worden opgenomen 
(tenzij IFRS 16 anderszins voorschrijft bij een „sale and
leaseback”-transactie) over de periode waarin 
buitengebruikstelling of vervreemding plaatsvindt (§ 69).
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Vervreemding & buitengebruikstelling /3

• Een vergoeding van derden voor een vastgoedbelegging die 
een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, 
verloren is gegaan of is afgestaan, moet in winst of verlies 
worden opgenomen op het moment dat de vergoeding 
opeisbaar wordt (§ 72).
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IAS 23 Financieringskosten 

• Bij de bouw van een fabriek werden reeds voor € 1.000 kosten 
gemaakt.  
10 % werd nog niet betaald.  
90 % werd gelijkmatig in de tijd betaald.  

Twee leningen werden afgesloten op 1 januari van het boekjaar: een 
lening van € 600 aan 9 % en een lening van € 200 aan 8 %.
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IAS 23 Financieringskosten

• Financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan 
de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking 
komend actief vormen een onderdeel van de kostprijs van 
dat actief.  Andere financieringskosten worden als last 
opgenomen (al.1).
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IAS 23 Financieringskosten

• Financieringskosten zijn rente en andere kosten die een 
entiteit maakt in verband met het lenen van middelen.

• Een in aanmerking komend actief is een actief dat 
noodzakelijkerwijs pas na een aanzienlijke tijdsperiode klaar 
is voor het beoogde gebruik of voor verkoop.
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IAS 23 Financieringskosten

• Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de volgende items in 
aanmerking komende activa zijn: 
(a) voorraden; 
(b) fabrieken; 
(c) elektriciteitscentrales; 
(d) immateriële activa; 
(e) vastgoedbeleggingen
(f) vruchtdragende planten (par. 7)
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IAS 23 Financieringskosten

• Een entiteit moet financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen 
aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend 
actief activeren als onderdeel van de kostprijs van dat actief. Een entiteit 
moet andere financieringskosten als last opnemen in de periode waarin ze 
zijn gemaakt (par. 8).

• Financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, 
bouw of productie van een in aanmerking komend actief worden 
opgenomen in de kostprijs van dat actief. Dergelijke financieringskosten 
worden als deel van de kostprijs van het actief geactiveerd als het 
waarschijnlijk is dat zij zullen resulteren in toekomstige economische 
voordelen voor de entiteit en de kostprijs betrouwbaar kan worden 
bepaald (…)(par. 9). 
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IAS 23 Financieringskosten

• De financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de 
verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend 
actief zijn financieringskosten die zouden zijn vermeden indien de 
uitgaven voor het in aanmerking komende actief niet waren gedaan. 
Als een entiteit middelen leent met het specifieke doel een bepaald 
in aanmerking komend actief te verwerven, kunnen de 
financieringskosten die rechtstreeks verband houden met dat in 
aanmerking komende actief op eenvoudige wijze worden 
geïdentificeerd (par. 10).
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IAS 23 Financieringskosten

• In zoverre een entiteit middelen leent voor algemene doeleinden en deze 
aanwendt met het oog op het verwerven van een in aanmerking komend 
actief, moet de entiteit het voor activering in aanmerking komende bedrag 
van de financieringskosten bepalen door een activeringspercentage toe te 
passen op de uitgaven voor dat actief. Het activeringspercentage moet 
gelijk zijn aan het gewogen gemiddelde van de financieringskosten die van 
toepassing zijn op alle leningen van de entiteit die uitstaan tijdens de 
periode. Bij deze berekening moet een entiteit echter de 
financieringskosten die van toepassing zijn op leningen die specifiek met 
het oog op de verwerving van een in aanmerking komend actief zijn 
aangegaan buiten beschouwing laten totdat vrijwel alle activiteiten die 
nodig zijn om dat actief op zijn beoogde gebruik of verkoop voor te 
bereiden, zijn voltooid. Het bedrag van de financieringskosten dat een 
entiteit tijdens een periode activeert, mag niet hoger liggen dan het 
bedrag van de financieringskosten dat zij tijdens die periode heeft 
uitgegeven (par. 14).
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IAS 23 Financieringskosten

• Indien de boekwaarde of de verwachte uiteindelijke kostprijs van 
het in aanmerking komende actief hoger ligt dan zijn realiseerbare 
waarde of opbrengstwaarde, wordt de boekwaarde afgeschreven of 
afgewaardeerd in overeenstemming met de vereisten van andere 
International Accounting Standards (…)(par. 16). 
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IAS 23 Financieringskosten

• De activering van financieringskosten als onderdeel van de kostprijs 
van een in aanmerking komend actief moet aanvangen op de 
aanvangsdatum. De aanvangsdatum voor activering is de datum 
waarop de entiteit voor het eerst voldoet aan elk van de volgende 
voorwaarden:
(a) ze doet uitgaven voor het actief;
(b) ze maakt financieringskosten; en
(c) ze onderneemt activiteiten die nodig zijn om het actief voor te 
bereiden op zijn beoogde gebruik of verkoop (par. 17).
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IAS 23 Financieringskosten

• Een entiteit moet de activering van financieringskosten opschorten tijdens 
lange perioden waarin ze de actieve ontwikkeling van een in aanmerking 
komend actief onderbreekt (par. 20).

• Een entiteit kan financieringskosten maken tijdens een lange periode waarin ze 
de activiteiten die nodig zijn om een actief voor te bereiden op zijn beoogde 
gebruik of verkoop onderbreekt. Dergelijke kosten zijn kosten voor het houden 
van gedeeltelijk voltooide activa en komen niet voor activering in aanmerking. 
Normaliter schort een entiteit de activering van financieringskosten echter niet 
op tijdens een periode waarin ze omvangrijke technische en administratieve 
werkzaamheden uitvoert. Een entiteit schort de activering van 
financieringskosten evenmin op als een tijdelijk uitstel een noodzakelijk 
onderdeel vormt van het proces om een actief klaar te maken voor zijn 
beoogde gebruik of verkoop. De activering wordt bijvoorbeeld voortgezet 
tijdens de lange periode waarin een hoog waterpeil leidt tot uitstel bij de bouw 
van een brug, indien een dergelijk hoog waterpeil tijdens de bouwperiode 
normaal is in het betreffende geografische gebied (par. 21).

Siebrecht Plateau



Voorbeeld
• Bij de bouw van een fabriek werden reeds voor € 1.000 kosten gemaakt.  10 

% werd nog niet betaald.  90 % werd gelijkmatig in de tijd betaald.  Twee 
leningen werden afgesloten op 1 januari van het boekjaar: een lening van € 
600 aan 9 % en een lening van € 200 aan 8 %.

• Gemiddeld was het beslag op de financiële middelen gedurende het ganse 
boekjaar: (1000 – 100)/2 = 450.

• Het activeringspercentage is: (600 x 9 %) + (200 x  8 %)/100 = 8,75 %.

• Toegepast op het gemiddelde beslag op financiële middelen = 450 x 8,75 % 
= 39,375.

• De ontleningskosten bedragen: (600 x 9 % ) + (200 x 8%) = 70.

• Het te activeren bedrag is het laagste van 39,375 en 70.

Siebrecht Plateau



Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 240.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Belgian GAAP

• Intercalaire intresten kunnen onmiddellijk opgenomen worden in de 
verlies- en winstrekening

• Enkel rentekosten kunnen geactiveerd worden.
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

• Financiële lease
Een leaseovereenkomst die vrijwel alle aan de eigendom van een 
onderliggend actief verbonden risico's en voordelen overdraagt.

• Operationele lease
Een leaseovereenkomst die niet vrijwel alle aan de eigendom van 
een onderliggend actief verbonden risico's en voordelen overdraagt.
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten
Bron: Grant Thornton
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten
Bron: E&Y

The key elements of the new standard and the effect on financial 
statements are as follows: 

• A ‘right-of-use’ model replaces the ‘risks and rewards’ model. 
Lessees are required to recognise an asset and liability at the 
inception of a lease.

• All lease liabilities are to be measured with reference to an estimate 
of the lease term, which includes optional lease periods when an 
entity is reasonably certain to exercise an option to extend (or not 
to terminate) a lease.
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten
Bron: E&Y
• Contingent rentals or variable lease payments will need to be included in 

the measurement of lease assets and liabilities when these depend on an 
index or a rate or where in substance they are fixed payments. A lessee 
should reassess variable lease payments that depend on an index or a rate 
when the lessee remeasures the lease liability for other reasons (for 
example, because of a reassessment of the lease term) and when there is a 
change in the cash flows resulting from a change in the reference index or 
rate (that is, when an adjustment to the lease payments takes effect).

• Lessees should reassess the lease term only upon the occurrence of a 
significant event or a significant change in circumstances that are within the 
control of the lessee.

Siebrecht Plateau



IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Bij het aangaan van een contract moet een entiteit 
beoordelen of het contract een leaseovereenkomst is of 
bevat. Een contract is of bevat een leaseovereenkomst 
indien het contract in ruil voor een vergoeding het recht 
verleent gedurende een bepaalde periode de 
zeggenschap over het gebruik van een geïdentificeerd 
actief uit te oefenen. … (al.9). 
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten
LESSEE

Op de aanvangsdatum moet een lessee een met een gebruiksrecht 
overeenstemmend actief en een leaseverplichting opnemen (al. 22). 

Eerste waardering.

Op de aanvangsdatum moet een lessee het met een gebruiksrecht 
overeenstemmende actief tegen kostprijs waarderen. (al. 23)
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten
De kostprijs van het met een gebruiksrecht overeenstemmende actief moet 
bestaan uit: 

a) het bedrag van de eerste waardering van de leaseverplichting, als beschreven 
in alinea 26; 

b) alle op of voor de aanvangsdatum verrichte leasebetalingen, verminderd met 
alle ontvangen lease-incentives; 

c) alle door de lessee gemaakte initiële directe kosten; en 

d) een schatting van de door de lessee te maken kosten van ontmanteling en 
verwijdering van het onderliggende actief, en van het herstel van het terrein waar 
het zich bevindt, dan wel van het herstel van het onderliggende actief in de 
toestand die in de voorwaarden van de leaseovereenkomst is beschreven, tenzij 
die kosten voor de productie van voorraden worden gemaakt. De verplichting 
voor die kosten wordt door de lessee aangegaan ofwel op de aanvangsdatum, 
ofwel als gevolg van het feit dat hij het onderliggende actief gedurende een 
bepaalde periode heeft gebruikt. (par. 24)
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Eerste waardering van de leaseverplichting.

Op de aanvangsdatum moet een lessee de leaseverplichting 
waarderen tegen de contante waarde van de leasebetalingen die op 
die datum niet zijn verricht. De leasebetalingen moeten worden 
gedisconteerd op basis van de impliciete rentevoet van de 
leaseovereenkomst, mits die op eenvoudige wijze kan worden 
bepaald. Indien die rentevoet niet op eenvoudige wijze kan worden 
bepaald, moet de lessee de marginale rentevoet van de lessee 
gebruiken (al. 26).
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Waardering na eerste opname.

Na de aanvangsdatum moet een lessee het met een gebruiksrecht 
overeenstemmende actief met behulp van een kostprijsmodel 
waarderen, tenzij hij één van beide in de alinea's 34 en 35 beschreven 
waarderingsmodellen hanteert. (al. 29).
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Waardering na eerste opname.
Kostprijsmodel 

Om een kostprijsmodel toe te passen, moet een lessee het met een 
gebruiksrecht overeenstemmende actief waarderen tegen de 
kostprijs:

a) verminderd met eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en 
geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen; en

b) aangepast voor eventuele herwaarderingen van de 
leaseverplichting zoals gespecificeerd in alinea 36(c) (al. 30)
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Waardering na eerste opname.
Andere waarderingsmodellen 

Als een lessee het reëlewaardemodel in IAS 40 Vastgoedbeleggingen op zijn 
vastgoedbelegging toepast, moet hij dat reëlewaardemodel ook toepassen 
op met een gebruiksrecht overeenstemmende activa die aan de definitie van 
vastgoedbelegging in IAS 40 voldoen (al.34)

Als met een gebruiksrecht overeenstemmende activa verband houden met 
een categorie van materiële vaste activa waarop een lessee het 
herwaarderingsmodel in IAS 16 toepast, kan de lessee ervoor kiezen dat 
herwaarderingsmodel toe te passen op alle met een gebruiksrecht 
overeenstemmende activa die met de desbetreffende categorie van 
materiële vaste activa verband houden (al. 35).
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Waardering na eerste opname van de leaseverplichting 

Na de aanvangsdatum moet een lessee de leaseverplichting 
waarderen door: 

a) de boekwaarde te verhogen om de rente op de leaseverplichting 
weer te geven; 

b) de boekwaarde te verminderen om de verrichte leasebetalingen 
weer te geven; en 

c) de boekwaarde te herwaarderen om elke in de alinea's 39 tot en 
met 46 gespecificeerde herbeoordelingen of wijzigingen van de 
leaseovereenkomst, dan wel herziene in wezen vaste leasebetalingen 
weer te geven (zie alinea B42) (al. 36).
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten
LESSOR

Classificatie van leaseovereenkomsten (alinea's B53 tot en met B58).

