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Intersentia v

Voorwoord
‘Handboek boekhouden, een reeks in 
fi nanciële rapportering’

In 1977 werd de eerste uitgave Handboek Boekhouden gepubliceerd. Dit werk ondersteunde de prakti-
sche toepassing van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen. 
Het werd een naslagwerk in Vlaanderen, voor zowel de praktijkmiddens als de onderwijsmiddens. Was 
het werk in 1977 één boekdeel, dan is het snel uitgegroeid tot een reeks van zeven boeken.

Intussen ligt de boekhoudingsrevolutie van 1975 meer dan 30 jaar achter ons en kennen we in Vlaande-
ren een vrij uniforme praktijkbenadering van de fi nanciële rapportering, een eenvormige terminologie 
en vrij uniforme onderwijsprocessen in boekhouden en in de jaarrekening.

Toch staan we aan het begin van een nieuwe (r)evolutie, meer bepaald de invoering – momenteel nog 
voor een beperkte groep van ondernemingen – van een nieuw fi nancieel rapporteringsstelsel, de IFRS 
(International Financial Reporting Standards).

Om deze evolutie te volgen, werd de reeks Handboek Boekhouden voortdurend grondig geactualiseerd 
en aangepast. Elk van deze werken kan afzonderlijk geconsulteerd en bestudeerd worden. Deze reeks is 
zowel geschikt voor gebruik in het onderwijs als in de praktijk.

Het Belgische boekhoudrechtHet Belgische boekhoudrecht
In dit boek wordt het algemeen aanvaarde boekhoudrecht – zijnde de boekhoud- en jaarrekeningbe-
ginselen die Belgische ondernemingen en verenigingen dienen te volgen (actuele toestand) – grondig 
bestudeerd.

Enkelvoudig boekhouden – Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw
In dit boek wordt ingegaan op de wijze waarop zelfstandige ondernemers en kleine vzw’s, die niet onder-
worpen zijn aan de verplichting om een dubbele boekhouding te voeren, hun fi nanciële registratie moe-
ten organiseren en hoe zij hierover dienen te rapporteren.

Dubbel boekhouden – Basisbeginselen
In dit boek worden de technische aspecten van het dubbel boekhouden grondig uiteengezet en geïllu-
streerd voor de belangrijkste activiteiten van een onderneming (aankoop, verkoop, inkomsten en uitga-
ven, personeel, investeringen, fi nancieringen).
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Vennootschapsboekhouden (inclusief verenigingen en stichtingen)
In dit boek wordt elke rubriek van de (enkelvoudige) jaarrekening grondig besproken naar inhoud, naar 
toepasbare waarderingsregels, en naar boekhoudtechnische aspecten. Elke rubriek wordt ook geïllu-
streerd met praktische voorbeelden; vernieuwend is dat na elke rubriek ook nagegaan wordt of en in 
hoeverre dit ook geldt voor de verenigingen en stichtingen.

IFRS – De IFRS-standaarden boekhoudkundig vertaald
In dit boek worden de IFRS-normen (IAS-normen), voor zover van toepassing binnen de EU op de 
normale transacties binnen een onderneming, grondig besproken.
Dit betekent dat uitleg gegeven wordt over de norm, dat voorbeelden gegeven worden, en dat deze ook 
boekhoudtechnisch verwerkt worden. Bijzonder nuttig is het feit dat alle praktische voorbeelden uit het 
boek Vennootschapsboekhouden hier hernomen worden, maar dan uitgewerkt onder het IFRS-stelsel.

Consolidatie
In dit boek wordt, naast de vaststelling van de consolidatiekring, veel aandacht besteed aan de technische 
aspecten van het consolideren. De bedoeling is te illustreren in welke gevallen een onderneming conso-
lidatieplichtig is, hoe het consolidatieproces verloopt en welke de voornaamste consolidatieboekingen 
zijn. Dit werk behandelt zowel IFRS als het Belgische boekhoudrecht.

Vanaf de ‘editie 2009’ wordt de reeks gedragen door een staf van medewerkers behorende tot de Vak-
groep Accountancy en Bedrijfsfi nanciering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Univer-
siteit Gent, alsook door medewerkers van de Arteveldehogeschool en de Hogeschool Gent.

De volgende personen werkten in het bijzonder mee aan dit project:
 Carine Coppens
 Erik De Lembre
 Patricia Everaert
 Carine Patfoort
 Sadi Podevijn
 Philippe Van Cauwenberge
 Liesbet Van de Velde
 Arlette Van Hecke
 Jan Verhoeye

Per boek worden de auteurs uitdrukkelijk vermeld.
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Inleiding

In dit handboek worden de verschillende IFRS-standaarden, voor zover aanvaard door de EU en in 
België endorsed vanaf december 2012, boekhoudkundig vertaald aan de hand van een uitgewerkt reke-
ningenstelsel en journaalposten.

Vertrekkend van het XBRL didactisch model (versie 2010), dat u kunt terugvinden in bijlage bij dit boek 
en op de website van de Balanscentrale, wordt elk onderdeel van de jaarrekening besproken. Waar dit 
van toepassing is, voornamelijk bij de rubrieken van de balans, wordt verwezen naar de desbetreff ende 
IFRS-standaarden.

Alvorens het standaardmodel van de jaarrekening wordt besproken, wordt een korte geschiedenis weer-
gegeven. Hoe zijn IFRS-normen ontstaan, hoe worden ze boekhoudkundig vertaald, en waar staan we 
vandaag met deze evolutie in België? Hoe worden waardering, opname en presentatie van deze normen 
vertaald in het Raamwerk van de IF RS?

Vervolgens wordt de jaarrekening grondig doorgelicht per onderdeel, doch niet in de volgorde zoals deze 
onderdelen voorkomen in het standaardmodel. Na een korte bespreking van de algemene informatie 
en tewerkstelling die dient opgenomen te worden in het begin van de jaarrekening, wordt een grondige 
bespreking gegeven van het overzicht van comprehensieve winst/verlies, het mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen, het kasstroomoverzicht, de toelichting, en tot slot de balans (waar deze in het standaardmodel 
reeds besproken wordt na de algemene informatie en tewerkstelling).
De bespreking van de balansrubrieken is bewust als laatste behandeld, aangezien het voor de lezer een 
absolute must is om vooraf zowel de terminologie als de inhoudelijke begrippen te beheersen die voor-
komen in andere onderdelen van de jaarrekening.

Voorts dient erop gewezen te worden dat bepaalde termen die offi  cieel zijn vertaald en opgenomen in de 
Belgische wetgeving, niet worden gehandhaafd. Waar in dit werk gesproken wordt over het overzicht van 
comprehensieve winst/verlies of de winst- en verliesrekening, dient men ‘het overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten’ te verstaan. Waar gesproken wordt over mutaties in het eigen vermogen, 
dient men ‘het overzicht van niet-gerealiseerde resultaten’ te verstaan.
Er is bewust voor gekozen de wettelijke termen niet over te nemen, aangezien het overzicht van com-
prehensieve winst/verlies kan bestaan uit twee aparte staten, namelijk het overzicht van winst/verlies 
(statement of income) en het overzicht van comprehensieve winst/verlies (statement of comprehensive 
income). In deze allesomvattende staat komen zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde componenten 
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voor. Het gebruik van deze termen kan tot verkeerde interpretaties leiden wanneer men eveneens het 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen in acht neemt, waar eveneens niet-gerealiseerde resultaten in 
kunnen voorkomen.

In het handboek wordt voorts maximaal gebruik gemaakt van dezelfde voorbeelden als deze die voorko-
men in het handboek Vennootschapsboekhouden, zodat de lezer zeer duidelijk de verschillen zal vatten 
met de in België geldende praktijken.
Zoals gebruikelijk in deze reeks, worden niet enkel de normen beschreven, maar geven we naast voor-
beelden ook type-journaalposten die deze normen vertalen.
De minimumindeling van het algemene rekeningenstelsel dat in het Belgisch boekhoudrecht wordt 
gebruikt, bleek hierbij niet aangewezen. Als gevolg hiervan omvat het boek een rekeningenstelsel dat 
beter aangepast is aan de XBRL-jaarrekening.

Nieuw in deze editie is de opname van een oefeningenset, waardoor dit werk uitermate toegankelijk is 
voor het onderwijs. Tevens werd rekening gehouden met opmerkingen van gebruikers uit onderwijs en 
praktijk sinds de vorige editie.

prof. dr. em. Erik De Lembre
prof. dr. Philippe Van Cauwenberge

met medewerking van:

Liesbet Van de Velde
Arlette Van Hecke
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4 Intersentia

Deel 1. De introductie van IFRS

1 Inleiding

In essentie kan een boekhoudsysteem herleid worden tot een verzameling van regels betreff ende erken-
ning, waardering en weergave. De fi naliteit van deze regels is via de fi nanciële staten een bepaald beeld te 
geven van de fi nanciële positie en prestaties van een onderneming en dit op basis van de geregistreerde 
gebeurtenissen van die onderneming. Deze fi nanciële staten zijn de balans, de winst- of verliesreke-
ning, de mutatietabel van het eigen vermogen, de kasstroomtabel en de toelichting. De regels omtrent 
erkenning bepalen welke elementen mogen of moeten worden opgenomen in de fi nanciële staten. Een 
voorbeeld hiervan is of een uitgave onmiddellijk als een kost dient te worden verwerkt dan wel mag 
worden opgenomen als een actiefpost in de balans. Waardering bepaalt aan welke waarde dit dient te 
gebeuren. Zo kan een actief bijvoorbeeld worden gewaardeerd aan de historische kostprijs, maar even-
zeer aan de huidige marktwaarde – de zogeheten fair value. De regels betreff ende weergave bepalen de 
uiterlijke verschijningsvorm van de fi nanciële staten. De vraag enerzijds of de pensioenverplichtingen 
aan werknemers en de activa van het bijbehorende pensioenfonds beide apart getoond moeten worden, 
of anderzijds enkel het saldo van beide, is hier een voorbeeld van.