Een lessor moet elk van zijn leaseovereenkomsten ofwel als een 
operationele lease, ofwel als een financiële lease classificeren (al. 61).

Een leaseovereenkomst wordt ingedeeld als een financiële lease 
indien deze nagenoeg alle aan de eigendom van een onderliggend 
actief verbonden risico's en voordelen overdraagt. Een 
leaseovereenkomst wordt ingedeeld als een operationele lease indien 
deze niet nagenoeg alle aan de eigendom van een onderliggend actief 
verbonden risico's en voordelen overdraagt (al. 62). 
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Financiële leases

Opname en waardering 

Op de aanvangsdatum moet een lessor activa die op grond van een 
financiële lease worden aangehouden, in zijn overzicht van de 
financiële positie opnemen en deze presenteren als een vordering 
ter grootte van een bedrag dat gelijk is aan de netto-investering in de 
lease (al. 67)

Waardering na eerste opname 

Een lessor moet financieringsbaten tijdens de leaseperiode zodanig 
opnemen dat er elke periode sprake is van een constant periodiek 
rendement op de netto-investering van de lessor in de lease (al. 75)
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IFRS 16 Lease-overeenkomsten

Operationele leases

Opname en waardering 

Een lessor moet leasebetalingen uit hoofde van operationele leases
ofwel op tijdsevenredige basis, ofwel op een andere systematische 
wijze als baten opnemen. De lessor moet van een andere 
systematische wijze gebruikmaken indien deze meer representatief is 
voor het patroon waarin het gebruiksvoordeel dat het onderliggende 
actief oplevert, vermindert (al. 81)
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Example: Car lease Company A leases a car for a period of four years starting on 1 Jan 
20x9. The investment value is CU35,845. The lease requires payments of CU668 on a 
monthly basis for the duration of the lease term (i.e., CU8,016 pa). The annual lease 
component of the lease payments is CU6,672 and the service component is CU1,344. The 
residual value of the car at the end of the lease term is CU14,168. There is no option to 
renew the lease or purchase the car, and there is no residual value guarantee. The rate 
implicit in the lease is 5%. The net present value of the lease payments using a 5% 
discount rate is CU24,192. The overall impact on the net profit is the same under IFRS 16 
and IAS 17, however, with the application of the right-of-use model the presentation of 
lease payments in the statement of comprehensive income will change. Lease payments 
of an operating lease under IAS 17 are presented within operating expenses, while under 
the right-of-use model, depreciation and interest expense will be recognised separately, 
having a positive impact on EBITDA. The overall cumulative effect on the net profit is the 
same under IFRS 16 and IAS 17, however, with the application of the right-ofuse model 
the lease expense recognition pattern during the lease term and presentation of lease 
payments in the statement of comprehensive income will change. Also a right-of-use 
asset and lease liability is recognised in the financial statements of the lessee. 





Bron: PWC, IFRS 16: The leases standard is changing Are you ready? 



Immateriële activa of niet ?

• Oprichtingskosten voor een nieuwe winkel ?

• Franchisevergoedingen voor het gebruik van een 
handelsnaam ?

• Opleidingskosten van werknemers nieuwe winkel ?

• Advertentiekosten voorafgaandelijk aan de opening 
van de winkel ?

• Onderzoekskosten voor een nieuw productieproces ?
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IAS 38 Immateriële activa

• Een actief is een middel: 
(a) dat uit gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen 
en waarover een entiteit de zeggenschap heeft; en 
(b) waaruit naar verwachting toekomstige economische 
voordelen naar de entiteit zullen vloeien  (par. 8).
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IAS 38 Immateriële activa

• Ontwikkeling betreft de toepassing van kennis verkregen 
door onderzoek of op een andere wijze, leidend tot een 
plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of 
aanzienlijk verbeterde materialen, apparaten, producten, 
processen, systemen of diensten, voorafgaand aan het 
begin van commerciële productie of gebruik (par. 8).
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IAS 38 Immateriële activa

• De entiteitsgebonden waarde is de contante waarde van de 
kasstromen die naar verwachting van een entiteit zullen 
voortvloeien uit het voortgezette gebruik van een actief en 
uit zijn vervreemding aan het eind van zijn gebruiksduur of 
waarvan een entiteit verwacht dat deze zal plaatsvinden bij 
de afwikkeling van een verplichting (par. 8).
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IAS 38 Immateriële activa

• Monetaire activa zijn aangehouden liquide middelen en 
activa die moeten worden ontvangen in vaste of bepaalbare 
bedragen (par. 8).

• Onderzoek betreft het vernieuwend en planmatig 
onderzoekswerk met het oog op het verwerven van nieuwe 
wetenschappelijke of technische kennis en inzichten (par.8).

Siebrecht Plateau



IAS 38 Immateriële activa

• Identificeerbaar, niet monetair actief zonder fysieke vorm
• Identificeerbaar 

• Afscheidbaar

• Voorvloeiend uit contractuele of andere 
juridische rechten

• Opnameregels:
• Beantwoorden aan de definitie

• Toekomstige economische voordelen & kostprijs 
betrouwbaar bepalen
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IAS 38 Immateriële vaste activa

De definitie van een immaterieel actief vereist dat een immaterieel 
actief identificeerbaar is om het te kunnen onderscheiden van 
goodwill. In een bedrijfscombinatie opgenomen goodwill is een 
actief dat de toekomstige economische voordelen vertegenwoordigt 
die voortvloeien uit andere in een bedrijfscombinatie verworven 
activa die niet individueel worden geïdentificeerd en afzonderlijk 
worden opgenomen. De toekomstige economische voordelen 
kunnen resulteren uit de synergie tussen de verworven 
identificeerbare activa of uit activa die individueel niet in 
aanmerking komen voor opname in de jaarrekening (par.11).
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IAS 38 Immateriële activa

• Een entiteit heeft de zeggenschap over een actief als zij kan 
beschikken over de toekomstige economische voordelen 
die voortvloeien uit het onderliggend middel, en als zij de 
toegang van derden tot deze voordelen kan beperken (par. 
13). 
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IAS 38 Immateriële activa
• Afzonderlijke verwerving

• Intern gegenereerde immateriële activa

• Onderzoeksfase

• Ontwikkelfase

• Immateriële activa verworven als gevolg van een 
bedrijfscombinatie

• Reële waarde op overnamedatum

• Intern gegenereerde merken, klantenbestanden …

• Ruil
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IAS 38 Immateriële activa
Afzonderlijke verwerving

• De prijs die een entiteit betaalt voor een afzonderlijk verworven 
immaterieel actief weerspiegelt normaliter de waarschijnlijkheid 
waarmee de verwachte economische voordelen die het actief in 
zich bergt naar de entiteit zullen vloeien (par. 25). 

• De kostprijs van een afzonderlijk verworven immaterieel actief 
omvat: (a) de aankoopprijs, met inbegrip van invoerrechten en 
niet-restitueerbare omzetbelasting, na aftrek van handels- en 
andere kortingen; en (b) alle kosten die rechtstreeks toe te 
rekenen zijn aan de voorbereiding van het actief voor zijn 
beoogde gebruik (par. 27)
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IAS 38 Immateriële activa
• Voorbeelden van rechtstreeks toerekenbare kosten zijn: 

(a) kosten van personeelsbeloningen (zoals gedefinieerd in IAS 19) die 
rechtstreeks voortkomen uit het gebruiksklaar maken van een actief;
(b) honoraria die rechtstreeks voortkomen uit het gebruiksklaar maken van 
een actief; en
(c) kosten om te testen of het actief op adequate wijze functioneert (par. 28)

• Voorbeelden van uitgaven die geen deel uitmaken van de kostprijs van een 
immaterieel actief zijn: 
(a) kosten om een nieuw product of een nieuwe dienst te lanceren (met 
inbegrip van advertentie- en promotiekosten); 
(b) kosten voor bedrijfsvoering op een nieuwe locatie of met een nieuwe 
cliëntencategorie (met inbegrip van opleidingskosten voor het personeel); en 
(c) administratie- en andere algemene overheadkosten (par. 29).
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IAS 38 Immateriële activa
• De opname van kosten in de boekwaarde van een immaterieel 

actief wordt beëindigd wanneer het actief in staat is te 
functioneren op de wijze zoals die door het management bedoeld 
is. Derhalve worden kosten die gemaakt zijn voor het gebruik of een 
nieuwe opstelling van een immaterieel actief niet in de boekwaarde 
van dat actief opgenomen. De volgende kosten worden 
bijvoorbeeld niet in de boekwaarde van een immaterieel actief 
opgenomen: (a) kosten die gemaakt zijn voor een actief dat nog 
gebruiksklaar moet worden gemaakt, ondanks dat het in staat is te 
functioneren op de door het management beoogde wijze; en 
(b) initiële exploitatieverliezen, zoals de verliezen die optreden 
wanneer de vraag naar de producten die met het actief worden 
vervaardigd zich in een opbouwfase bevindt (par. 30).
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IAS 38 Immateriële activa
Verwerving als onderdeel van een bedrijfscombinatie

• Als een immaterieel vast actief in een bedrijfscombinatie is verworven, is in 
overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfscombinaties de kostprijs van dat 
immateriële vaste actief zijn reële waarde op de overnamedatum. De reële 
waarde van een immaterieel vast actief zal de verwachtingen weerspiegelen die 
marktdeelnemers op de overnamedatum hebben omtrent de waarschijnlijkheid 
dat de verwachte toekomstige economische voordelen die het actief in zich 
bergt naar de entiteit zullen vloeien. Met andere woorden de entiteit verwacht 
een instroom van economische voordelen, zelfs als er onzekerheid bestaat over 
het tijdstip of het bedrag van die instroom. Daarom wordt het criterium van de 
waarschijnlijkheid van opname in alinea 21(a) altijd geacht te zijn vervuld voor 
immateriële activa die in bedrijfscombinaties worden verworven. Als een in een 
bedrijfscombinatie verworven actief afscheidbaar is of voortvloeit uit 
contractuele of andere juridische rechten, bestaat voldoende informatie om de 
reële waarde van het actief betrouwbaar te bepalen. Daarom wordt het 
criterium van de betrouwbare waardering in alinea 21(b) altijd geacht te zijn 
vervuld voor immateriële activa die in bedrijfscombinaties zijn verworven (par. 
33).
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IAS 38 Immateriële activa
• In overeenstemming met deze standaard en IFRS 3 neemt een 

overnemende partij op de overnamedatum een immaterieel actief van de 
overgenomen partij afzonderlijk op van goodwill, ongeacht of het actief 
door de overgenomen partij is opgenomen vóór de bedrijfscombinatie. Dit 
betekent dat de overnemende partij een lopend onderzoeks- en 
ontwikkelingsproject van de overgenomen partij als actief afzonderlijk van 
goodwill opneemt indien het project beantwoordt aan de definitie van een 
immaterieel actief. Een lopend onderzoeks- en ontwikkelingsproject van de 
overgenomen partij beantwoordt aan de definitie van een immaterieel 
actief indien het: 
a) beantwoordt aan de definitie van een actief; en b) identificeerbaar is, dat 
wil zeggen afscheidbaar of als het voortkomt uit contractuele of andere 
juridische rechten (par. 34).

Siebrecht Plateau



IAS 38 Immateriële activa

In een bedrijfscombinatie verworven immaterieel vast actief

• Als een in een bedrijfscombinatie verworven immaterieel actief 
afscheidbaar is of voortvloeit uit contractuele of andere juridische 
rechten, bestaat voldoende informatie om de reële waarde van het 
actief betrouwbaar te bepalen. Indien bij de ramingen die gebruikt 
worden om de reële waarde van een immaterieel actief te bepalen 
verschillende resultaten worden gegenereerd met een verschillende 
mate van waarschijnlijkheid, is de bepaling van de reële waarde 
twijfelachtig (par. 35).
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IAS 38 Immateriële activa
Latere uitgaven voor een overgenomen, lopend onderzoeks- en ontwikkelingsproject

• Onderzoeks- of ontwikkelingsuitgaven die: (a) verband houden met een lopend 
onderzoeks- of ontwikkelingsproject dat afzonderlijk of in het kader van een 
bedrijfscombinatie is overgenomen en dat is opgenomen als immaterieel actief; en 
(b) zijn opgelopen na de overname van dat project moeten worden verwerkt in 
overeenstemming met alinea's 54 tot en met 62 (par. 42).

• De toepassing van de vereisten in alinea's 54 tot en met 62 betekent dat een latere 
uitgave voor een lopend onderzoeks- of ontwikkelingsproject dat afzonderlijk of in het 
kader van een bedrijfscombinatie is overgenomen en dat opgenomen is als immaterieel 
actief: (a) als last wordt opgenomen op het moment dat de uitgave wordt gedaan indien 
het een uitgave voor onderzoek betreft; (b) als last wordt opgenomen op het moment dat 
de uitgave wordt gedaan indien het een uitgave voor ontwikkeling betreft die niet 
beantwoordt aan de criteria voor opname als een immaterieel actief in alinea 57; en 
(c) opgeteld wordt bij de boekwaarde van het overgenomen lopende onderzoeks- of 
ontwikkelingsproject indien het een uitgave voor ontwikkeling betreft die beantwoordt 
aan de opnamecriteria in alinea 57 (par. 43).
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IAS 38 Immateriële activa
Verwerving via een overheidssubsidie

• In sommige gevallen kan een immaterieel actief gratis of tegen een 
nominale vergoeding worden verworven door middel van een 
overheidssubsidie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een 
overheidsinstantie immateriële activa zoals landingsrechten, radio- of tv-
uitzendlicenties, invoerrechten of -quota of toegangsrechten tot andere 
beperkte middelen overdraagt of toewijst aan een entiteit. 
Overeenkomstig IAS 20 Administratieve verwerking van 
overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun mag 
een entiteit kiezen om zowel het immaterieel actief als de subsidie bij de 
eerste opname op te nemen tegen reële waarde. Als een entiteit ervoor 
kiest het actief bij de eerste opname niet op te nemen tegen de reële 
waarde, moet de entiteit het actief bij de eerste opname opnemen tegen 
een nominaal bedrag (de alternatieve verwerkingswijze die is toegestaan 
op grond van IAS 20), vermeerderd met de eventuele uitgaven die 
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het geschikt maken van het actief 
voor zijn beoogde gebruik (par. 44).
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IAS 38 Immateriële activa

• Ruil van activa

• 45 Eén of meer immateriële activa kunnen worden verworven in ruil voor een 
niet-monetair actief of niet-monetaire activa, of een combinatie van monetaire 
en niet-monetaire activa. De volgende beschouwing verwijst eenvoudigweg 
naar een ruil van een niet-monetair actief voor een ander niet-monetair actief, 
maar is ook van toepassing op alle ruiltransacties die in de voorgaande zin 
beschreven zijn. De kostprijs van een dergelijk immaterieel actief wordt 
gewaardeerd tegen reële waarde tenzij a) de commerciële realiteit in de 
ruiltransactie ontbreekt of b) de reële waarde van het ontvangen en het 
afgestane actief niet betrouwbaar kan worden bepaald. Het verworven actief 
wordt op deze wijze gewaardeerd, zelfs indien een entiteit het afgestane actief 
niet onmiddellijk uit de balans kan verwijderen. Indien het verworven actief 
niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd, wordt zijn kostprijs gewaardeerd 
tegen de boekwaarde van het afgestane actief.
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IAS 38 Immateriële activa
• Een entiteit bepaalt of een ruiltransactie op commerciële realiteit 

gebaseerd is door te beoordelen in welke mate zij verwacht dat 
toekomstige kasstromen zullen wijzigen als gevolg van de transactie. 
Een ruiltransactie heeft economische betekenis indien: (a) de 
samenstelling (d.w.z. risico, tijdstip en bedrag) van de kasstromen van 
het ontvangen actief verschilt van de samenstelling van de 
kasstromen van het overgedragen actief; dan wel (b) de 
entiteitsgebonden waarde van het gedeelte van de 
bedrijfsactiviteiten van de entiteit dat door de transactie is 
beïnvloed, verandert als gevolg van de ruil; en (c) het verschil onder 
(a) of (b) belangrijk is met betrekking tot de reële waarde van de 
geruilde activa (par. 46).
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IAS 38 Immateriële activa

Intern gegenereerde goodwill

• Intern gegenereerde goodwill mag niet als een actief 
worden opgenomen (par. 48).
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IAS 38 Immateriële activa

Onderzoeksfase

• Er mogen geen immateriële activa worden opgenomen die 
ontstaan uit onderzoek (of uit de onderzoeksfase van een 
intern project). Uitgaven voor onderzoek (of voor de 
onderzoeksfase van een intern project) moeten als last 
worden opgenomen op het moment waarop ze worden 
gedaan (par. 54).
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IAS 38 Immateriële activa
Ontwikkelingsfase

• Een immaterieel actief dat voortvloeit uit de ontwikkeling (of uit de 
ontwikkelingsfase van een intern project) moet worden opgenomen als en 
slechts als een entiteit alle onderstaande punten kan aantonen: (a) de 
technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het 
beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; (b) haar intentie om het 
immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen; (c) haar 
vermogen om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; (d) hoe het 
immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal 
genereren. Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt bestaat 
voor de goederen of diensten die met het immaterieel actief worden 
voortgebracht dan wel voor het immaterieel actief zelf of, als het intern wordt 
gebruikt, de  bruikbaarheid van het immaterieel actief; (e) de beschikbaarheid 
van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling 
te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; (f) het 
vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden 
toegerekend tijdens zijn ontwikkeling betrouwbaar te waarderen (par. 57).
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IAS 38 Immateriële activa

• Voorbeelden van ontwikkelingsactiviteiten zijn: 
(a) het ontwerpen, bouwen en testen van prototypen en modellen, 
voorafgaand aan de productie of het gebruik; 
(b) het ontwerpen van gereedschap, mallen en matrijzen met 
betrekking tot nieuwe technologie; (c) het ontwerpen, bouwen en in 
gebruik nemen van een proeffabriek die nog niet geschikt is voor 
commerciële productie; en 
(d) het ontwerpen, bouwen en testen van een gekozen alternatief 
voor nieuwe of verbeterde materialen, apparaten, producten, 
processen, systemen of diensten (par. 59).
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IAS 38 Immateriële activa

Kostprijs van een intern gegenereerd immaterieel actief

• De kostprijs van een intern gegenereerd immaterieel actief binnen 
het bestek van alinea 24 is de som van de uitgaven die gedaan zijn 
vanaf de datum waarop het immaterieel actief voor het eerst 
voldoet aan de opnamecriteria in alinea's 21, 22 en 57. Alinea 71 
verbiedt de heropname van uitgaven die voorheen als last waren 
opgenomen (par. 65).
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IAS 38 Immateriële activa
• De kostprijs van een intern gegenereerd immaterieel actief omvat 

alle kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het tot stand 
brengen, de productie en de voorbereiding van het actief zodat 
het kan functioneren op de wijze zoals die door het management 
bedoeld is. Voorbeelden van rechtstreeks toerekenbare kosten 
zijn: (a) kosten die gebruikt of verbruikt zijn voor materialen en 
diensten bij het genereren van het immaterieel actief; (b) kosten 
van personeelsbeloningen (zoals gedefinieerd in IAS 19) die 
voortkomen uit het genereren van het immaterieel actief; 
(c) honoraria om een juridisch afdwingbaar recht te registreren; 
en (d) afschrijving van octrooien en licenties die gebruikt worden 
om het immaterieel actief te genereren (par. 66).
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IAS 38 Immateriële activa

• Uitgaven voor een immaterieel actief moeten als last worden 
opgenomen op het moment dat ze gedaan worden, tenzij: 
a) ze een onderdeel vormen van de kostprijs van een immaterieel 
actief dat voldoet aan de opnamecriteria (zie alinea’s 18 tot en met 
67); of b) het actief is verworven in een bedrijfscombinatie en niet 
kan worden opgenomen als een immaterieel actief. Indien dit het 
geval is, vormen ze een onderdeel van het bedrag dat wordt 
opgenomen als goodwill op de overnamedatum (zie IFRS 3) (par. 
68).
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IAS 38 Immateriële activa

• (…) voorbeelden van uitgaven die worden opgenomen als last wanneer ze worden 
gedaan, zijn:
(a) uitgaven voor opstartactiviteiten (dat wil zeggen opstartkosten), tenzij deze 
uitgaven opgenomen zijn in de kostprijs van een materieel vast actief overeenkomstig 
IAS 16. Opstartkosten kunnen bestaan uit oprichtingskosten, zoals juridische en 
administratieve kosten die gemaakt zijn voor het oprichten van een rechtspersoon, 
uitgaven voor het openen van een nieuwe vestiging of een nieuw bedrijf (kosten vóór 
de opening) of uitgaven voor het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten of het 
lanceren van nieuwe producten of processen (kosten vóór de exploitatie); 
(b) uitgaven voor opleidingsactiviteiten;
(c) uitgaven voor reclame en promotie (inclusief postordercatalogi);
(d) uitgaven voor het verhuizen of reorganiseren van een deel van een entiteit of een 
gehele entiteit.
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IAS 38 Immateriële activa

Lasten uit het verleden die niet mogen worden opgenomen 
als een actief

• Uitgaven voor een immaterieel actief die bij de eerste 
opname als last waren opgenomen, mogen niet worden 
opgenomen als onderdeel van de kostprijs van een 
immaterieel actief op een latere datum (par. 71).
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IAS 38 Immateriële activa

• Initiële waardering

• Tegen kostprijs

• Aan reële waarde (verwerving als onderdeel van een 
bedrijfscombinatie) afzonderlijk van goodwill

• Waardering na eerste opname

• Kostprijsmodel

• Herwaarderingsmodel

• Beperkte versus onbepaalde gebruiksduur
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IAS 38 Immateriële activa

Kostprijsmodel

• Na de eerste opname moet een immaterieel actief worden 
geboekt tegen kostprijs verminderd met de eventuele 
geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen (par. 74).
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IAS 38 Immateriële activa

Herwaarderingsmodel

• Na de eerste opname moet een immaterieel actief worden geboekt 
tegen een geherwaardeerd bedrag, zijnde zijn reële waarde op de 
datum van de herwaardering verminderd met de eventuele latere 
geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. Bij herwaarderingen volgens deze 
standaard moet de reële waarde worden bepaald op basis van een 
actieve markt. Herwaarderingen moeten met een zodanige 
regelmatigheid worden uitgevoerd dat de boekwaarde van het 
actief niet beduidend verschilt van de reële waarde op het einde van 
de verslagperiode .

Siebrecht Plateau



IAS 38 Immateriële activa
• Het herwaarderingsmodel staat het volgende niet toe: 

(a) de herwaardering van immateriële activa die voorheen niet 
waren opgenomen als activa; dan wel 
(b) de eerste opname van immateriële activa tegen andere 
bedragen dan de kostprijs (par. 76).

• Het herwaarderingsmodel wordt toegepast nadat een actief bij de 
eerste opname is opgenomen tegen kostprijs. Als echter slechts 
een deel van de kostprijs van een immaterieel actief is 
opgenomen als een actief omdat het actief niet beantwoordde 
aan de criteria voor opname tot het proces reeds in zekere mate 
gevorderd was (zie alinea 65), mag het herwaarderingsmodel 
worden toegepast op het geheel van dat actief. Daarnaast mag het 
herwaarderingsmodel worden toegepast op een immaterieel 
actief dat is ontvangen door middel van een overheidssubsidie en 
opgenomen tegen een nominaal bedrag (zie alinea 44) (par. 77).
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IAS 38 Immateriële activa
• Het is ongebruikelijk dat er een actieve markt bestaat voor een 

immaterieel vast actief, hoewel dit niet uitgesloten is. In sommige 
rechtsgebieden bijvoorbeeld kan een actieve markt bestaan voor 
vrij overdraagbare taxivergunningen, visvergunningen of 
productiequota’s. Een actieve markt kan echter niet bestaan voor 
merken, muziek- en filmrechten, octrooien of handelsmerken, 
omdat elk dergelijk actief enig in zijn soort is. Hoewel immateriële 
activa worden gekocht en verkocht, worden de contracten 
onderhandeld tussen individuele kopers en verkopers en vinden 
transacties relatief weinig plaats. Om deze redenen vormt de prijs 
die betaald is voor een bepaald actief niet noodzakelijk een 
voldoende indicatie van de reële waarde van een ander actief. 
Bovendien zijn de prijzen vaak niet beschikbaar voor het publiek 
(par. 78).
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IAS 38 Immateriële activa

• Als de reële waarde van een geherwaardeerd 
immaterieel vast actief niet langer kan worden bepaald 
op basis van een actieve markt, is de boekwaarde van het 
actief zijn geherwaardeerde waarde op de datum van de 
laatste herwaardering op basis van de actieve markt, 
verminderd met eventuele latere cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingsverliezen (par. 82).
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IAS 38 Immateriële activa

• Als de boekwaarde van een immaterieel actief stijgt als gevolg van een 
herwaardering, moet de stijging in niet-gerealiseerde resultaten worden 
opgenomen en in het eigen vermogen worden verwerkt als 
herwaarderingsreserve. De stijging moet echter in de winst-en-
verliesrekening worden opgenomen in zoverre zij een 
herwaarderingsafname van hetzelfde actief terugdraait die voorheen 
in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten was 
opgenomen (par. 85).