Bij de bepaling van de regels bestaan vele keuzemogelijkheden. Het is dan ook een illusie te denken dat 
er zoiets bestaat als ‘het’ winstgetal of ‘het’ eigen vermogen. Verschillende regels betreff ende erkenning, 
waardering en weergave leiden tot verschillende cijfers betreff ende eigen vermogen en winst of verlies 
met elk hun eigen analytische eigenschappen. Bij de bepaling van de regels dienen de regelgevers uiter-
aard rekening te houden met de gebruikers van de fi nanciële staten. Enkele typische gebruikersklassen 
zijn de eigenaars-aandeelhouders, de verschaff ers van vreemd vermogen, de overheid, het personeel, 
klanten en leveranciers en de maatschappij in zijn geheel. Het bestaan van deze verschillende ‘stakehol-
ders’ bemoeilijkt het keuzeproces van de regelgevers, want elke gebruikersklasse heeft  immers andere 
informatiebehoeft en. Het belang van deze stakeholders wijzigt ook in de tijd, onder meer onder invloed 
van de gebruikte fi nancieringsvormen van ondernemingen. Binnen IASB wordt momenteel aangeno-
men dat de aandeelhoudersgroep het belangrijkse referentiekader is voor het opstellen van regels.

Het keuzeproces betreff ende de boekhoudregels wordt nog bemoeilijkt door het feit dat er, zelfs voor 
één bepaalde gebruikersgroep, geen consensus bestaat over de gewenste eigenschappen. Bijvoorbeeld, 
alhoewel de IASB – gedreven door de prioritaire aandacht voor de aandeelhouder – de laatste decennia 
duidelijk tendeert naar een balansgedreven fair value-benadering, is het onder professionele gebruikers 
en academici geen uitgemaakte zaak dat fair value-waardering te verkiezen valt boven waardering op 
basis van historische kosten vanuit het oogpunt van fundamentele waardering van de onderneming.
Daarnaast valt niet te ontkennen dat het steeds complexer worden van de onderliggende economische 
realiteit de zaken niet vergemakkelijkt. Reeds in 1968 vermeldden Ball en Brown in hun baanbrekend 
empirisch werk dat de taak van de accountant van te moeten omgaan met de steeds complexer wordende 
realiteit accounting misschien wel tot een ‘lappendeken’ maakte, waarbij steeds ad hoc-oplossingen wor-
den gevonden om nieuwe producten, technieken en evoluties te boeken, maar waarbij de onderliggende 
intuïtieve betekenis van het winstcijfer verloren gaat.

Het is enigszins tekenend dat Ball en Brown ‘leasing’ vermelden als een inventie die dringend om een 
boekhoudkundige behandeling vroeg. De (fi nanciële) constructies die een typische moderne onderne-
ming aangaat, zijn heden te dage veel complexer.
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Tegen de achtergrond van al deze moeilijkheden is het wel hoopgevend dat het besef gegroeid is dat 
er een noodzaak is aan internationale harmonisatie op het vlak van fi nanciële rapportering. Het lijkt 
immers a priori weinig zinvol dat elke natie eigen boekhoudregels uitwerkt of probeert in stand te hou-
den, het belang van culturele en institutionele verschillen daargelaten. Vooral onder impuls van de inter-
nationalisering van het kapitaalverkeer dat de laatste decennia heeft  gekenmerkt, is dit besef gegroeid. 
Ondernemingen beperken zich immers niet tot hun nationale thuisbasis om kapitaal te vergaren en 
investeerders viseren een internationale samenstelling van hun portefeuilles. De inspanning en onzeker-
heid die gepaard gaat met het bestaan van verschillende regels inzake fi nanciële rapportering is een pure 
‘deadweight loss’, een verlies voor de maatschappij.

Het is vanuit deze trend naar internationalisering dat de IASB-regelgeving dient te worden bekeken. Van 
bij de oprichting stond het streven naar harmonisatie van regels omtrent fi nanciële rapportering voorop. 
Dit streven is niet zonder succes gebleven. Sedert 2005 dienen alle ondernemingen die op publiek kapi-
taal een beroep doen in een Europese markt hun geconsolideerde jaarrekening neer te leggen volgens 
IAS-regels. In tal van landen heeft  men reeds de IAS-regels overgenomen of confi rmeert men de eigen 
regels in de richting van de IAS. In de VS kunnen recentelijk buitenlandse en zelfs Amerikaanse onder-
nemingen die op de Amerikaanse fi nanciële markten kapitaal ophalen, volgens IFRS rapporteren. De 
studie van IAS-regels is dus in hoge mate relevant omdat het de IAS-regels zijn die de richting van 
accounting wereldwijd aangeven, ook al zijn ze nog niet overal van toepassing in de strikte zin van het 
woord.

De EU heeft  dit destijds als een van de eersten ingezien en heeft  willen zorgen voor ‘harmonisatie’ in 
Europa. Ze heeft  dit gerealiseerd via de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betref-
fende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.

In de geest van het Europa van die tijd betekende dit dat er een ‘raamwerk’ uitgewerkt werd waarin 
tal van keuzemogelijkheden gegeven werden aan lidstaten rond bepaalde topics. Dat was nodig om te 
komen tot aanvaarding van dit raamwerk. Tal van lidstaten wensten dit immers wel te aanvaarden, maar 
enkel voor zover ze de mogelijkheid hadden om voor bepaalde aspecten hun eigen gewoonten te hand-
haven. Typische voorbeelden hiervan zijn het al dan niet aanvaarden van de vervangingswaarde, van 
fi scaal georiënteerde waarderingsmethodes, van zeer strikte juridische voorwaarden enz.

Het resultaat is dat men in Europa sinds de Vierde Richtlijn enorme vooruitgang gemaakt heeft  in fi nan-
ciële rapportering, men tot een grote eenvormigheid naar vorm en inhoud gekomen is, maar dat men 
geen ‘Europese eenheidsrapportering’ heeft  kunnen bereiken. Ook al ogen de jaarrekeningen van onder-
nemingen in lidstaten gelijkaardig, toch zijn er nog fundamentele verschillen tussen de jaarrekening in 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België enz.
Daarbij komt nog dat de VS hun eigen stelsel opbouwden, namelijk de US GAAP (US General Accepted 
Accounting Principles) en deze als grootste kapitaalmarkt ter wereld verplichtend stelde voor iedereen 
die op die markt wou opereren.

Uit deze diversiteit groeit uiteraard het streven naar eenheid. Dit eenheidsstreven kreeg vorm in het 
IASC (International Accounting Standard Committee), dat samengesteld was uit vertegenwoordigers 
van alle accountingregulatoren, en dat streefde naar wereldwijde eenheid.
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Maar alle regulators, niet het minst door toedoen van Europa, werden zich er ook van bewust dat voor 
de wereldwijd opererende onderneming de lokale of de Europese boekhoud- en jaarrekeningnormering 
geen alternatief meer was en dat men naar andere oplossingen diende te zoeken.

2 De Europese beweging

Zoals gezegd, legde de Europese Unie de basis van een harmonisatiebeweging via de volgende richtlijnen:
– de Vierde Richtlijn 78/660/EEG (25/7/1978): de statutaire jaarrekening,
– de Zevende Richtlijn 83/349/EEG (13/6/1983): de geconsolideerde jaarrekening,
– de Richtlijn 86/635/EEG (8/12/1986): de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van banken,
– de Richtlijn 91/674/EEG (19/12/1991): de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van verzeke-

ringsinstellingen.

Bovenstaande richtlijnen zijn ontstaan uit de zorg om in Europa te komen tot fi nanciële verslaglegging 
die een getrouw beeld geeft  van de fi nanciële positie en het resultaat van onderneming. Deze richtlijnen 
komen tegemoet aan het Europese belang en volgen een aantal basiscriteria op betreff ende de kwaliteit 
van informatie. Binnen Europa groeit hiermee het besef dat niet alleen fi nanciële rapportering op Euro-
pees niveau van belang is, maar rapportering op internationaal niveau zich opdringt en ontwikkeld dient 
te worden.