• Indien de boekwaarde van een immaterieel actief daalt als gevolg van een 
herwaardering, moet de daling in de winst-en-verliesrekening worden 
opgenomen. De afname moet echter in niet-gerealiseerde resultaten 
worden opgenomen in zoverre de herwaarderingsreserve die op dat 
actief betrekking heeft over een creditsaldo beschikt. De in niet-
gerealiseerde resultaten opgenomen afname reduceert het bedrag dat als 
herwaarderingsreserve in het eigen vermogen is opgenomen (par. 86).
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IAS 36 Immateriële activa

• Een entiteit moet beoordelen of de gebruiksduur van een 
immaterieel actief beperkt of onbepaald is. Indien deze beperkt is, 
moet zij de gebruiksduur of het aantal productie-eenheden of 
gelijksoortige eenheden die de gebruiksduur vormen, bepalen. Een 
immaterieel actief moet door de entiteit worden beschouwd als een 
actief met een onbepaalde gebruiksduur indien op basis van een 
analyse van alle relevante factoren er geen voorspelbare beperking 
is voor de periode waarin verwacht wordt dat het actief een netto-
instroom aan geldmiddelen zal genereren voor de entiteit (par. 88).
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IAS 38 Immateriële activa

De verwerking van een immaterieel actief is gebaseerd op 
zijn gebruiksduur. Een immaterieel actief met een beperkte 
gebruiksduur wordt afgeschreven (zie alinea's 97 tot en met 
106) terwijl dit niet het geval is voor een immaterieel actief 
met een onbepaalde gebruiksduur (zie alinea's 107 tot en 
met 110)(par. 89). 
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IAS 38 Immateriële activa

• De gebruiksduur van een immaterieel actief kan zeer lang 
of zelfs onbepaald zijn. Onzekerheid rechtvaardigt dat de 
gebruiksduur van een immaterieel actief op een 
voorzichtige basis wordt geschat, maar rechtvaardigt geen 
onrealistisch korte gebruiksduur (par. 93).
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IAS 38 Immateriële activa
• De gebruiksduur van een immaterieel actief dat voortvloeit uit 

contractuele of andere juridische rechten mag niet de periode van de 
contractuele of andere juridische rechten overschrijden, maar kan wel 
korter zijn afhankelijk van de periode waarin de entiteit het actief 
verwacht te gebruiken. Indien de contractuele of andere juridische 
rechten overgedragen worden voor een beperkte duur die verlengd kan 
worden, moet de gebruiksduur van het immaterieel actief de periode(n) 
van verlenging omvatten op voorwaarde dat er aanwijzingen bestaan voor 
een verlenging door de entiteit zonder aanzienlijke kosten. De 
gebruiksduur van een herworven recht dat als een immaterieel actief in 
een bedrijfscombinatie is opgenomen, is de resterende contractuele duur 
van het contract waarin het recht werd toegekend en omvat geen 
verlengingsperioden (par. 94).
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IAS 38 Immateriële activa
• Het af te schrijven bedrag van een immaterieel actief met een beperkte gebruiksduur 

moet stelselmatig worden toegerekend over zijn gebruiksduur. De afschrijving moet 
aanvangen wanneer het actief beschikbaar is voor gebruik, dat wil zeggen wanneer het 
actief op de vereiste locatie en in de noodzakelijke toestand is om te kunnen 
functioneren op de wijze zoals die door het management is bedoeld. Afschrijvingen 
moeten worden beëindigd op de datum waarop het actief is geclassificeerd als 
aangehouden voor verkoop (of waarop het is opgenomen in een groep activa die wordt 
afgestoten en die geclassificeerd is als aangehouden voor verkoop) overeenkomstig IFRS 
5, of op de datum waarop het actief niet langer in de balans wordt opgenomen als deze 
datum voorafgaat aan de eerste. De gebruikte afschrijvingsmethode moet het patroon 
weergeven volgens hetwelk de toekomstige economische voordelen van het actief naar 
verwachting zullen worden verbruikt door de entiteit. Als dat patroon niet betrouwbaar 
kan worden bepaald, moet de lineaire methode worden toegepast. De 
afschrijvingskosten voor elke periode moeten in het overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten worden opgenomen, tenzij deze of een andere standaard 
toestaat of voorschrijft dat ze worden opgenomen in de boekwaarde van een ander 
actief (par. 97).
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IAS 38 Immateriële activa

• Er kunnen diverse afschrijvingsmethoden worden gehanteerd om 
het af te schrijven bedrag van een actief stelselmatig te spreiden 
over zijn gebruiksduur. Deze methoden omvatten de lineaire 
afschrijvingsmethode, de degressieve afschrijvingsmethode en de 
afschrijvingsmethode op basis van verbruikte werkeenheden. De 
toegepaste methode wordt gekozen op basis van het verwachte 
patroon volgens welk de verwachte toekomstige economische 
voordelen die het actief in zich bergt verbruikt zullen worden. 
Deze methode wordt in elke periode consistent toegepast, tenzij 
het verwachte verbruikspatroon van deze toekomstige 
economische voordelen verandert (par. 98).
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IAS 38 Immateriële activa

Restwaarde

• Er moet van worden uitgegaan dat de restwaarde van een 
immaterieel vast actief met een beperkte gebruiksduur gelijk is 
aan nul, tenzij:
(a) een derde zich ertoe heeft verbonden om het actief aan te kopen 
aan het eind van zijn gebruiksduur; dan wel 
(b) er een actieve markt (zoals in IFRS 13 gedefinieerd) is voor het 
actief en: (i) de restwaarde kan worden bepaald op basis van die 
markt; en (ii) het waarschijnlijk is dat er nog een actieve markt voor 
het actief zal bestaan aan het eind van de gebruiksduur van het 
actief (par. 100).
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IAS 38 Immateriële activa

• De restwaarde van een immaterieel actief kan stijgen tot 
een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan de boekwaarde 
van het actief. Indien dit het geval is, zijn de 
afschrijvingskosten van het actief nihil, tenzij en totdat zijn 
restwaarde later daalt tot onder de boekwaarde van het 
actief (par. 103).
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IAS 38 Immateriële activa

• De afschrijvingsperiode en de afschrijvingsmethode voor een 
immaterieel actief met een beperkte gebruiksduur moeten minstens 
aan het eind van elk boekjaar worden herzien. Als de verwachte 
gebruiksduur van het actief verschilt van voorgaande schattingen, 
moet de afschrijvingsperiode dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. Als het verwachte verbruikspatroon van de toekomstige 
economische voordelen die het actief in zich bergt, is gewijzigd, 
moet de afschrijvingsmethode worden gewijzigd om het gewijzigde 
patroon te weerspiegelen. Dergelijke wijzigingen moeten worden 
verwerkt als schattingswijzigingen in overeenstemming met IAS 8 
(par. 104).
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IAS 38 Immateriële activa

• Een immaterieel actief met een onbepaalde gebruiksduur mag niet 
worden afgeschreven (par. 107).

• Overeenkomstig IAS 36 is een entiteit verplicht te onderzoeken of 
een immaterieel actief met een onbepaalde gebruiksduur een 
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, door zijn 
realiseerbare waarde met zijn boekwaarde te vergelijken 
(a) jaarlijks; en (b) wanneer er een aanwijzing bestaat dat het 
immaterieel actief mogelijk een bijzondere waardevermindering 
heeft ondergaan (par. 108).
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IAS 38 Immateriële activa

• De gebruiksduur van een immaterieel actief dat niet afgeschreven 
wordt, moet elke verslagperiode worden herzien teneinde te 
bepalen of gebeurtenissen en omstandigheden nog steeds de 
beoordeling onderbouwen dat het actief een onbepaalde 
gebruiksduur heeft. Als dit niet het geval is, moet de wijziging in de 
beoordeling van de gebruiksduur van „onbepaald” naar „beperkt” 
worden verwerkt als een schattingswijziging in overeenstemming 
met IAS 8 (par. 109).
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IAS 38 Immateriële activa

• Een immaterieel actief mag niet langer in de balans worden opgenomen: 
(a) na vervreemding; dan wel (b) indien er geen toekomstige economische 
voordelen meer te verwachten zijn van het gebruik of de vervreemding van 
het actief (par. 112).

• De winst die of het verlies dat voortvloeit uit het niet langer in de balans 
opnemen van een immaterieel actief moet worden bepaald als het verschil 
tussen de eventuele netto-opbrengst bij vervreemding en de boekwaarde 
van het actief. Het moet in het overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten worden opgenomen wanneer het actief niet 
langer in de balans wordt opgenomen (tenzij IAS 17 anderszins vereist bij 
een „sale and leaseback”). Winsten mogen niet als opbrengsten worden 
ingedeeld (par. 113).
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• Een immaterieel vast actief wordt op 1/1/20x2 verworven 
voor € 1.000,00 en lineair afgeschreven over 5 jaar.  De 
marktconforme waarde op 1/1/x4 bedraagt 
€ 900,00.  Op dat moment bedragen de geaccumuleerde 
afschrijvingen € 400,00.

• Geef de boekingen i.v.m. de herwaardering.

• Bron: Aan de slag met IAS p. 202.
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Casus – IASB 2004 p. 1583.

• Een entiteit ontwikkelt een nieuw productieproces. In de loop van 20X5 
werden uitgaven gedaan voor een bedrag van 1 000 VE, waarvan 900 VE voor 
1 december 20X5 en 100 VE tussen 1 december 20X5 en 31 december 20X5. 
De entiteit kan aantonen dat het productieproces op 1 december 20X5 
beantwoordde aan de criteria voor opname als een immaterieel actief. De 
realiseerbare waarde van de in het proces vervatte knowhow (inclusief 
toekomstige uitstromen van kasmiddelen om het proces te voltooien voor het 
gebruiksklaar is) wordt geschat op 500 VE. 
In 20X6 werd voor een bedrag van 2 000 VE uitgaven gedaan. Aan het einde 
van 20X6 wordt de realiseerbare waarde van de in het proces vervatte 
knowhow (inclusief toekomstige uitstromen van kasmiddelen om het proces 
te voltooien vóór het gebruiksklaar is) geschat op 1 900 VE. 

Siebrecht Plateau



Casus /2
• Een entiteit ontwikkelt een nieuw productieproces. In de loop van 20X5 werden uitgaven 

gedaan voor een bedrag van 1 000 VE, waarvan 900 VE voor 1 december 20X5 en 100 VE 
tussen 1 december 20X5 en 31 december 20X5. De entiteit kan aantonen dat het 
productieproces op 1 december 20X5 beantwoordde aan de criteria voor opname als een 
immaterieel actief. De realiseerbare waarde van de in het proces vervatte knowhow (inclusief 
toekomstige uitstromen van kasmiddelen om het proces te voltooien voor het gebruiksklaar 
is) wordt geschat op 500 VE. 

Aan het einde van 20X5 wordt het productieproces opgenomen als een immaterieel actief 
tegen een kostprijs van 100 VE (uitgaven gedaan sinds de datum waarop de opnamecriteria 
werden vervuld, dat wil zeggen sinds 1 december 20X5). De uitgaven ten bedrage van 900 VE 
die gedaan werden vóór 1 december 20X5 worden als last opgenomen omdat de 
opnamecriteria pas vervuld waren op 1 december 20X5. Deze uitgaven zullen geen deel 
uitmaken van de kostprijs van het in de balans opgenomen productieproces.
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Casus /3
• In 20X6 werd voor een bedrag van 2 000 VE uitgaven gedaan. Aan het einde van 20X6 

wordt de realiseerbare waarde van de in het proces vervatte knowhow (inclusief 
toekomstige uitstromen van kasmiddelen om het proces te voltooien vóór het 
gebruiksklaar is) geschat op 1 900 VE. 
Aan het einde van 20X6 bedraagt de kostprijs van het productieproces 2 100 VE 
(uitgaven ten bedrage van 100 VE opgenomen aan het einde van 20X5 plus uitgaven ten 
bedrage van 2 000 VE opgenomen in 20X6). De entiteit neemt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van 200 VE op om de boekwaarde van het proces vóór het 
bijzonder waardeverminderingsverlies (2 100 VE) aan te passen aan de realiseerbare 
waarde (1 900 VE). Dit bijzonder waardeverminderingsverlies zal in een latere periode 
worden teruggeboekt indien de in IAS 36 beschreven vereisten voor de terugboeking van 
een bijzonder waardeverminderingsverlies zijn vervuld.
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• Een immaterieel vast actief wordt op 1/1/20x2 verworven voor € 
1.000,00 en lineair afgeschreven over 5 jaar.  De marktconforme 
waarde op 1/1/x4 bedraagt 
€ 900,00.  Op dat moment bedragen de geaccumuleerde 
afschrijvingen € 400,00.

• Geef de boekingen i.v.m. de herwaardering.

• Bron: Aan de slag met IAS p. 202.
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Methode 1: de geaccumuleerde afschrijvingen worden herwerkt.

400,00 BS BS 1.000,00

200,00

300,00 500,00

Nettoboekwaarde immateriële activa = 1.000 + 500 - 400 - 200 = 900.

Methode 2 : de nettoboekwaarde wordt herwerkt; de geaccumuleerde afschrijvingen worden

dus afgetrokken van de bruto boekwaarde van het actief.

400,00 BS BS 1.000,00

400,00 400,00

300,00 300,00

Nettoboekwaarde immateriële activa = 1.000 - 400 + 300 = 900.

Geaccumuleerde afschrijvingen

op immateriële activa Immateriële activa

Eigen vermogen

Geaccumuleerde afschrijvingen

op immateriële activa

Eigen vermogen

Immateriële activa
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Activeren of niet ?

• Oprichtingskosten voor een nieuwe winkel ?  N

• Franchisevergoedingen voor gebruik van handelsnaam ? OK

• Opleidingskosten van werknemers nieuwe winkel ? N

• Advertentiekosten voorafgaandelijk aan de opening van de 
winkel ? N

• Onderzoekskosten voor een nieuw productieproces ? N
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Belgian GAAP

• Opstartkosten en reorganisatiekosten kunnen opgenomen 
worden in de rubriek herstructureringskosten

• Herwaardering is niet toegelaten

• Geen rekening gehouden met restwaarde

• Fiscale afschrijvingen
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IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

Als Boekwaarde

>

Realiseerbare waarde 

= hoogste

(reële waarde – verkoopkosten)
&

bedrijfswaarde
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IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

• Wanneer nagaan ?

• Indicatie op waardevermindering
• Jaarlijks op goodwill, immateriële activa met een 

onbepaalde gebruiksduur en immateriële activa die nog 
niet klaar zijn voor gebruik

• Wanneer boeken ?
• Realiseerbare waarde ˂ Boekwaarde
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IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

• Bepaling reële waarde min verkoopkosten

• Prijs in een bindende verkoopovereenkomst
• Actuele biedprijs verminderd met kosten van 

vervreemding
• Best beschikbare informatie
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IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

• Bepaling bedrijfswaarde

• Schatting toekomstige in- en uitstroom van kasmiddelen 
uit voortgezet gebruik en uiteindelijke vervreemding

• Toepassing geëigende disconteringsvoet

• Kasstroomgenererende entiteit

• Goodwill
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IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

• Opname van een bijzonder waardeverminderingsverlies:

• Als last in de winst- en verliesrekening

• Bij kasstroomgenererende entiteit:
• Eerst in mindering van goodwill
• Daarna in mindering van andere activa naar rato van 

boekwaarde van elk van deze activa 
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IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

• Terugboeken van een bijzondere waardevermindering

• Verhoogde boekwaarde ≤ Boekwaarde die zou bepaald 
zijn na afschrijvingen als in de voorgaande jaren geen 
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief 
was opgenomen

• Geen terugname voor goodwill
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Kasstroomgenerende eenheden /2

Voorbeeld
Een busmaatschappij verleent diensten op grond van een 
overeenkomst met een gemeente. Deze overeenkomst 
vereist een minimale dienstverlening op elk van de vijf 
verschillende routes. De activa die aan elke route kunnen 
worden toegeschreven en de kasstromen uit elke route 
kunnen afzonderlijk worden geïdentificeerd. Op een van de 
routes wordt een aanzienlijk verlies geleden. 

Bepaal de kasstroomgenererende entiteit.
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Kasstroomgenerende eenheden /3

Omdat de onderneming niet de mogelijkheid heeft om een 
busroute in te perken, is het laagste niveau van de 
identificeerbare instroom van kasmiddelen die in ruime mate 
onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen van andere 
activa of groepen activa, de instroom van kasmiddelen die 
door de vijf routes samen wordt gegenereerd. De 
kasstroomgenererende eenheid voor elke route is de  
busmaatschappij als geheel.

Siebrecht Plateau



Voorbeeld: allocatie van bedrijfsactiva 
/1

• Onderneming M heeft 3 kasstroomgenererende eenheden: A, B en C.  
Omwille van nadelige technologische wijzigingen doet M een 
“impairment test” op elk van deze eenheden.  Op het einde van 20X2 
zijn de boekwaarden van A, B en C respectievelijk 100, 150 en 200 
(A72).

• De activiteiten worden geleid vanuit het hoofdkwartier.  De 
boekwaarde ervan is 200: m.n. het gebouw 150 en de 
researchafdeling 50.  De boekwaarde van het gebouw kan 
toegerekend worden aan de kasstroomgenererende eenheden op 
basis van het relatieve belang van hun boekwaarde.  Het research-
centrum kan niet op redelijke wijze toegerekend worden aan de drie 
eenheden (A73).
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Voorbeeld /2

• De resterende nuttige gebruiksduur van de 
kasstroomgenererende eenheid A = 10 jaar.  Voor B en C bedraagt 
die 20 jaar.    Het hoofdkwartier wordt lineair afgeschreven (A74).

• Er kan geen opbrengstwaarde voor elke kasstroom-genererende 
entiteit bepaald worden.  De realiseerbare waarde van elke 
eenheid is dan ook gebaseerd op zijn bedrijfswaarde.  Die 
bedrijfswaarde bedraagt voor de kasstroomgenererende eenheid 
A 199 en voor  B en C respectievelijk 164 en 271.  De 
bedrijfswaarde van de onderneming als geheel bedraagt 721. Om 
die bedrijfswaarde te berekenen werd rekening gehouden met 
een disconteringsvoet vóór belastingen van 15% (A75).
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Voorbeeld /3

• Dient er een bijzonder waardeverminderingsverlies 
geboekt te worden ? 
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Voorbeeld /4

• M identificeert eerst alle bedrijfsactiva die betrekking hebben op 
de onderzochte individuele kasstroom-genererende eenheden.  Die 
bedrijfsactiva zijn het gebouw van het hoofdkwartier en het 
research-centrum (A76).

• De boekwaarde van het gebouw kan verdeeld worden over de 
onderzochte kasstroomgenererende eenheden op een redelijke en 
consistente wijze.  Enkel de “bottom-up” toets zal gedaan worden.
M.b.t. het research-centrum is zulks niet mogelijk. (A77).
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Voorbeeld /5

• De boekwaarde van het gebouw zal toegewezen worden aan de 
boekwaarde van elke individuele kasstroom-genererende eenheid.  
Er wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd omdat de resterende 
gebruiksduur van A = 10 jaar en van B en C 20 jaar (A78).
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Voorbeeld /6
Berekening gewogen toewijzing van de boekwaarde van het gebouw

Einde 20X0 A B C Totaal

Boekwaarde 100 150 200 450

Gebruiksduur in jaren 10 20 20

Weging op basis

van gebruiksduur 1 2 2

Boekwaarde na weging 100 300 400 800

Toerekeningspercentage van 

het gebouw 12,50% 37,50% 50,00%

Toerekening van de boek-

waarde van het gebouw 19 56 75 150

Boekwaarde (na toerekening

van het gebouw) 119 206 275 600
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Voorbeeld /7
Berekening van de bedrijfswaarde van A, B, C en M op het einde van 20X0.

Jaar Toek. Verdisconteerd Toek. Verdisconteerd Toek. Verdisconteerd Toek. Verdisconteerd

Cash Flows aan 15 % Cash Flows aan 15 % Cash Flows aan 15 % Cash Flows aan 15 %

1 18 16 12 10 7 6 39 34

2 31 23 16 12 20 15 72 54

3 37 24 24 16 34 22 105 69

4 42 24 29 17 44 25 128 73

5 47 23 32 16 51 25 143 71

6 52 22 33 14 56 24 155 67

7 55 21 34 13 60 23 162 61

8 55 18 35 11 63 21 166 54

9 53 15 35 10 65 18 167 47

10 48 12 35 9 66 16 169 42

11 36 8 66 14 132 28

12 35 7 66 12 131 24

13 35 6 66 11 131 21

14 33 5 65 9 128 18

15 30 4 62 8 122 15

16 26 3 60 6 115 12

17 22 2 57 5 108 10

18 18 1 51 4 97 8

19 14 1 43 3 85 6

20 10 1 35 2 71 4

Bedrijfswaarde 199 164 271 721

Verondersteld wordt dat het research-centrum additionele kasstromen genereert voor de onderneming als een geheel. 

Bijgevolg is de waarde van M als een geheel meer dan de som van de 3 kasstroomgenererende entiteiten.

A B C M

Siebrecht Plateau



Voorbeeld /8

• De boekwaarde van elke kasstroomgenererende eenheid (na 
toewijzing van het gebouw) wordt vergeleken met zijn 
bedrijfswaarde (A80).

Toepassing van de "bottom-up"-toets.

Einde 20X0 A B C

Boekwaarde na

toerekening gebouw 119 206 275

Realiseerbare

waarde 199 164 271

Bijzonder waarde-

verminderingsverlies 0 -42 -4
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Voorbeeld /9

• Vervolgens moet het bijzonder waardeverminderings-verlies 
verdeeld worden tussen de activa van de 
kasstroomgenererende eenheden en het gebouw van het 
hoofdkwartier (A81).

Toewijzing bijzonder waardeverminderingsverlies aan de  kasstroom-

generende eenheden B & C.

Kasstroomgenerende eenheid

Aan het gebouw 11   42 x 56/206 1   4 x 75/275

Aan de activa in de cash-genererende eenheid 31   42 x 150/206 3   4 x 200/275

42 4

B C
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Voorbeeld /10

• Omdat het research-centrum niet op een redelijke en consistente wijze kan 
toegewezen worden aan A, B en C, wordt de boekwaarde van de kleinste 
kasstroom-genererende eenheid aan hetwelk het research-centrum wel kan 
toegewezen worden (M in zijn totaliteit), 
vergeleken met de realiseerbare waarde ervan (A82).
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Voorbeeld /11
Toepassing van de "top-down"-toets.

Einde 20X0 A B C Gebouw Research M

Centrum

Boekwaarde 100 150 200 150 50 650

Bijzonder waardever-

minderingsverlies

(cf. "bottom-up"-toets) -30 -3 -13 -46

Boekwaarde na de

"bottom-up"-toets 100 120 197 137 50 604

Realiseerbare

waarde 720

Bijzonder waardeverminderingsverlies 0

Geen additioneel bijzonder waardeverminderingsverlies  is vereist.
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Belgian GAAP

• Niet recurrente afschrijvingen voor activa met een beperkte 
gebruiksduur als de boekwaarde hoger is dan de 
bedrijfswaarde

• Waardeverminderingen voor activa met een onbeperkte 
gebruiksduur die onderhevig zijn aan blijvende 
waardevermindering of minderwaarden
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VI. IAS 37 VOORZIENINGEN, VOORWAARDELIJKE 
VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDELIJKE ACTIVA 
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IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke 
(verplichtingen & activa)

• Voorziening = verplichting van een onzekere omvang of met 
een onzeker tijdstip

• Opnameverplichting
• Bestaande verplichting ten gevolge van een gebeurtenis 

in het verleden
• Waarschijnlijk uitstroom van middelen
• Betrouwbare schatting bedrag kan gemaakt worden
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IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke 
(verplichtingen & activa)

• Voorwaardelijke verplichtingen: toelichting indien materieel

• Voorwaardelijke activa: toelichting indien materieel

• Voorzieningen moeten gebruikt worden voor de uitgaven 
waarvoor ze oorspronkelijk werden opgenomen.
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• Een onderneming heeft een rechtzaak lopen met 40 % kans 
op succes (d.i. geen kosten) en 60 % kans op betaling van
€ 1.000.000,00. 

• Hoe groot is de voorziening die moet aangelegd worden ?
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• Een entiteit heeft 100 rechtzaken lopen, elk met 40 % kans 
op succes (d.i. geen kosten)  en 60 % kans op betaling van € 
1.000.000. 

• Hoe groot is de voorziening die moet aangelegd worden ?
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• Een onderneming heeft een rechtzaak lopen met 40 % kans 
op succes (d.i. geen kosten) en 60 % kans op betaling van
€ 1.000.000,00. 

• Hoe groot is de voorziening die moet aangelegd worden ?
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• De verwachte waarde is niet bruikbaar omdat de 
werkelijke kost nooit gelijk zal zijn aan (40 % x € 0) + (60 % 
x € 1.000.000,00) = 
€ 600.000,00.  Hier moet een voorziening aangelegd 
worden voor de meest waarschijnlijke kost, wat in dit geval
€ 1.000.000,00 is.

Bron: Aan de slag met IAS p. 345.
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• Een entiteit heeft 100 rechtzaken lopen, elk met 40 % kans op 
succes (d.i. geen kosten)  en 60 % kans op betaling van € 1.000.000. 

• Hoe groot is de voorziening die moet aangelegd worden ?
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• Op basis van de verwachtingswaarde moet een 
voorziening opgenomen worden van 100 x (40% x € 0 + 
60% x € 1.000.000) =
€ 60.000.000.