Op 13  juni 2000 heeft  de Commissie haar mededeling ‘Strategie van de EU betreff ende de fi nanciële 
verslaglegging’ gepubliceerd. Daarin werd voorgesteld alle beursgenoteerde ondernemingen ertoe te 
verplichten uiterlijk in 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen in overeenstemming met de 
internationale standaarden voor jaarrekeningen.
Op 17 juli 2000 heeft  de Raad ingestemd met deze mededeling en benadrukt dat de vergelijkbaarheid, 
betrouwbaarheid en doorzichtigheid van jaarrekeningen van Europese vennootschappen een wezenlijk 
aspect zijn van de integratie van de Europese fi nanciële markten en hun concurrentievermogen op inter-
nationaal vlak. Eén enkel geheel van standaarden die ook op internationaal niveau aanvaard worden, zal 
de plaatsing van eff ecten op de markten, de grensoverschrijdende fusies en overnames enz. vergemak-
kelijken. Tezelfdertijd kan men een vernieuwingsbeleid van de Europese wetgeving betreff ende jaarre-
kening aanvatten.
Het voorgaande geeft  dan ook duidelijk weer hoe de EU voor ‘harmonisatie op internationaal niveau’ 
kiest.

In een aantal belangrijke ‘milestones’ werd dit streven verwezenlijkt.

Op 27 september 2001 introduceert de Richtlijn 2001/65/EG het begrip ‘waardering op basis van de waarde 
in het economische verkeer’ voor welbepaalde fi nanciële instrumenten. De lidstaten worden aangezet 
om dit nieuwe waardebegrip, de reële waarde, in hun wetgeving op de jaarrekening te introduceren.
Financiële instrumenten zijn zeer belangrijk in de ontwikkeling van de fi nanciële markten. Om de verge-
lijkbaarheid, betrouwbaarheid en doorzichtigheid van de rapportering te bewerken, is het nodig om voor 
de fi nanciële instrumenten zowel als voor de afgeleide fi nanciële instrumenten tot een meer moderne 
waarderingsmethode te komen, die meer aansluit bij de internationale gebruiken.
De Verordening EG Nr. 1606/2002 van 19 juni 2002 betreff ende de toepassing van internationale standaar-
den voor jaarrekeningen schept het kader waardoor ter beurs genoteerde ondernemingen hun gecon-
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solideerde jaarrekening vanaf 2006 volgens de internationale standaarden betreff ende jaarrekeningen 
moeten opmaken.
De Commissie moet binnen de haar verleende uitvoeringsbevoegdheden alle maatregelen nemen die 
nodig zijn opdat ondernemingen aan de verplichting kunnen voldoen.

De internationale standaarden worden niet door de EU opgesteld. Daarom is het noodzakelijk dat de 
Commissie voor de introductie van deze standaarden binnen de wettelijke bepalingen op de jaarreke-
ning nagaat of
– de standaarden beantwoorden aan de eis dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van de 

fi nanciële positie en het resultaat van de onderneming,
– de standaarden aan het Europees openbaar belang tegemoetkomen,
– de standaarden voldoen aan een aantal basiscriteria betreff ende de kwaliteit van de informatie die in 

de balans moet worden verstrekt om nuttig te zijn voor de gebruikers.

Praktisch betekent dit dat de Commissie een procedure moet volgen om te kunnen beslissen of een inter-
nationale standaard al dan niet aanvaard kan worden binnen de Gemeenschap.

Bij het onderzoek of internationale standaarden aanvaard kunnen worden binnen de Gemeenschap, 
wordt de Commissie bijgestaan door een ‘Regelgevend Comité voor Financiële Verslaglegging’, ‘het 
Comité’ genoemd.
Via dit Comité wordt beoogd dat de belangrijkste betrokken partijen, in het bijzonder de nationale orga-
nen voor de vaststelling van standaarden voor jaarrekeningen, de toezichthouders voor de eff ectenhan-
del, het bankwezen en het verzekeringswezen, de ECB, accountants, gebruikers en opstellers van de 
jaarrekening, een forum vormen om te discussiëren, na te denken en informatie uit te wisselen over 
internationale standaarden.
De Commissie moet ervoor zorgen dat ‘het Comité’ alle stukken ontvangt met betrekking tot de interna-
tionale normen die nog goedgekeurd moeten worden.
De Commissie dient het Comité ook tijdig in te lichten over haar intentie sommige internationale stan-
daarden niet te aanvaarden. Gedurende het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van internationale 
standaarden zal de Commissie rekening houden met het concurrentievermogen van de Europese onder-
nemingen op de internationale markt, alsook met de argumentatie die ‘het Comité’ naar voren brengt.
De Commissie zal ook contacten onderhouden, samen met de lidstaten, met het Comité van Europese 
eff ectenregelgevers.

Wanneer eenmaal een internationale standaard goedgekeurd is, wordt deze in de offi  ciële talen van de 
Gemeenschap bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
De Commissie zorgt er ook voor dat lidstaten de verordening introduceren in hun nationale wetgeving.

De regels dienaangaande zijn:
– toepassingsdatum: vanaf de verslagperiode die ingaat per of na 1 januari 2005. (Er is een afwijkings-

mogelijkheid tot de verslagperiode die ingaat per of na 1 januari 2007 voor ondernemingen waarvan 
enkel schuldinstrumenten op een beurs staan en voor ondernemingen die buiten de Gemeenschap 
ter beurs genoteerd zijn op een beurs die internationaal aanvaarde standaarden volgt);

– voorwerp: geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen wiens eff ecten op een beurs van een 
lidstaat genoteerd zijn. (Keuzemogelijkheid: lidstaten mogen verder gaan dan het minimum hiervoor. 
Zo kunnen zij de ondernemingen die een verplichting hebben met betrekking tot de geconsolideerde 
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jaarrekening, toestaan of verplichten ook hun statutaire jaarrekening volgens de internationale stan-
daarden op te maken; zij kunnen ook de verplichting uitbreiden naar de geconsolideerde jaarreke-
ning van de niet ter beurs genoteerde ondernemingen).

In België is het voor beursgenoteerde entiteiten sinds januari 2005 verplicht om IFRS-standaarden toe te 
passen, terwijl dit anno 2012 nog geen verplichting is voor niet-beursgenoteerde entiteiten. Voor statu-
taire jaarrekeningen is de toepassing van IFRS niet toegelaten.

Richtlijn 2003/51/EG van 18 juni 2003 ter aanpassing van de Vierde en de Zevende Richtlijn alsook van 
de Richtlijn Banken en de Richtlijn Verzekeringsondernemingen m.b.t. de jaarrekening stelt dat de IAS- 
Verordening alleen een beperkt aantal ondernemingen zal treff en en dat voor het grootste aantal van de 
communautaire ondernemingen de Vierde en de Zevende Richtlijn de basis van de verslaglegging zullen 
blijven. Het is dus van belang dat gelijke concurrentievoorwaarden bestaan voor communautaire ven-
nootschappen die de IAS-normen toepassen en de vennootschappen die dit niet doen.

Ook de Vierde en de Zevende Richtlijn zouden de ontwikkeling moeten weerspiegelen van de interna-
tionale fi nanciële verslaglegging.
De richtlijn beoogt dus aan de lidstaten de mogelijkheid te geven om het recht op het gebied van jaar-
rekening aan te passen aan de noden van internationale fi nanciële verslaggeving.

De belangrijkste elementen van deze richtlijn zijn, de mogelijkheid geven om:
– naast balans, resultatenrekening en toelichting andere stukken ter aanvulling toe te laten of op te 

leggen (hier moeten we denken aan het kasstroomoverzicht, het vermogensmutatieoverzicht, … dat 
internationaal steeds meer gevraagd wordt);

– naast de inhoud van de elementen van de balans en de elementen van de resultatenrekening andere 
voorstellingswijzen toe te laten voor zover ze een betere weergave van de transacties verzekeren. Dit 
kan zowel individueel als voor sectoren benaderd worden;

– naast de voorziene schema’s ook andere alternatieven voor te stellen en dit zowel voor de balans als 
voor de resultatenrekening. Ze dienen wel minstens evenwaardig te zijn met de bestaande (de bedoe-
ling is hier toe te laten dat men de vormen die IAS voorstelt, zou kunnen incorporeren);

– in plaats van de terminologie ‘voorzieningen voor risico’s en verplichtingen’ toe te laten, alleen de 
term ‘voorzieningen’ te gebruiken, met uiteraard de aangepaste defi nitie (dit is een mogelijkheid om 
het meer beperkte IAS-begrip voorzieningen te gebruiken i.p.v. het ruimere sinds 1978 geldende 
begrip). Er wordt ook uitdrukkelijk toegevoegd dat voorzieningen niet hoger mogen zijn dan nood-
zakelijk is;

– toe te staan dat bepaalde activa, andere dan fi nanciële instrumenten, gewaardeerd worden op basis 
van hun reële waarde. Indien dit gebeurt, zal een verandering in de waarde opgenomen worden in de 
winst- en verliesrekening;

– het jaarverslag duidelijker en omstandiger te formuleren dan nu het geval is. Benadrukt wordt dat 
niet-fi nanciële elementen mee kunnen bijdragen tot het verkrijgen van een goed inzicht, onder meer 
voor informatie betreff ende milieu- en personeelsaangelegenheden. Sommige ondernemingen kun-
nen van de niet-fi nanciële informatie vrijgesteld worden;

– een meer uitvoerige regeling op het gebied van het verslag van de externe accountants te voorzien.