Bron: Aan de slag met IAS p. 345.
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Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 190-191.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 191.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 191.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 192.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 192.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 192.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Bron: Erik De Lembre & Ignace Bogaert, HANDBOEK BOEKHOUDEN IFRS, Intersentia,  2017, p. 199.

https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1016/
https://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2792/


Belgian GAAP

• Term “voorzieningen” is ruimer
vb. voorziening voor vakantiegeld

• Geclassificeerd tussen eigen en vreemd vermogen 

• Minder beperkende regelgeving
• voorzieningen voor groot onderhoud
• Voorziening voor herstructurering: formele beslissing 

raad van bestuur = voldoende
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Belgian GAAP

Voorzieningen voor risico’s en kosten beogen naar hun aard 
duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de 
balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het 
bedrag niet vaststaat (art. 50 K.B. 30.01.2001)
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X IAS 19 PERSONEELSBELONINGEN 

Siebrecht Plateau



IAS 19 Personeelsbeloningen

• Korte termijnpersoneels-
beloningen

• Kost op te nemen in de periode 
waarin de werknemer prestaties 
verricht die recht geven op deze 
beloningen
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IAS 19 Personeelsbeloningen

• Beloningen na uitdiensttreding
• Toegezegde bijdragenregeling

• Toegezegd pensioenregeling

• Bijdragen op te nemen als kost in 
periode waarin werknemer 
prestaties verricht die recht geven 
op deze bijdragen

• Projected Unit Credit Methode
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IAS 19 Personeelsbeloningen

• Toegezegd pensioenregeling Waardering van de fondsbeleggingen 
op basis van reële waarde

Disconteringsvoet te bepalen op 
basis van rendement van 
bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit
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IAS 19 Personeelsbeloningen

• Toegezegd pensioenregeling Actuariële winsten en verliezen 
buiten 10%-bandbreedte af te 
schrijven

Kost van planwijzigingen lineair af te 
schrijven over de gemiddelde periode 
tot de beloningen onvoorwaardelijk 
worden
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IAS 19 Personeelsbeloningen

• Andere langetermijn-
personeelsbeloningen

• Gelijkaardige behandeling als 
beloningen na uitdiensttreding 
doch onmiddellijke opname van 
actuariële winsten en verliezen 
en de kost van planwijzigingen
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IAS 19 Personeelsbeloningen

• Ontslagvergoedingen • Kost op te nemen op het ogenblik 
dat de entiteit een formele 
verbintenis heeft om het 
dienstverband daadwerkelijk te 
beëindigen of indien beloningen 
aangeboden worden om vrijwillig 
vertrek aan te moedigen
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• Een onderneming heeft 100 werknemers die elk jaar 5 betaalde 
ziektedagen mogen opnemen.  Niet opgenomen dagen zijn éénmaal
overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.  De betaalde 
ziektedagen worden eerst opgenomen uit het recht van het lopende 
jaar en vervolgens uit de overgedragen dagen van het vorige boekjaar 
(LIFO-basis).  Op 31 december 20x1 bedraagt het gemiddeld aantal niet 
opgenomen ziektedagen 2 dagen per werknemer.  De onderneming 
verwacht dat 92 werknemers niet meer dan 5 dagen zullen opnemen in 
20x2 en dat de resterende 8 werknemers elke 6,5 zullen opnemen. 

• Welke verplichting moet de onderneming opnemen ? 

Siebrecht Plateau



Toegezegd-pensioen-regeling
Bron: Geert De Ridder (Deloitte & Touche), “IAS 19: Personeelsbeloningen”, Financieel Management, 2001 (12), p. 30-33.  

Gegevens op 1 januari 20x1:

Eén enkele deelnemer, m.n. een bediende.

Leeftijd bij indiensttreding : 30 jaar

Leeftijd bij berekening : 40 jaar

Huidig salaris 1.500 €

Kapitaal

Normale pensioenleeftijd 60 jaar

Kapitaal = 2 x eindsalaris x dienstjaren/40

Geen persoonlijke bijdragen

Fondsbeleggingen (pensioenfonds) 300 €

Hypotheses

Disconteringsvoet 5,50 %

Verwacht rendement 6,00 %

Salarisverhoging 3,50 %

Uittredingskansen verwaarloosd

Onderliggende inflatie 2,00 %

Sterftetafel MR (Belgische sterftetafel mannen)
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Toegezegd-pensioen-regeling /2
Geprojecteerd salaris op 60 jaar

1,500 x (1 + 3,5 %)
(60-40)

 = 2.985 afgerond 3.000

Vergoeding toegekend aan verstreken diensttijd

(2 x 3.000 x 10/40) = 1.500

Verplichting (toegezegd-pensioenregeling)

(2 x 3.000 x 10/40) x (1/(1 + 5,50 %)
(60-40)

) x  0,92 = 473 afgerond 480

De kans dat een huidige 40-jarige nog 20 jaar leeft = 20p40 = l40+20/l40

met lx = k x s
x
 x g

cx

= 0,88 / 0,96 = 0,92

Cf. KB van 17/12/1992 betreffende de levensverzekeringsactiviteit

(verzekering bij leven of rente) (Belgisch Staatsblad van 31/12/1992).

Aan dienstjaar 20x1 toegerekende pensioenkosten

(2 x 3.000 x 1/40) x (1/(1 + 5,50 %)
(60-40)

) x  0,92 = 47 afgerond 48
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Toegezegd-pensioen-regeling /3

Impact op balans:

Verplichting -480

Fondsbeleggingen 300

Financieringstekort -180

Balansprovisie -180

Pensioenkost voor boekjaar 20x1

Kost van diensten verstrekt gedurende het boekjaar 48

Rentekost : (480 +48) x 5,5 % = 29

Verwacht rendement fondsbeleggingen  = 300 x 6 % -18

Pensioenkost 59
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Toegezegd-pensioen-regeling /4
Op 31 december 20x1 verwacht men de volgende verplichtingen:

Verplichting op 1 januari 20x1 480

Kost van diensten verstrekt gedurende 20x1 48

Rentekost van de verplichting 29

Verwachte uitkeringen 0

Verwachte verplichting per 31 december 20x1 557

Stel dat op 1 januari 20x2 de disconteringsvoet verlaagd wordt van 5,5 % 

naar 5 % omwille van de dalende rentevoeten op de kapitaalmarkt.

De verplichtingen zullen stijgen met ongeveer 10 % tot 610 :

(1,055/1,05)
(60-41)

 = 1,095 afgerond 1,1.

De verwachte fondsbeleggingen bedragen op 31/12/20x1:

Fondsbeleggingen op 1 januari 20x1 300

Verwacht rendement 18

Bijdragen (veronderstelling) 39

Uitkeringen 0

Verwachte fondsbeleggingen  op 31 december 20x1 357

Indien de werkelijke activa op 31 december 20x1 bijvoorbeeld 325 bedragen,

ten gevolge van een beurscrash, is er een verlies van 32 op de activa.
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Toegezegd-pensioen-regeling /5

De financiële situatie van het plan wordt als volgt:

1/1/20x1 31/12/20x1

Verwacht Reëel

Verplichting -480 + -48 + -29 -557 -610

Fondsbeleggingen 300 + 39 + 18 357 325

Financieringstekort -180 -200 -285

(Winsten)/verliezen 0 0 85

Provisie -180 -200 -200

Ten minste de winsten en verliezen die de corridor overschrijden, moeten 

afgeschreven worden over de gemiddelde toekomstige diensttijd van de actieve

deelnemers.
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Toegezegd-pensioen-regeling /6

Pensioenkost voor het jaar 20x2 20x1 20x2

Kost van diensten verstrekt gedurende het boekjaar 48 55

Intrestkost 29 33

Verwacht rendement op activa -18 -20

Erkende (winsten) /verliezen

Winsten/verliezen per 1/1/20x2 85

Corridor -61

Winsten/verliezen buiten corridor 24

Gemiddelde toekomstige diensttijd = 60-41 = 19

Afschrijving 1 1

Pensioenkost 59 70
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Toegezegd-pensioen-regeling /7
Wijziging plan

Stel dat de onderneming beslist om de voordelen verstrekt door het plan met tenminste

50 % te verbeteren (t.w. kapitaal = 3 x salaris i.p.v. 2 x salaris).

20x1 20x2

Kost van diensten verstrekt gedurende het boekjaar 48 55 x 1,5 83

Rentekost 29 33 x 1,5 50

Verwacht rendement op fondsbeleggingen -18 -20

Erkende (winsten) /verliezen

Winsten/verliezen per 1/1/20x2 85

Corridor (10 % van 610 > 10 % van 325) -61

Winsten/verliezen buiten corridor 24

Gemiddelde toekomstige diensttijd = 60-41 = 19

Afschrijving 1 1

Erkende kost verstreken diensttijd 0 610 x 0,5 305

Pensioenkost 59 419

De kost van de planwijziging bedraagt 50 % x 610 of 305 en dient uitgesmeerd te worden

over de periode totdat de voordelen verworven zijn. 
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Belgian GAAP

• In praktijk: voorzieningen voor pensioenverplichtingen vooral voor 
brugpensioenen en voor individuele pensioentoezeggingen
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DE GEVOLGEN VAN WISSELKOERSWIJZIGINGEN

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 21
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DOEL

• Een entiteit kan buitenlandse activiteiten op twee manieren voeren. 
Ze kan transacties in vreemde valuta aangaan, of ze kan 
buitenlandse activiteiten hebben. Bovendien kan een entiteit haar 
jaarrekening in een vreemde valuta presenteren. Het doel van deze 
standaard is voor te schrijven op welke wijze transacties in vreemde 
valuta en buitenlandse activiteiten in de jaarrekening van een 
entiteit worden opgenomen en op welke wijze de jaarrekening 
wordt omgerekend in de presentatievaluta van een entiteit (par. 1).
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TOEPASSINGSGEBIED

• Deze standaard moet worden toegepast :
(a) bij de verwerking van transacties en saldi luidende in vreemde 
valuta, met uitzondering van de transacties en saldi met betrekking 
tot derivaten, die binnen het toepassingsgebied van IAS 39 
Financiële instrumenten: opname en waardering vallen; 
(b) bij de omrekening van de resultaten en de financiële positie van 
buitenlandse activiteiten die in de jaarrekening van de entiteit zijn 
opgenomen op basis van consolidatie, proportionele consolidatie of 
de „equity”-methode; en (c) bij de omrekening van de resultaten en 
de financiële positie van een entiteit in een presentatievaluta (par. 
3).
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Functionele valuta
• De voornaamste economische omgeving waarin een entiteit actief is, is 

normaliter de voornaamste omgeving waarin zij geldmiddelen genereert en 
uitgeeft. Een entiteit moet bij de bepaling van de functionele valuta 
rekening houden met de volgende factoren: 
(a) de valuta: 
(i) die hoofdzakelijk bepalend is voor de verkoopprijs van goederen en 
diensten (dit zal vaak de valuta zijn waarin de verkoopprijs van de goederen 
en diensten wordt uitgedrukt en afgewikkeld); en 
(ii) van het land waarvan de concurrentiekrachten en de regelgeving 
hoofdzakelijk de verkoopprijs van haar goederen en diensten bepalen;
(b) de valuta die hoofdzakelijk bepalend is voor de arbeids- en 
materiaalkosten, en andere kosten voor de levering van goederen en de 
verlening van diensten (dit zal vaak de valuta zijn waarin dergelijke kosten 
zijn uitgedrukt en worden afgewikkeld) (par.9).
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Functionele valuta

• Ook de volgende factoren kunnen een indicatie zijn van de 
functionele valuta van een entiteit:
(a) de valuta waarin middelen uit financieringsactiviteiten (dat wil 
zeggen bij uitgifte van schuldbewijzen en 
eigenvermogensinstrumenten) worden gegenereerd; 
(b) de valuta waarin ontvangsten uit operationele activiteiten 
gewoonlijk worden aangehouden (par. 10).
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RAPPORTERING IN DE FUNCTIONELE VALUTA VAN 
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

Eerste opname

• Een transactie in vreemde valuta is een transactie die is uitgedrukt 
in een vreemde valuta of die moet worden afgewikkeld in een 
vreemde valuta, met inbegrip van transacties die ontstaan wanneer 
een entiteit:
(a) goederen of diensten koopt of verkoopt waarvan de prijs in een 
vreemde valuta luidt; 
(b) middelen leent of uitleent en de te betalen of ontvangen 
bedragen luiden in een vreemde valuta; dan wel (c) anderszins 
activa verwerft of vervreemdt, of verplichtingen aangaat of 
afwikkelt, die in een vreemde valuta luiden (par. 20)
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RAPPORTERING IN DE FUNCTIONELE VALUTA VAN 
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

• Een transactie in vreemde valuta moet, bij eerste opname in de 
functionele valuta, worden opgenomen door op het bedrag in 
vreemde valuta de precieze wisselkoers toe te passen die op de 
datum van de transactie geldt tussen de functionele valuta en de 
vreemde valuta (par. 21).
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RAPPORTERING IN DE FUNCTIONELE VALUTA VAN 
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