Door deze richtlijn schept men het kader voor de modernisering van het communautaire recht op de 
jaarrekening en probeert men de richtlijnen van de jaren zeventig te moderniseren. Het is tevens de 
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erkenning dat het IAS-stelsel alleen geschikt is voor de grotere ondernemingen die op de beurs genoteerd 
zijn. Anderzijds wenst men toch dat het communautaire recht op de jaarrekening ook zoveel mogelijk de 
trend volgt van de moderne, volgens de behoeft en van de gebruiker opgemaakte jaarrekening.
Het is nu aan de lidstaten om gebruik te maken van deze richtlijn om in hun nationaal recht op de 
jaarrekening deze opties te introduceren die zij nodig achten voor de modernisering van de fi nanciële 
verslaglegging. Ze hadden tijd tot 1 januari 2005.

Sedert de aanpassing van deze richtlijn zijn stelselmatig de internationale accountingnormen goedge-
keurd door verordeningen binnen de Europese Gemeenschap en de Europese Unie.

Verordening EG Nr. 1725/2003 d.d. 29 september 2003 legt de verplichting op aan beursgenoteerde onder-
nemingen binnen de Gemeenschap om vanaf de verslagperiode dat ingaat op of na 1 januari 2005 hun 
geconsolideerde jaarrekening op te maken volgens de internationale standaarden voor jaarrekeningen.
Deze ondernemingen dienen tijdig kennis te hebben van welke standaarden door de Gemeenschap aan-
vaard werden.

De Commissie heeft  beslist dat alle IAS-standaarden alsook de eraan verbonden interpretaties die 
bestonden op 14 september 2002, met uitzondering van de standaarden m.b.t. de fi nanciële instrumen-
ten en derivaten IAS 32 en IAS 39 en de eraan verbonden interpretaties SIC 5, SIC 16 en SIC 17, goed-
gekeurd worden. Deze goedgekeurde standaarden zijn verschenen als bijlage bij het Publicatieblad L261 
van 13 oktober 2003.

Verordening EG Nr. 707/2004 d.d. 6 april 2004 keurt interpretatie SIC 8 ‘Eerste toepassing van Interna-
tional Accounting Standards als primaire grondslag voor de fi nanciële verslaggeving’ goed. Wanneer IAS 
voor het eerst wordt toegepast als de primaire grondslag voor de fi nanciële verslaggeving, dient men de 
jaarrekening op te stellen en te presenteren alsof deze altijd al was opgesteld in overeenstemming met de 
standaarden en de interpretaties die van kracht zijn in de periode waarin ze voor het eerst zijn toegepast. 
Retroactieve toepassing is dus meestal vereist.

Om de overgang naar IAS/IFRS te vergemakkelijken, heeft  de IASB op 19 juni 2003 besloten om SIC 8 te 
vervangen door IFRS 1 ‘Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards’. Net als SIC 
8 schrijft  IFRS 1 op de meeste gebieden van de fi nanciële verslaggeving retroactieve toepassing voor. Op 
specifi eke gebieden voorziet IFRS 1 in beperkte vrijstellingen van deze verplichting, met name om prak-
tische redenen of wanneer het zeer waarschijnlijk is dat de kosten om aan deze verplichting te voldoen, 
het nut voor de gebruikers van de jaarrekening overtreff en.

Op termijn moet IFRS 1 vergelijkingen mogelijk maken, zowel tussen de gegevens vervat in conform de 
IFRS opgestelde jaarrekeningen van een onderneming die voor het eerst IFRS toepast als tussen de jaar-
rekeningen van verschillende ondernemingen die op een bepaalde datum voor het eerst IFRS toepassen, 
doordat zowel de actuele als de vergelijkende cijfers zijn opgesteld op basis van dezelfde reeks standaar-
den die bestond op het moment dat voor het eerst IAS werden toegepast. De vergelijking tussen jaarre-
keningen van ondernemingen die voor het eerst IFRS toepassen en jaarrekeningen van ondernemingen 
die reeds IFRS toepassen, is een secundaire doelstelling.

Op 31 maart 2004 heeft  de IASB een wijziging op IAS 39 gepubliceerd (Verordening EG Nr. 2086/2004 
d.d. 19 november 2004). Doel hiervan is het vergemakkelijken van de toepassing van IAS 39 door toe 
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te staan dat afdekkingstransacties ter afdekking van het renterisico van een portefeuille administratief 
worden verwerkt als reële-waardeafdekkingstransacties.
De verordening staat toe dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om fi nanciële activa en ver-
plichtingen tegen reële waarde te waarderen, zonder dat er sprake is van enige restrictie. Ingeval het gaat 
om fi nanciële activa die niet op actieve en liquide markten worden verhandeld, dienen de ondernemin-
gen er evenwel op toe te zien dat op zodanige wijze met deze mogelijkheid wordt omgegaan dat een 
betrouwbare waardering wordt verkregen.

De mogelijkheid van volledige waardering tegen reële waarde mag niet van toepassing zijn totdat de 
IASB een oplossing voor deze kwestie heeft  uitgewerkt en totdat de Commissie kan constateren dat er 
inderdaad een adequate oplossing voor deze kwestie is gevonden. Daar de mogelijkheid van volledige 
waardering tegen reële waarde slechts een optie is, staan de bepalingen met betrekking tot deze optie 
daar duidelijk los van en zijn zij scheidbaar van de andere delen van de standaard.

Wat de administratieve verwerking van afdekkingstransacties betreft , is het onderwerp van discussie of 
IAS 39 voldoende rekening houdt met de wijze waarop tal van Europese banken te werk gaan bij hun 
asset/liability management, met name in een context van vaste rentetarieven.
De IASB heeft  erkend dat de vraag of en hoe de verwerkingswijze van afdekking op portefeuilleniveau 
zodanig kan worden opgevat dat zij beter beantwoordt aan de specifi eke behoeft en van banken die actief 
zijn in een context van vaste rentetarieven, een ernstig probleem vormt en heeft  dan ook prioriteit ver-
leend aan de oprichting van een werkgroep die zich buigt over deze problematiek.

Op 18 december 2003 (Verordening EG Nr. 2238/2004 d.d. 29 december 2004) heeft  de IASB 13 herziene 
internationale standaarden voor jaarrekeningen gepubliceerd en de intrekking meegedeeld van IAS 15 
‘Informatie die de gevolgen van prijswijzigingen weergeeft ’. Men beoogde hiermee de kwaliteit en de 
samenhang van de bestaande internationale standaarden verder te verbeteren.
De algemene doelstellingen van dit verbeteringsproject zijn het verminderen of wegwerken van alter-
natieven, overlappingen en tegenstrijdigheden in de standaarden, het aanpakken van een aantal conver-
gentieproblemen en het verbeteren van de structuur van de bestaande standaarden. Voorts heeft  de IASB 
bestaande interpretaties in de verbeterde standaarden verwerkt om deze transparanter, consistenter en 
meer omvattend te maken.

Op 17 december 2003 (Verordening EG Nr. 2237/2004 d.d. 29 december 2004) heeft  de IASB de herziene 
IAS 32 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffi  ng en presentatie’ gepubliceerd in het kader van 
het initiatief om 15 standaarden tijdig te verbeteren zodat zij kunnen worden gebruikt door onderne-
mingen die in 2005 voor het eerst IAS toepassen. Bij de herziening van IAS 32 heeft  de IASB de in de 
standaard vervatte fundamentele benaderingen ongemoeid gelaten.
Na bilaterale besprekingen met vertegenwoordigers van de coöperatieve sector en naar aanleiding van 
een verzoek van de Commissie heeft  de IASB het IFRIC verzocht een interpretatie op te stellen om de 
toepassing van de herziene IAS 32 te vergemakkelijken. De defi nitieve versie van interpretatie IFRIC 2 
betreff ende ledenkapitaal in coöperaties en soortgelijke instrumenten, is op 25 november 2004 gepubli-
ceerd.

Op 27 mei 2004 heeft  de IASB interpretatie IFRIC 1 ‘Wijzigingen in bestaande verplichtingen voor ont-
manteling, herstel en soortgelijke verplichtingen’ gepubliceerd. In de interpretatie wordt nader ingegaan 
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op de administratieve verwerking van wijzigingen in bestaande verplichtingen voor ontmanteling, her-
stel en soortgelijke verplichtingen die onder het toepassingsgebied van IAS 16 vallen en volgens IAS 37 
als een voorziening moeten worden opgenomen.

Op 31 maart 2004 (Verordening EG Nr. 2236/2004 d.d. 29 december 2004) heeft  de IASB onder meer drie 
nieuwe standaarden, IFRS 3, 4 en 5, en twee herziene standaarden, IAS 36 en 38, met de uit de nieuwe 
IFRS voortvloeiende wijzigingen gepubliceerd. Deze nieuwe standaarden vervolledigen het stelsel van 
standaarden dat beursgenoteerde ondernemingen vanaf 1 januari 2005 moeten toepassen bij de opstel-
ling van hun geconsolideerde jaarrekening. De algemene bedoeling is de kwaliteit van de IAS te verbete-
ren en de wereldwijde convergentie van standaarden voor jaarrekeningen te bevorderen.
De nieuwe IFRS en herziene IAS voldoen aan de vereiste dat zij het Europees openbaar belang moeten 
dienen.