• De transactiedatum is de datum waarop de transactie voor het eerst 
in aanmerking komt voor opname overeenkomstig de International 
Financial Reporting Standards. Om praktische redenen wordt vaak 
een koers gebruikt die de werkelijke koers op de datum van de 
transactie benadert, bijvoorbeeld de gemiddelde koers voor een 
week of maand kan worden gebruikt voor alle transacties in elke 
vreemde valuta die tijdens die periode plaatsvinden.  Indien de 
wisselkoersen echter aanzienlijk schommelen, is het gebruik van de 
gemiddelde koers voor een periode ongepast (par. 22).
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RAPPORTERING IN DE FUNCTIONELE VALUTA VAN 
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

Rapportering op latere balansdata

• Op iedere balansdatum moeten:
(a) monetaire posten die in een vreemde valuta luiden, worden 
omgerekend op basis van de slotkoers;
(b) niet-monetaire posten die op basis van de historische kostprijs 
worden gewaardeerd in een vreemde valuta, worden omgerekend 
op basis van de wisselkoers die geldt op de transactiedatum; en (c) 
niet-monetaire posten die tegen reële waarde worden gewaardeerd 
in een vreemde valuta worden omgerekend op basis van de 
wisselkoerens die golden op de datum waarop de reële waarde 
werd bepaald (par. 32).
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RAPPORTERING IN DE FUNCTIONELE VALUTA VAN 
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

Opname van wisselkoersverschillen

• Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de afwikkeling van 
monetaire posten of uit de omrekening van de monetaire posten 
tegen een koers die verschilt van de koers waartegen ze in de 
verslagperiode of in voorgaande jaarrekeningen bij eerste opname 
zijn omgerekend, moeten in de winst-en-verliesrekening worden 
opgenomen in de periode waarin ze zich voordoen, behoudens het 
bepaalde in alinea 32 (par. 28).
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RAPPORTERING IN DE FUNCTIONELE VALUTA VAN 
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

• Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit een monetaire post die deel 
uitmaakt van de netto-investering van een verslaggevende entiteit in 
een buitenlandse activiteit (zie alinea 15) moeten worden opgenomen 
in de winst-en verliesrekening van de enkelvoudige jaarrekening van de 
verslaggevende entiteit of in de jaarrekening van de buitenlandse 
activiteit, al naargelang het geval. In de jaarrekening waarin de 
buitenlandse activiteit en de verslaggevende entiteit zijn opgenomen 
(bijvoorbeeld de geconsolideerde jaarrekening indien de buitenlandse 
activiteit een dochteronderneming is), moeten dergelijke 
wisselkoersverschillen aanvankelijk worden opgenomen in een 
afzonderlijke component van het eigen vermogen en moeten ze in de 
winst-en-verliesrekening worden verwerkt na afstoting van een netto-
investering overeenkomstig alinea 48 (par. 32)
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GEBRUIK VAN EEN PRESENTATIEVALUTA DIE VERSCHILT VAN DE 
FUNCTIONELE VALUTA

Omrekening in de presentatievaluta

• Een entiteit kan haar jaarrekening in elke valuta (of meerdere 
valuta's) presenteren. Indien de presentatievaluta verschilt van de 
functionele valuta van de entiteit, moet ze de resultaten en de 
financiële positie omrekenen in de presentatievaluta. Wanneer 
bijvoorbeeld een groep afzonderlijke entiteiten omvat die een 
verschillende functionele valuta hanteren, worden de resultaten 
en de financiële positie van elke entiteit uitgedrukt in een 
gemeenschappelijke valuta, zodat een geconsolideerde 
jaarrekening kan worden gepresenteerd (par. 38).
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GEBRUIK VAN EEN PRESENTATIEVALUTA DIE VERSCHILT VAN DE 
FUNCTIONELE VALUTA

• De resultaten en de financiële positie van een entiteit waarvan de 
functionele valuta niet de valuta is van een economie met hyperinflatie 
moeten als volgt worden omgerekend in een andere presentatievaluta:  
(a) de activa en verplichtingen moeten voor elke gepresenteerde balans 
(dat wil zeggen met inbegrip van de vergelijkende cijfers) worden 
omgerekend tegen de slotkoers op die balansdatum; (b) de baten en 
lasten moeten voor elke winst-en-verliesrekening (dat wil zeggen met 
inbegrip van de cijfers) worden omgerekend tegen de wisselkoersen op 
de transactiedata; en (c) alle resulterende wisselkoersverschillen moeten 
als een afzonderlijke component van het eigen vermogen worden 
opgenomen (par. 39).
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Omrekening van een buitenlandse activiteit

• Naast de alinea's 38 tot en met 43 zijn de alinea's 45 tot en met 47 
van toepassing wanneer de resultaten en de financiële positie van 
een buitenlandse activiteit omgerekend worden in een 
presentatievaluta, zodat de buitenlandse activiteit in de jaarrekening 
van de verslaggevende entiteit kan worden opgenomen via 
(proportionele) consolidatie of verwerkt kan worden volgens de 
„equity”-methode (par. 44).
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Omrekening van een buitenlandse activiteit
• De opname van de resultaten en de financiële positie van een 

buitenlandse activiteit in die van de verslaggevende entiteit verloopt 
volgens de normale consolidatieprocedures, zoals de eliminatie van 
saldi binnen de groep en transacties binnen de groep van een 
dochteronderneming (zie IAS 27 en IAS 31 Belangen in joint 
ventures). Een monetaire actiefpost (of monetaire passiefpost) 
binnen de groep, ongeacht of deze lang- of kortlopend is, kan echter 
niet worden geëlimineerd tegen de corresponderende verplichting 
(of vordering) binnen de groep, zonder het resultaat van de 
wisselkoersschommelingen in de geconsolideerde jaarrekening aan 
te geven. Dit houdt verband met het feit dat de monetaire post een 
verplichting inhoudt om een valuta tegen een andere valuta in te 
wisselen, en daarmee de verslaggevende entiteit blootstelt aan een 
winst of verlies als gevolg van koersschommelingen. 
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Omrekening van een buitenlandse activiteit

• Bijgevolg wordt een dergelijk wisselkoersverschil verder opgenomen 
in de winst-en-verliesrekening van de geconsolideerde jaarrekening 
van de verslaggevende entiteit. Indien het wisselkoersverschil echter 
voortvloeit uit de in alinea 32 beschreven omstandigheden, wordt 
het in niet-gerealiseerde resultaten opgenomen en  in een 
afzonderlijke component van het eigen vermogen verwerkt tot de 
buitenlandse activiteit wordt afgestoten (par. 45).
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Afstoting van een buitenlandse activiteit

Bij het afstoten van een buitenlandse activiteit moet het cumulatieve 
bedrag van de wisselkoersverschillen dat verband houdt met die 
buitenlandse activiteit, opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten 
en verwerkt in een afzonderlijke component van het eigen vermogen, 
worden overgeboekt van het eigen vermogen naar de winst of het 
verlies (als een herclassificatieaanpassing) wanneer de winst of het 
verlies op de afstoting wordt opgenomen (zie IAS 1 Presentatie van de 
jaarrekening (herziene versie van 2007))(par. 48).
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WINSTBELASTINGEN
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 12
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Inleiding

• Voorbeeld:

Een materieel vast actief wordt in de statutaire jaarrekening 
afgeschreven op vijf jaar. In de geconsolideerde jaarrekening wordt 
een afschrijvingstermijn van tien jaar vooropgesteld.
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Inleiding /2
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Inleiding /3

• Indien er geen rekening gehouden wordt met de fiscale latenties 
veroorzaakt door de aanpassingen in de afschrijvingen met het oog 
op de consolidatie, ontstaat – vanuit de geconsolideerde jaarrekening 
– de  verkeerde – indruk dat de belastingvoet met 25% gestegen is.
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Inleiding /4

• “Matching principe” noopt tot boeken van fiscale latenties:

Voorbeeld:
Eindvoorraad D bevat aankopen van M waarop M 1000 winst 
gemaakt heeft (= enige winst groep)
Belastingvoet = 40 %
Assumptie: er worden geen belastinglatenties geboekt.

Resultaat groep vóór eliminatie =  600 (1000-400)
Resultaat groep na eliminatie  =  - 400 
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DOEL

Het doel van deze standaard is het voorschrijven van de 
verwerkingswijze voor winstbelastingen. De voornaamste kwestie bij 
de administratieve verwerking van winstbelastingen is de 
verwerkingswijze voor de actuele en toekomstige fiscale gevolgen van:
(a) de toekomstige realisatie (afwikkeling) van de boekwaarde van 
activa (verplichtingen) die zijn opgenomen in de balans van een 
entiteit; en

(b) transacties en andere gebeurtenissen van de lopende periode die 
zijn opgenomen in de jaarrekening van een entiteit.
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Doel
Deze standaard schrijft voor dat een entiteit de fiscale gevolgen van 
transacties en andere gebeurtenissen op dezelfde wijze verwerkt als de 
transacties en andere gebeurtenissen zelf. Voor transacties en andere 
gebeurtenissen die buiten de winst of het verlies worden verwerkt (hetzij in 
niet-gerealiseerde resultaten, hetzij direct in het eigen vermogen) worden 
alle daarmee verband houdende fiscale gevolgen ook buiten de winst of het 
verlies verwerkt (hetzij in niet-gerealiseerde resultaten, hetzij direct in het 
eigen vermogen). Voor transacties en andere gebeurtenissen die direct 
worden opgenomen in het eigen vermogen, worden alle daarmee verband 
houdende fiscale gevolgen ook direct opgenomen in het eigen 
vermogen. Zo heeft ook de opname van uitgestelde belastingvorderingen 
en -verplichtingen in een bedrijfscombinatie invloed op het bedrag van 
goodwill die voortvloeit uit die bedrijfscombinatie of het bedrag van de 
opgenomen winst uit een voordelige koop.
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Tijdelijke verschillen
Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de boekwaarde van een actief of 
verplichting in de balans en de fiscale boekwaarde ervan. Tijdelijke 
verschillen kunnen zijn:

(a) belastbare tijdelijke verschillen, dit zijn tijdelijke verschillen die bij de 
bepaling van de fiscale winst (het fiscaal verlies) van toekomstige perioden 
zullen resulteren in belastbare bedragen op het moment dat de 
boekwaarde van het actief of de verplichting wordt gerealiseerd dan wel 
afgewikkeld; dan wel

(b) verrekenbare tijdelijke verschillen, dit zijn tijdelijke verschillen die bij de 
bepaling van de fiscale winst (het fiscaal verlies) van toekomstige perioden 
zullen resulteren in bedragen die aftrekbaar zijn op het moment dat de 
boekwaarde van het actief of de verplichting wordt gerealiseerd dan wel 
afgewikkeld.

De fiscale boekwaarde van een actief of verplichting is het bedrag dat voor 
belastingdoeleinden aan dat actief of die verplichting is toegerekend.
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Fiscale boekwaarde

De fiscale boekwaarde van een actief is het bedrag dat voor 
belastingdoeleinden zal kunnen worden verrekend met alle 
belastbare economische voordelen die naar een entiteit zullen 
vloeien als deze de boekwaarde van het actief realiseert. Als deze 
economische voordelen niet belastbaar zijn, is de fiscale boekwaarde 
van het actief gelijk aan zijn boekwaarde.(par. 7).
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Fiscale boekwaarde ?

• Een machine kost 100 euro. Voor belastingdoeleinden is in de 
lopende periode en in voorgaande perioden al een afschrijving van 
30 euro in mindering gebracht en zal de resterende kostprijs 
aftrekbaar zijn in toekomstige perioden, hetzij als afschrijving of via 
een vermindering bij de vervreemding. Opbrengsten die worden 
gegenereerd door het gebruik van de machine zijn belastbaar, elke 
gerealiseerde winst op de vervreemding van de machine zal 
belastbaar zijn, en elk geleden verlies op de vervreemding zal fiscaal 
aftrekbaar zijn. 

• De fiscale boekwaarde van de machine is 70 euro.
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Fiscale boekwaarde ?

• De te ontvangen rente heeft een boekwaarde van 100 euro. De 
daarmee verband houdende renteopbrengsten zullen op kasbasis 
worden belast. 

• De fiscale boekwaarde van de te ontvangen rente is nihil.
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Fiscale boekwaarde ?

• Handelsvorderingen hebben een boekwaarde van 100 euro. De 
daarmee verband houdende opbrengsten zijn al opgenomen in de 
fiscale winst (het fiscaal verlies). 

• De fiscale boekwaarde van de handelsvorderingen bedraagt 100 
euro.
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Fiscale boekwaarde ?

• Te ontvangen dividenden van een dochteronderneming hebben een 
boekwaarde van 100 euro. De dividenden zijn niet belastbaar. In 
wezen is de volledige boekwaarde van het actief aftrekbaar van de 
economische voordelen.. 

• Bijgevolg bedraagt de fiscale boekwaarde van de te ontvangen 
dividenden 100 euro.
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Fiscale boekwaarde ?

• Een uitgegeven lening heeft een boekwaarde van 100 euro. De 
terugbetaling van de lening zal geen fiscale gevolgen hebben. 