Op 19 februari 2004 (Verordening EG Nr. 211/2005 d.d. 4 februari 2005) heeft  de IASB IFRS 2 ‘Op aan-
delen gebaseerde betalingen’ gepubliceerd. IFRS 2 schrijft  voor het eerst voor dat ondernemingen de 
gevolgen van op aandelen gebaseerde betalingstransacties in de winst- en verliesrekening moeten weer-
geven, met inbegrip van de kosten verbonden aan transacties waarbij aandelenopties aan bestuurders en 
werknemers worden toegekend. In het verleden werden transacties waarbij aandelenopties aan werkne-
mers werden toegekend, niet in de winst- en verliesrekening van de onderneming opgenomen maar in 
de toelichting vermeld, waardoor deze transacties geen gevolgen hadden voor de bekendmaking van de 
winst aan de kapitaalmarkten.
IFRS 2 specifi ceert niet welke waarderingsmodellen moeten worden gehanteerd. In plaats daarvan wordt 
alleen aangegeven met welke factoren ten minste rekening dient te worden gehouden bij de schatting 
van de reële waarde van op aandelen gebaseerde betalingen. Er is met opzet gekozen voor een dergelijke 
benadering om niet te verhinderen dat passende waarderingstechnieken worden ontwikkeld voor alle 
vormen van op aandelen gebaseerde betalingen, met inbegrip van die waarvoor tot dusver nog geen 
waarderingsmethoden voorhanden zijn. Alternatieve methoden kunnen in de toekomst nog ontwikkeld 
worden.
De Commissie erkent dat het aanbeveling verdient de toepassing van de standaard periodiek te evalueren 
in het licht van het potentiële eff ect ervan op onder meer aandelenoptieregelingen voor werknemers, als-
ook gezien de mogelijke implicaties ervan voor het concurrentievermogen van de EU-ondernemingen.

Op 17 december 2003 (Verordening EG Nr. 1751/2005 d.d. 25 oktober 2005) heeft  de IASB de herziene 
IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering’ gepubliceerd. IAS 39 heeft  hoofdzakelijk ten 
doel de grondslagen vast te stellen voor de opname in de balans en de waardering van fi nanciële activa 
en fi nanciële verplichtingen. De standaard is goedgekeurd, met uitzondering van de mogelijkheid van 
volledige waardering tegen reële waarde en van sommige bepalingen betreff ende de administratieve ver-
werking van afdekkingstransacties.

Op 17 december 2004 heeft  de IASB wijzigingen in IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waar-
dering – Overgang en eerste opname van fi nanciële activa en fi nanciële verplichtingen’ gepubliceerd in 
het kader van het IASB-initiatief waarmee wordt beoogd het gemakkelijker te maken voor Europese 
ondernemingen, en met name voor die welke bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission 
(SEC) geregistreerd zijn, om op de IAS/IFRS over te stappen.
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Op 11 november 2004 heeft  de IFRIC een wijziging op IFRIC-interpretatie SIC 12 ‘Toepassingsgebied 
van SIC 12; Consolidatie – Voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten’ gepubliceerd. De wijziging 
heeft  betrekking op de thans geldende uitsluiting van regelingen inzake vergoedingen na uitdiensttre-
ding en van beloningsregelingen in de vorm van eigen-vermogensinstrumenten van het huidige toepas-
singsgebied van SIC 12. Doel van de wijziging van het toepassingsgebied is de consistentie te verzekeren 
met de vereisten van IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’ en de wijzigingen aan te brengen die voortvloeien uit 
de recente goedkeuring van IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’.

Op 9 december 2004 (Verordening EG Nr. 1910/2005 d.d. 8 november 2005) heeft  de IASB IFRS 6 ‘Explo-
ratie en evaluatie van minerale hulpbronnen’ gepubliceerd als tussentijdse oplossing om entiteiten die 
in deze sector actief zijn in staat te stellen aan de IFRS te voldoen zonder dat dit ingrijpende wijzigin-
gen in hun fi nanciële verslaggevingspraktijken vereist. IFRS 6 stelt entiteiten die uitgaven voor explo-
ratie en evaluatie van minerale hulpbronnen doen, vrij van bepaalde vereisten van andere IFRS. Onder 
gespecifi ceerde omstandigheden is het dergelijke entiteiten toegestaan hun huidige methode voor de 
administratieve verwerking van uitgaven voor exploratie en evaluatie te blijven toepassen. De standaard 
bevat tevens verdere leidraden met betrekking tot de indicatoren die wijzen op een bijzondere waarde-
vermindering van exploitatie- en evaluatieactiva, alsook voor de toetsing of deze activa een bijzondere 
waardevermindering hebben ondergaan.

Op 16 december 2004 heeft  de IASB wijzigingen in IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’ gepubliceerd. Met 
deze wijzigingen wordt een nieuwe keuzemogelijkheid ingevoerd voor de opname van actuariële winsten 
en verliezen met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen. Het is thans toegestaan alle actuariële 
winsten en verliezen buiten de winst- en verliesrekening op te nemen in een overzicht van het totaal-
resultaat, wat inhoudt dat actuariële winsten en verliezen rechtstreeks in het eigen vermogen kunnen 
worden opgenomen. Tevens wordt gespecifi ceerd hoe groepsentiteiten toegezegd-pensioenregelingen 
voor groepen in hun enkelvoudige jaarrekening moeten verwerken, waarbij ook wordt verlangd dat zij 
daarover aanvullende informatie verstrekken.

Op 2 december 2004 heeft  het IFRIC Interpretatie 4 ‘Vaststelling of een overeenkomst een leaseover-
eenkomst bevat’ gepubliceerd. In deze interpretatie zijn criteria opgenomen om vast te stellen of een 
overeenkomst een leaseovereenkomst is of bevat. IFRIC 4 verduidelijkt onder welke omstandighe-
den dergelijke overeenkomsten die niet de juridische vorm van een leaseovereenkomst hebben, toch 
adminis tratief moeten worden verwerkt in overeenstemming met IAS 17 ‘Leaseovereenkomsten’.

Op 16 december 2004 heeft  het IFRIC Interpretatie 5 ‘Belangen in ontmanteling, herstel- en milieusane-
ringsfondsen’ gepubliceerd. In deze interpretatie wordt aangegeven hoe een contribuant zijn belang in 
een fonds administratief moet verwerken en hoe een contribuant aanvullende bijdragen administratief 
dient te verwerken.

Op 17 december 2003 (Verordening EG Nr. 1864/2005 d.d. 15 november 2005) heeft  de IASB de herziene 
IAS 39 gepubliceerd. Deze herziening bood entiteiten de mogelijkheid een fi nancieel actief of een fi nan-
ciële verplichting bij de eerste opname onherroepelijk aan te merken als te waarderen tegen reële waarde 
met verwerking van winsten en verliezen in de winst- en verliesrekening. De ECB, de in het Baselse 
Comité vertegenwoordigde prudentiële toezichthouders en de eff ectentoezichthouders uiten echter de 
bezorgdheid dat van een onbeperkte mogelijkheid van waardering tegen reële waarde onoordeelkundig 
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gebruik zou kunnen worden gemaakt, met name met betrekking tot fi nanciële instrumenten die met de 
eigen verplichtingen van een onderneming verband houden.
De IASB had hiervoor begrip en heeft  op 21 april 2004 een Exposure Draft  gepubliceerd om de reikwijdte 
van de mogelijkheid van waardering tegen reële waarde te beperken. Hiermee rekening houdend, heeft  
de IASB op 16  juni 2005 wijzigingen op IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering, de 
mogelijkheid van waardering tegen reële waarde’ gepubliceerd.

De mogelijkheid van waardering tegen reële waarde in haar herziene vorm mag alleen worden toegepast 
in situaties waarin dit resulteert in het verstrekken van relevantere informatie omdat een inconsistentie 
in de opname of waardering wordt geëlimineerd of aanzienlijk wordt verminderd, of in situaties waarin 
een groep van fi nanciële activa of fi nanciële verplichtingen of beide wordt beheerd in overeenstemming 
met een gedocumenteerde strategie voor risicobeheer of investeringsstrategie. Daarnaast is het in het 
kader van de herziene mogelijkheid van waardering tegen reële waarde onder bepaalde omstandighe-
den toegestaan een geheel samengesteld contract dat een of meer daarin besloten derivaten bevat, aan 
te merken als een fi nancieel actief of een fi nanciële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. De toepassing van de herziene 
mogelijkheid van waardering tegen reële waarde is derhalve beperkt tot gevallen waarin bepaalde begin-
selen of omstandigheden in acht moeten worden genomen. Ten slotte dient tevens adequate toelichting 
te worden gegeven wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Wat het prudentiële toezicht betreft , bevestigt de IASB dat de herziene standaard de prudentiële toezicht-
houders niet belet om de striktheid van de praktijken op het gebied van de waardering tegen reële waarde 
van een onder toezicht staande fi nanciële instelling, alsook de deugdelijkheid van haar onderliggende 
strategieën, gedragslijnen en praktijken voor risicobeheer te toetsen en passende actie te ondernemen. 
Voorts is de IASB het ermee eens dat sommige toelichtingen prudentiële toezichthouders helpen bij de 
toetsing van de kapitaalvereisten. Dit geldt met name voor de opname van uit de verslechtering van de 
eigen kredietwaardigheid voortvloeiende winsten, een aspect dat nader zal worden bestudeerd in het 
kader van de verdergaande verbeteringen die in IAS 39 dienen te worden aangebracht.

Op 14 april 2005 (Verordening EG Nr. 2106/2005 d.d. 21 december 2005) heeft  de IASB een wijziging van 
IAS 39 gepubliceerd op grond waarvan het entiteiten met name is toegestaan onder bepaalde omstan-
digheden een verwachte toekomstige intragroepstransactie in een vreemde valuta in de geconsolideerde 
jaarrekening als afgedekte positie aan te wijzen. Hoewel het een gebruikelijke risicobeheerspraktijk is om 
het valutarisico van een verwachte toekomstige intragroepstransactie als afgedekte positie aan te wijzen, 
staat IAS 39 in zijn huidige vorm daarvoor geen ‘hedge accounting’ toe. Volgens IAS 39 in zijn huidige 
vorm kan immers alleen een transactie waarbij een partij buiten de entiteit betrokken is, als afgedekte 
positie worden aangewezen.

Op 30 juni 2005 (Verordening EG Nr. 108/2006 d.d. 11 januari 2006) heeft  de IASB wijzigingen in IFRS 
1 ‘Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards’ en overwegingen bij de totstand-
koming van IFRS 6 ‘Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen’ gepubliceerd ter verduidelijking 
van de formulering van een uitzonderingsregeling voor eerste toepassers van IFRS die ervoor opteren 
IFRS 6 vóór 1 januari 2006 toe te passen.

Op 18 augustus 2005 heeft  de IASB IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffi  ng’ uitgebracht. 
Daarin worden nieuwe voorschrift en vastgesteld ter verbetering van de in de jaarrekeningen van de enti-
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teiten verstrekte informatie over fi nanciële instrumenten. De standaard vervangt IAS 30 ‘Informatiever-
schaffi  ng in de jaarrekening van banken en soortgelijke fi nanciële instellingen’ en sommige vereisten van 
IAS 32 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffi  ng en presentatie’.
Tegelijkertijd heeft  de IASB wijzigingen in IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening – Informatieverschaf-
fi ng over kapitaal’ gepubliceerd. Daarin worden voorschrift en vastgesteld voor de informatieverschaffi  ng 
over het kapitaal van een entiteit.
Eveneens op 18 augustus 2005 heeft  de IASB wijzigingen in IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en 
waardering’ en IFRS 4 ‘Verzekeringscontracten – Financiële garantiecontracten’ gepubliceerd. Doel van 
deze wijzigingen is ervoor te zorgen dat emittenten van fi nanciële garantiecontracten de daaruit voort-
vloeiende verplichtingen in hun balans opnemen.

Op 1 september 2005 heeft  het IFRIC Interpretatie 6 ‘Verplichtingen die voortvloeien uit deelneming 
aan een specifi eke markt – Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’ uitgebracht. IFRIC 6 
verduidelijkt de wijze waarop verplichtingen uit hoofde van kosten van afvalbeheer in de jaarrekening 
dienen te worden opgenomen.

Op 24 november 2005 (Verordening EG Nr. 708/2006 d.d. 8 mei 2006) heeft  de IFRIC Interpretatie 7 
‘Toepassing van de aanpassingsmethode’ in overeenstemming met IAS 29 ‘Financiële verslaggeving in 
economieën met hyperinfl atie’ gepubliceerd. IFRIC 7 verduidelijkt de vereisten van IAS 29 om een ant-
woord te bieden op de bij ondernemingen gerezen vragen over de wijze waarop een onderneming haar 
jaarrekening in overeenstemming met IAS 29 dient aan te passen in het eerste jaar waarin zij het bestaan 
van hyperinfl atie in de economie van haar functionele valuta constateert.

Op 15 december heeft  de IASB wijzigingen in IAS 21 ‘De gevolgen van wisselkoerswijzigingen – Netto-
investering in een buitenlandse activiteit’ gepubliceerd om duidelijkheid te verschaff en in de in IAS 21 
vervatte vereisten ten aanzien van de investering van een entiteit in buitenlandse activiteiten. Leningen 
die deel uitmaken van een investering van een onderneming in een buitenlandse activiteit kunnen opge-
nomen worden in een andere, derde valuta.

Op 12 januari 2006 (Verordening EG Nr. 1329/2006 d.d. 8 september 2006) heeft  het IFRIC Interpretatie 
8 ‘Toepassingsgebied van IFRS 2’ gepubliceerd. Deze verduidelijkt dat IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde 
betalingen’ van toepassing is op overeenkomsten in het kader waarvan een entiteit op aandelen geba-
seerde betalingen doet waartegenover kennelijk geen of een ontoereikende vergoeding staat.

Op 1 maart 2006 heeft  het IFRIC Interpretatie 9 ‘Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten’ 
gepubliceerd. Deze verduidelijkt bepaalde aspecten van de behandeling van in contracten besloten deri-
vaten overeenkomstig IAS 39.

Op 20 juli 2006 (Verordening EG Nr. 610/2007 d.d. 1 juni 2007) heeft  het IFRIC Interpretatie 10 ‘Tus-
sentijdse fi nanciële verslaggeving en bijzondere waardevermindering’ gepubliceerd. Deze verduidelijkt 
dat in een tussentijds fi nancieel overzicht opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen voor 
goodwill en voor bepaalde fi nanciële activa (beleggingen in als beschikbaar voor verkoop geclassifi -
ceerde eigen-vermogensinstrumenten en niet-genoteerde eigen-vermogensinstrumenten die tegen kost-
prijs worden gewaardeerd) in latere tussentijdse fi nanciële overzichten of jaarrekeningen niet dienen te 
worden teruggenomen.
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Op 2 november 2006 (Verordening EG Nr. 611/2007 d.d. 1 juni 2007) heeft  het IFRIC Interpretatie 11 
‘IFRS 2 – Transacties in groepsaandelen en ingekochte eigen aandelen’ gepubliceerd. In IFRIC 11 wordt 
aangegeven hoe IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’ dient te worden toegepast op op aandelen 
gebaseerde betalingsovereenkomsten die op de eigen-vermogensinstrumenten van een eenheid of op 
eigen-vermogensinstrumenten van een andere entiteit van dezelfde groep betrekking hebben.

Op 30  november 2006 (Verordening EG nr.  1358/2007 d.d. 21  november 2007) heeft  de IASB IFRS 8 
‘Operationele segmenten’ gepubliceerd. IFRS 8 bevat de vereisten voor de informatieverschaffi  ng over de 
operationele segmenten van een entiteit en vervangt IAS 14 ‘Gesegmenteerde informatie’.

Op 13 oktober 2008 (Verordening EG Nr. 1004/2008 d.d. 15 oktober 2008) heeft  de IASB wijzigingen 
goedgekeurd in IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering’ en in IFRS 7 ‘Financiële instru-
menten: informatieverschaffi  ng’. Deze wijzigingen maken het mogelijk sommige fi nanciële instrumen-
ten in zeldzame omstandigheden uit de categorie ‘voor handelsdoeleinden aangehouden instrumenten’ 
te herclassifi ceren.
Overeenkomstig de wijzigingen dient het ondernemingen met ingang van 1 juli 2008 te zijn toegestaan 
tot herclassifi catie van sommige fi nanciële instrumenten over te gaan.

Op 29 maart 2007 (Verordening EG Nr. 1260/2008 d.d. 10 december 2008) heeft  de IASB een herziene 
versie van IAS 23 ‘Financieringskosten’ gepubliceerd. Hiermee wordt de mogelijkheid om fi nancierings-
kosten onmiddellijk als last op te nemen geschrapt in zoverre zij rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de 
verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief. Alle dergelijke fi nancieringskos-
ten worden geactiveerd en vormen een onderdeel van de kostprijs van het actief. Ander fi nancierings-
kosten moeten als last worden opgenomen.

Op 17 januari 2008 (Verordening EG Nr. 1261/2008 d.d. 16 december 2008) heeft  de IASB wijzigingen in 
IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’ gepubliceerd. Met deze wijzigingen wordt duidelijkheid ver-
schaft  over wat vesting conditions zijn, hoe non-vesting conditions administratief worden verwerkt, en hoe 
een annulering van een op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst door de entiteit of de tegenpartij 
administratief moet worden verwerkt.

Op 5  juli 2007 (Verordening EG Nr.  1262/2008 d.d. 16  december 2008) heeft  het IFRIC Interpretatie 
13 ‘Loyaliteitsprogramma’s’ gepubliceerd. IFRIC 13 maakt een einde aan de momenteel in de praktijk 
bestaande inconsistenties op het gebied van de administratieve verwerking van gratis of met korting 
aangeboden producten of diensten die worden verkocht in het kader van loyaliteitsprogramma’s. Onder-
nemingen gebruiken dergelijke programma’s om hun klanten te belonen door hun bij de verkoop van 
een product of een dienst spaarpunten, airmiles of andere punten toe te kennen.