• De fiscale boekwaarde van de lening bedraagt 100 euro.
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Fiscale boekwaarde

• De fiscale boekwaarde van een verplichting is haar boekwaarde, 
verminderd met elk bedrag dat in toekomstige perioden fiscaal 
aftrekbaar zal zijn voor die verplichting. In geval van opbrengsten die 
van tevoren zijn ontvangen, is de fiscale boekwaarde van de 
resulterende verplichting gelijk aan haar boekwaarde, verminderd 
met elk bedrag van de opbrengsten die in toekomstige perioden niet 
belastbaar zullen zijn (par. 8).
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Fiscale boekwaarde ?

• Kortlopende verplichtingen omvatten te betalen lasten met een 
boekwaarde van 100 euro. De daarmee verband houdende lasten 
zullen op kasbasis in mindering worden gebracht voor 
belastingdoeleinden.. 

• De fiscale boekwaarde van de te betalen lasten is gelijk aan nihil.
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Fiscale boekwaarde ?

• Kortlopende verplichtingen omvatten renteopbrengsten die van 
tevoren zijn ontvangen, met een boekwaarde van 100 euro. De 
daarmee verband houdende renteopbrengsten werden belast op 
kasbasis.

• De fiscale boekwaarde van de van tevoren ontvangen rente is gelijk 
aan nihil.
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Fiscale boekwaarde ?

• Kortlopende verplichtingen omvatten te betalen lasten met een 
boekwaarde van 100 euro. De daarmee verband houdende lasten 
zijn al in mindering gebracht voor belastingdoeleinden.

• De fiscale boekwaarde van de te betalen lasten is gelijk aan 100 
euro.
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Fiscale boekwaarde ?

• Kortlopende verplichtingen omvatten te betalen boeten met een 
boekwaarde van 100 euro. Boeten zijn niet fiscaal aftrekbaar. 

• De fiscale boekwaarde van de te betalen boeten bedraagt 100 euro .
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Fiscale boekwaarde ?

• Een aangegane lening heeft een boekwaarde van 100 euro. De 
terugbetaling van de lening zal geen fiscale gevolgen hebben.

• De fiscale boekwaarde van de lening bedraagt 100 euro.

Siebrecht Plateau



Tijdelijk verschil ?

• Research kosten 100
Niet geactiveerd
Fiscaal aftrekbaar in een latere periode

• Boekwaarde 0
 Fiscale boekwaarde 100

Verrekenbaar tijdelijk verschil 100

Siebrecht Plateau



Fiscale boekwaarde 
• Sommige posten hebben een fiscale boekwaarde maar worden niet 

in de balans opgenomen als activa en verplichtingen. 
Onderzoekskosten worden bijvoorbeeld opgenomen als lasten voor 
de bepaling van de commerciële winst in de periode waarin ze zijn 
ontstaan, maar mogen pas in een latere periode worden 
opgenomen als een aftrekpost voor de bepaling van de fiscale winst 
(het fiscaal verlies). Het verschil tussen de fiscale boekwaarde van 
de onderzoekskosten, zijnde het bedrag dat de belastingautoriteiten 
toestaan als aftrekpost in toekomstige perioden, en de boekwaarde 
van nihil is een verrekenbaar tijdelijk verschil dat leidt tot een 
uitgestelde belastingvordering.(par.9).
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Fiscale boekwaarde 

• In geconsolideerde jaarrekeningen worden tijdelijke verschillen 
bepaald door de boekwaarde van activa en verplichtingen in de 
geconsolideerde jaarrekeningen te vergelijken met de juiste fiscale 
boekwaarde. De fiscale boekwaarde wordt bepaald op basis van een 
geconsolideerde belastingaangifte in de rechtsgebieden waarin een 
dergelijke aangifte wordt ingediend. In andere rechtsgebieden 
wordt de fiscale boekwaarde bepaald op basis van de 
belastingaangiften van elke entiteit in de groep(par. 11).
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OPNAME VAN ACTUELE 
BELASTINGVERPLICHTINGEN EN -VORDERINGEN

• Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen 
voor lopende en voorgaande perioden moeten, in zoverre ze nog 
niet zijn betaald, worden opgenomen als een verplichting. Als het 
bedrag dat al is betaald met betrekking tot lopende en voorgaande 
perioden groter is dan het bedrag dat over deze perioden is 
verschuldigd, moet het saldo worden opgenomen als een actief.(par. 
12).
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OPNAME VAN ACTUELE 
BELASTINGVERPLICHTINGEN EN -VORDERINGEN

• Het voordeel met betrekking tot een fiscaal verlies dat achterwaarts 
kan worden gecompenseerd met in een vorige periode 
verschuldigde belasting moet worden opgenomen als een 
actief.(par. 13).

• Als een fiscaal verlies wordt aangewend om over een voorgaande 
periode verschuldigde belasting terug te vorderen, neemt een 
entiteit het voordeel op als een actief in de periode waarin het 
fiscaal verlies plaatsvindt, omdat het waarschijnlijk is dat het 
voordeel naar de entiteit zal vloeien en betrouwbaar kan worden 
gewaardeerd.(par. 14).
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OPNAME VAN UITGESTELDE BELASTINGVERPLICHTINGEN EN –
VORDERINGEN: BELASTBARE TIJDELIJKE VERSCHILLEN

• Voor alle belastbare tijdelijke verschillen, moet een uitgestelde 
belastingverplichting worden opgenomen behalve voor zover de 
uitgestelde belastingverplichting voortvloeit uit: 
(a) de eerste opname van goodwill; dan wel
(b) de eerste opname van een actief of verplichting in een 
transactie die: (i) geen bedrijfscombinatie is; en
(ii) op het moment van de transactie geen invloed heeft op de 
commerciële winst of de fiscale winst (het fiscaal verlies).
Voor belastbare tijdelijke verschillen die verband houden met 
investeringen in dochterondernemingen, filialen, geassocieerde 
deelnemingen en belangen in gezamenlijke overeenkomsten , 
moet een uitgestelde belastingverplichting echter worden 
opgenomen in overeenstemming met alinea 39 (par. 15).

Siebrecht Plateau



OPNAME VAN UITGESTELDE BELASTINGVERPLICHTINGEN EN –
VORDERINGEN: BELASTBARE TIJDELIJKE VERSCHILLEN

• Het is inherent aan de opname van een actief dat zijn boekwaarde zal worden 
gerealiseerd in de vorm van economische voordelen die in toekomstige 
perioden naar de entiteit zullen vloeien. Als de boekwaarde van het actief 
groter is dan zijn fiscale boekwaarde, zal het bedrag van de belastbare 
economische voordelen groter zijn dan het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is. Dit 
verschil is een belastbaar tijdelijk verschil, en de verplichting om de 
resulterende winstbelastingen in toekomstige perioden te betalen, is een 
uitgestelde belastingverplichting. Naarmate de entiteit de boekwaarde van het 
actief realiseert, wordt het belastbare tijdelijke verschil afgewikkeld en zal de 
entiteit fiscale winst hebben. Dit maakt het waarschijnlijk dat economische 
voordelen uit de entiteit zullen wegvloeien in de vorm van belastingbetalingen. 
Daarom vereist deze standaard de opname van alle uitgestelde 
belastingverplichtingen, behalve in bepaalde gevallen die zijn beschreven in 
alinea's 15 en 39 (par. 16).
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DTL of DTA ?
• Een actief dat 150 euro kostte heeft een boekwaarde van 100 euro. De 

cumulatieve afschrijving voor belastingdoeleinden bedraagt 90 euro, en 
het belastingtarief bedraagt 25 %.

• De fiscale boekwaarde van het actief bedraagt 60 euro (de kostprijs van 
150 euro min de cumulatieve afschrijving voor belastingdoeleinden van 90 
euro). Om de boekwaarde van 100 euro te realiseren, moet de entiteit een 
belastbare winst van 100 euro hebben, maar zal ze slechts een afschrijving 
voor belastingdoeleinden van 60 euro in mindering kunnen brengen. 
Bijgevolg zal de entiteit winstbelastingen van 10 euro (40 euro tegen 25 %) 
betalen wanneer ze de boekwaarde van het actief realiseert. Het verschil 
tussen de boekwaarde van 100 euro en de fiscale boekwaarde van 60 euro 
is een belastbaar tijdelijk verschil van 40 euro. Bijgevolg neemt de entiteit 
een uitgestelde belastingverplichting van 10 euro (40 euro tegen 25 %) op, 
wat de winstbelastingen vertegenwoordigt die de entiteit zal betalen 
wanneer ze de boekwaarde van het actief realiseert.
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Periodeverschuivingen

• Soms ontstaan er tijdelijke verschillen wanneer baten of lasten in 
een bepaalde verslagperiode worden opgenomen in de 
commerciële winst, maar in een andere periode in de fiscale winst. 
Dergelijke tijdelijke verschillen worden vaak periodeverschuivingen 
genoemd (par. 17). 
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Periodeverschuivingen

(a) renteopbrengsten worden opgenomen in de commerciële winst 
op basis van tijdsevenredigheid, maar mogen in sommige 
rechtsgebieden in de fiscale winst worden opgenomen wanneer ze 
zijn geïnd. De fiscale boekwaarde van alle vorderingen die met 
betrekking tot dergelijke opbrengsten in de balans worden 
opgenomen is nihil, aangezien de opbrengsten geen invloed hebben 
op de fiscale winst tot er geldmiddelen zijn geïnd;
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Periodeverschuivingen
b) de afschrijvingsmethode die gehanteerd wordt om de fiscale 
winst (het fiscaal verlies) te bepalen kan verschillen van de methode 
die gehanteerd wordt voor de bepaling van de commerciële winst. 
Het tijdelijk verschil is het verschil tussen de boekwaarde van het 
actief en zijn fiscale boekwaarde, zijnde de oorspronkelijke kostprijs 
van het actief min elke aftrek met betrekking tot dat actief die door 
de belastingautoriteiten wordt toegestaan voor de bepaling van de 
fiscale winst over de lopende periode en voorgaande perioden. Een 
belastbaar tijdelijk verschil ontstaat, en resulteert in een uitgestelde 
belastingverplichting, als de afschrijving van de fiscale boekwaarde 
wordt versneld (als de fiscale boekwaarde minder snel wordt 
afgeschreven dan de „commerciële” boekwaarde, ontstaat een 
verrekenbaar tijdelijk verschil, wat leidt tot een uitgestelde 
belastingvordering); en
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Periodeverschuivingen

(c) ontwikkelingskosten mogen worden geactiveerd en afgeschreven 
over toekomstige perioden bij het bepalen van de commerciële 
winst, maar moeten worden afgetrokken van de fiscale winst in de 
periode waarin ze zijn uitgegeven. Dergelijke ontwikkelingskosten 
hebben een fiscale boekwaarde van nihil, aangezien ze reeds in 
mindering zijn gebracht van de fiscale winst. Het tijdelijk verschil is 
het verschil tussen de boekwaarde van de ontwikkelingskosten en 
hun fiscale boekwaarde van nihil
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Tijdelijke verschillen ontstaan wanneer
(a) de in een bedrijfscombinatie verworven identificeerbare activa en 
overgenomen verplichtingen worden opgenomen tegen hun reële waarde in 
overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfscombinaties, maar er vindt geen equivalente 
aanpassing plaats voor belastingdoeleinden (zie alinea 19);

(b) wanneer activa worden geherwaardeerd en er geen equivalente aanpassing 
plaatsvindt voor belastingdoeleinden (zie alinea 20);

(c) wanneer goodwill voortvloeit uit een bedrijfscombinatie (zie alinea 21);

(d) wanneer de fiscale boekwaarde van een actief of verplichting bij eerste 
opname verschilt van de initiële boekwaarde, bijvoorbeeld wanneer een entiteit 
kan profiteren van niet-belastbare overheidssubsidies in verband met activa (zie 
alinea's 22 en 33); dan wel

(e) wanneer de boekwaarde van investeringen in dochterondernemingen, filialen, 
geassocieerde deelnemingen of belangen in gezamenlijke 
overeenkomsten verschillend wordt van de fiscale boekwaarde van de 
deelneming of het belang (zie alinea's 38 tot en met 45).
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DTA of DTL ?

• Herwaardering van gebouw met historische kostprijs van 100 tot 
110.

• Boekwaarde gebouw: 110
Fiscale boekwaarde gebouw: 100 (afschrijvingen op het geherwaardeerde gedeelte

worden  fiscaal niet aanvaard)

Tijdelijk belastbaar verschil 10

Belastingvoet = 40 %

Actief & Boekwaarde > fiscale boekwaarde 
 Deferred Tax Liability (10 x 40 %) 4
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OPNAME VAN UITGESTELDE BELASTINGVERPLICHTINGEN EN –VORDERINGEN
Niet-gecompenseerde fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden /12

Voorbeeld

Boekj

aar

Aanslag

voet

P/L BS

X verlies 100 50% DTA 50 credit 50 debet

X+1 winst 300 50% compensatie DTA 50 debet 50 credit

Belastingschuld 100 debet 100 credit

Belastinglast Belastingschuld =

300 300

50% -100 aftrekbare verliezen

150 200

50% aanslagvoet

100

Boeking
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