Op 5 juli 2007 (Verordening EG Nr. 1263/2008 d.d. 16 december 2008) heeft  het IFRIC Interpretatie 14 
voor IAS 19 ‘De limiet voor een actief uit hoofde van een toegezegd-pensioenregeling, minimaal vereiste 
dekkingsgraden en de wisselwerking hiertussen’ gepubliceerd. Deze IFRIC verduidelijkt de bepalingen 
van IAS 19 met betrekking tot de waarde van een actief uit hoofde van een toegezegd-pensioenregeling 
in het kader van dergelijke regelingen na uitdiensttreding, wanneer een minimaal vereiste dekkingsgraad 
is vereist.
Een actief uit hoofde van een toegezegd-pensioenregeling is de reële waarde van de fondsbeleggingen 
minus de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen. IAS 
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19 beperkt de waarde tot de contante waarde van de economische voordelen die beschikbaar zijn als een 
terugbetaling uit de regeling of als een verlaging van de toekomstige bijdragen aan de regeling, die door 
een minimaal vereiste dekkingsgraad kunnen worden beïnvloed.

Op 6 september 2007 (Verordening EG Nr. 1274/2008 d.d. 17 december 2008) heeft  de IASB een herziene 
versie van IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’ gepubliceerd. Deze herziening wijzigt een aantal ver-
eisten voor de presentatie van de jaarrekening en vereist in sommige gevallen aanvullende informatie.

Op 14 februari 2008 (Verordening EG Nr. 53/2009 d.d. 21 januari 2009) heeft  de IASB wijzigingen gepu-
bliceerd in IAS 32 ‘Financiële instrumenten: presentatie’ en IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’. Op 
grond van de wijzigingen dienen sommige door ondernemingen uitgegeven instrumenten die momen-
teel als verplichtingen zijn geclassifi ceerd hoewel zij kenmerken hebben die vergelijkbaar zijn met die 
van gewone aandelen, als eigen vermogen worden geclassifi ceerd. Over dergelijke instrumenten dient 
aanvullende informatie te worden verstrekt en voor de herclassifi catie ervan dienen nieuwe regels te 
gelden.

In mei 2008 (Verordening EG Nr. 70/2009 d.d. 23 januari 2009) is de IASB in het kader van zijn jaarlijkse 
verbeteringsproces dat erop gericht is de internationale standaarden voor jaarrekeningen te stroomlijnen 
en te verduidelijken, overgegaan tot de publicatie van verbeteringen. Deze zijn op te delen in wijzigingen 
die resulteren in aanpassingen in de fi nanciële verslaggeving op het gebied van presentatie, en wijzigin-
gen van terminologische of redactionele aard.

In mei 2008 (Verordening EG Nr. 69/2009 d.d. 23 januari 2009) heeft  de IASB wijzigingen gepubliceerd 
in IFRS 1 ‘Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards’ en in IAS 27 ‘De geconso-
lideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening – Kostprijs van een investering in een dochteron-
derneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde 
deelneming’. Krachtens de wijziging in IFRS 1 mag een eerste toepasser in zijn enkelvoudige jaarrekening 
als de veronderstelde kostprijs van een investering in een dochteronderneming, een entiteit waarover 
gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde deelneming, ofwel de reële waarde 
van de investering op de datum waarop de entiteit naar IFRS overgaat, ofwel de op basis van de voorheen 
toegepaste GAAP bepaalde boekwaarde van de investering op die datum hanteren.

In IAS 27 wordt de defi nitie van ‘kostprijsmethode’ geschrapt. Een investeerder dient voortaan alle divi-
denden van een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoe-
fend of een geassocieerde deelneming in haar enkelvoudige jaarrekening als baten op te nemen, ook al 
worden de dividenden uitgekeerd uit reserves die dateren van vóór de verwerving. Met de wijzigingen 
in IAS 27 wordt ook duidelijkheid verschaft  over de wijze waarop de kostprijs van een investering over-
eenkomstig IAS 27 moet worden bepaald wanneer een moedermaatschappij de structuur van haar groep 
reorganiseert door oprichting van een nieuwe entiteit als haar moedermaatschappij en deze nieuwe 
moedermaatschappij de zeggenschap over de oorspronkelijke moedermaatschappij verkrijgt door eigen-
vermogensinstrumenten uit te geven in ruil voor bestaande eigen-vermogensinstrumenten van de oor-
spronkelijke moedermaatschappij.

Op 30 november 2006 (Verordening EG Nr. 254/2009 d.d. 25 maart 2009) heeft  het IFRIC Interpreta-
tie 12 ‘Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten’ gepubliceerd. Dit is een interpretatie 
die duidelijkheid verschaft  over de wijze waarop de voorschrift en vervat in reeds door de Commissie 
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goedgekeurde IFRS moeten worden toegepast op dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkom-
sten. Deze IFRIC verduidelijkt hoe een exploitant infrastructuur die in het kader van dienstverlening 
uit hoofde van concessieovereenkomsten wordt gebruikt, administratief moet verwerken. Tevens wordt 
helderheid verschaft  over het onderscheid tussen de verschillende fasen (bouwfase/exploitatiefase) van 
dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten en over de wijze waarop opbrengsten en kos-
ten telkens administratief moeten worden verwerkt. De infrastructuur en de daarmee samenhangende 
opbrengsten en kosten kunnen op twee manieren worden verwerkt (volgens het model van het fi nancieel 
actief of volgens het model van het immaterieel actief), al naargelang de onzekerheid waarmee de toe-
komstige opbrengsten van de exploitant zijn omgeven.

Op 10 januari 2008 (Verordening EG Nr. 494/2009 d.d. 3  juni 2009) heeft  de IASB wijzigingen in IAS 
27 ‘Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening’ gepubliceerd. In deze wijziging wordt 
gespecifi ceerd onder welke omstandigheden een entiteit een geconsolideerde jaarrekening moet opstel-
len, hoe moedermaatschappijen wijzigingen in hun eigendomsbelang in dochterondernemingen admi-
nistratief moeten verwerken, en hoe de verliezen van een dochteronderneming aan het meerderheids- en 
het minderheidsbelang moeten worden toegerekend.

Op 10 januari 2008 (Verordening EG Nr. 495/2009 d.d. 3 juni 2009) heeft  de IASB de herziene IFRS 3 
‘Bedrijfscombinaties’ gepubliceerd. Hierin worden beginselen en regels vastgelegd met betrekking tot 
de wijze waarop een overnemende partij bij een bedrijfscombinatie te werk moet gaan bij de opname en 
waardering in haar boeken van de verschillende elementen die met de administratieve verwerking van 
de overnametransactie verband houden. De herziene IFRS schrijft  tevens voor welke informatie over 
dergelijke transacties moet worden verstrekt.

Op 3 juli 2008 (Verordening EG Nr. 460/2009 d.d. 4 juni 2009) heeft  het IFRIC Interpretatie 16 ‘Afdekking 
van een netto-investering in een buitenlandse activiteit’ gepubliceerd. Deze interpretatie verduidelijkt 
hoe de vereisten van IAS 21 en IAS 39 moeten worden toegepast in gevallen waarin een entiteit het valu-
tarisico afdekt dat uit haar netto-investeringen in buitenlandse activiteiten voortvloeit.

Op 3 juli 2008 (Verordening EG Nr. 636/2009 d.d. 22 juli 2009) heeft  het IFRIC Interpretatie 15 ‘Contrac-
ten voor de bouw van vastgoed’ gepubliceerd. Dit is een interpretatie die aangeeft  wanneer opbrengsten 
uit de bouw van vastgoed in de jaarrekening moeten worden verantwoord en met name of een bouwcon-
tract onder IAS 11 ‘Onderhanden projecten’ in opdracht van derden of onder IAS 18 ‘Opbrengsten’ valt.

Op 27 november 2008 (Verordening EG Nr. 824/2009 d.d. 9 september 2009) heeft  de IASB wijzigingen 
gepubliceerd in IAS 39 en IFRS 7. Deze wijzigingen scheppen duidelijkheid over de ingangsdatum van 
en overgangsmaatregelen betreff ende de op 13 oktober 2008 door de IASB gepubliceerde wijzigingen in 
de standaarden in kwestie.

Op 31 juli 2008 (Verordening EG Nr. 839/2009 d.d. 15 september 2009) heeft  de IASB een wijziging in IAS 
39 gepubliceerd, met als titel ‘In aanmerking komende gehedgede items’. Met deze wijziging wordt ver-
duidelijkt hoe hedge accounting moet worden toegepast op het infl atiedeel van fi nanciële instrumenten 
en op optiecontracten die als hedginginstrument worden gebruikt.

Op 27 november 2008 (Verordening EG Nr. 1136/2009 d.d. 25 november 2009) heeft  de IASB IFRS 1 
‘Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards’ gepubliceerd. De standaard wordt 
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gebruiksvriendelijker en is in de toekomst gemakkelijker te wijzigen. De geherstructureerde IFRS 1 
verwijdert ook sommige achterhaalde overgangsleidraden uit de standaard en bevat tevens een aantal 
minieme redactionele wijzigingen. De bestaande vereisten blijven ongewijzigd.

Op 27 november 2008 (Verordening EG Nr. 1142/2009 d.d. 26 november 2009) heeft  het IFRIC Interpre-
tatie 17 ‘Uitkeringen van activa in natura aan eigenaars’ gepubliceerd. Dit is een interpretatie die meer 
duidelijkheid geeft  over en leidraden verschaft  voor de administratieve verwerking van uitkeringen van 
activa in natura aan eigenaars van een entiteit.

Op 5 maart 2009 (Verordening EG Nr. 1165/2009 d.d. 27 november 2009) heeft  de IASB wijzigingen in 
IFRS 4 ‘Verzekeringscontracten’ en IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffi  ng’ gepubli-
ceerd. Met deze wijzigingen wordt beoogd dat meer en betere informatie wordt verschaft  over waarde-
ringen tegen reële waarde en over het aan fi nanciële instrumenten verbonden liquiditeitsrisico.

Op 29 januari 2009 (Verordening EG Nr. 1164/2009 d.d. 27 november 2009) heeft  het IFRIC Interpretatie 
18 ‘Overdracht van activa van klanten’ gepubliceerd. IFRIC 18 is een interpretatie die meer duidelijkheid 
verschaft  over en leidraden geeft  voor de administratieve verwerking van overdrachten van materiële 
vaste activa van klanten of van geldmiddelen voor de bouw of verwerving van een materieel vast actief.

Op 12 maart 2009 (Verordening EG Nr. 1171/2009 d.d. 30 november 2009) heeft  de IASB wijzigingen in 
Interpretatie 9 ‘Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten’ en in IAS 39 ‘Financiële instru-
menten: opname en waardering’ gepubliceerd. De wijzigingen verduidelijken hoe in andere contracten 
besloten afgeleide fi nanciële instrumenten moeten worden behandeld wanneer een hybride fi nancieel 
actief uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening wordt geherclassifi ceerd.

Op 8 oktober 2009 (Verordening EU Nr. 1293/2009 d.d. 23 december 2009) heeft  de IASB een wijziging 
in IAS 32 ‘Financiële instrumenten: presentatie – Classifi catie van claimemissies’ gepubliceerd. De wijzi-
ging van IAS 32 verduidelijkt hoe bepaalde claims administratief moeten worden verwerkt wanneer de 
uitgegeven instrumenten in een andere valuta dan de functionele valuta van de emittent luiden. Indien 
deze instrumenten voor een vast bedrag aan geldmiddelen proportioneel aan de bestaande aandeelhou-
ders van de emittent worden uitgereikt, moeten zij als eigen vermogen worden geclassifi ceerd, ook al 
luidt de uitoefenprijs ervan in een andere valuta dan de functionele valuta van de emittent.

Op 18 juni 2009 (Verordening EU Nr. 244/2010 d.d. 23 maart 2010) heeft  de IASB wijzigingen in IFRS 2 
‘Op aandelen gebaseerde betalingen’ gepubliceerd. Met de wijziging van IFRS 2 wordt duidelijkheid ver-
schaft  over de administratieve verwerking van op aandelen gebaseerde transacties waarbij de leverancier 
van goederen of diensten contant wordt betaald en de verplichting door een andere entiteit van de groep 
wordt aangegaan.

In april 2009 (Verordening EU Nr. 243/2010 d.d. 23 maart 2010) is de IASB in het kader van zijn jaarlijkse 
verbeteringsproces dat erop gericht is de internationale standaarden voor jaarrekeningen te stroomlijnen 
en te verduidelijken, overgegaan tot de publicatie van ‘Verbeteringen in IFRSs’. Het merendeel van de 
wijzigingen betreft  verduidelijkingen of correcties van bestaande IFRSs of wijzigingen die uit eerdere in 
de IFRSs aangebrachte veranderingen voortvloeien. De wijzigingen in IFRS 8, IAS 17, IAS 36 en IAS 39 
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betreff en veranderingen in de bestaande vereisten of aanvullende leidraden voor de toepassing van deze 
vereisten.

Op 23 juli 2009 (Verordening EU Nr. 550/2010 d.d. 23 juni 2010) heeft  de IASB wijzigingen in IFRS 1 
‘Eerste toepassing van IFRSs’ gepubliceerd. Volgens de wijzigingen mogen entiteiten die olie- en gas-
activiteiten uitoefenen en naar IFRSs overgaan, voor de administratieve verwerking van olie- en gas-
activa gebruik maken van boekwaarden die volgens hun voorheen toegepaste verslaggevingsregels zijn 
bepaald. Entiteiten die besluiten een beroep te doen op die vrijstelling, dienen ertoe gehouden te worden 
verplichtingen voor ontmanteling, herstel en soortgelijke verplichtingen in verband met olie- en gasac-
tiva overeenkomstig IAS 37 ‘Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa’ te 
waarderen en de verplichting in de ingehouden winsten te verwerken. De wijzigingen in IFRS 1 hebben 
voorts ook betrekking op de herbeoordeling van de vaststelling of een overeenkomst een leaseovereen-
komst bevat.

Op 28 januari 2010 (Verordening EU Nr. 574/2010 d.d. 30 juni 2010) heeft  de IASB een wijziging in IFRS 
1 ‘Beperkte vrijstelling van eerste toepassers van de verplichting om door IFRS 7 vereiste vergelijkende 
informatie te verschaff en’ gepubliceerd. In het besef dat entiteiten die de IFRS voor het eerst toepassen 
niet kunnen gebruikmaken van de lastenverlichting die geldt ten aanzien van de aanpassing van door 
IFRS 7 vereiste vergelijkende informatie over waarderingen tegen reële waarde en liquiditeitsrisico indien 
de desbetreff ende vergelijkende periodes vóór 31 december 2009 afl open, wordt met de wijziging in IFRS 
1 beoogd genoemde entiteiten de mogelijkheid te bieden toch van deze lastenverlichting te profi teren.

Op 15 november 2009 (Verordening EU Nr. 633/2010 d.d. 19 juli 2010) heeft  het IFRIC wijzigingen in 
Interpretatie 14 ‘Vooruitbetalingen bij minimaal vereiste dekkingsbijdragen’ gepubliceerd. Doel van de 
wijzigingen is een onbedoeld gevolg van de interpretatie weg te nemen: wanneer een aan een minimaal 
vereiste dekkingsgraad onderworpen entiteit een vooruitbetaling van toekomstige bijdragen verricht, 
zou de entiteit die een dergelijke vooruitbetaling doet onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn een 
last op te nemen. Ingeval er voor een toegezegd-pensioenregeling een minimaal vereiste dekkingsgraad 
bestaat, moet krachtens de wijzigingen in IFRIC 14 een dergelijke vooruitbetaling, evenals om het even 
welke andere vooruitbetaling, als een actief worden behandeld.

Op 4 november 2009 (Verordening EU Nr. 632/2010 d.d. 19 juli 2010) heeft  de IASB een herziene IAS 
24 ‘Informatieverschaffi  ng over verbonden partijen’ gepubliceerd. Het doel van de wijzigingen waarin 
de herziene IAS 24 voorziet, is de defi nitie van verbonden partij te vereenvoudigen en tegelijkertijd 
bepaalde interne inconsistenties weg te nemen. Tevens wordt met de overheid verbonden entiteiten 
enige lastenverlichting geboden wat de hoeveelheid door hen te verstrekken informatie over transacties 
met verbonden partijen betreft .

Op 26 november 2009 (Verordening EU Nr. 662/2010 d.d. 23 juli 2010) heeft  het IFRIC Interpretatie 19 
‘Afl ossing van fi nanciële verplichtingen met eigenvermogensinstrumenten’ gepubliceerd. Het doel is een 
leidraad te verschaff en voor de administratieve verwerking door een debiteur van de eigenvermogensin-
strumenten die hij aan een crediteur verstrekt om een fi nanciële verplichting geheel of gedeeltelijk af te 
lossen nadat over de voorwaarden van de verplichting is heronderhandeld.

Op 10 mei 2010 (Verordening EU Nr. 149/2011 d.d. 18 februari 2010) is de IASB in het kader van zijn 
jaarlijkse verbeteringsproces dat erop gericht is de internationale standaarden voor jaarrekeningen te 
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stroomlijnen en te verduidelijken, overgegaan tot de publicatie van ‘Verbeteringen in IFRSs’. Het meren-
deel van de wijzigingen betreft  verduidelijkingen of correcties van bestaande IFRSs of wijzigingen die uit 
eerdere in de IFRS aangebrachte veranderingen voortvloeien. Drie wijzigingen, twee in IFRS 1 en één in 
IAS 34, betreff en veranderingen in de bestaande vereisten of aanvullende leidraden voor de toepassing 
van deze vereisten.

Op 7 oktober 2010 (Verordening EU Nr. 1205/2011 d.d. 22 november 2011) heeft  de IASB wijzigingen 
in IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffi  ng – Overdrachten van fi nanciële activa’ gepu-
bliceerd. De wijzigingen moeten gebruikers van jaarrekeningen in staat stellen een betere inschatting te 
maken van de risico’s die zijn verbonden aan overdrachten van fi nanciële activa en van de gevolgen van 
die risico’s voor de fi nanciële positie van een entiteit. Zij hebben tot doel de transparantie te bevorderen 
van de verslaggeving van overdrachten, met name wanneer daarbij sprake is van securitisatie van fi nan-
ciële activa.

3 Besluit

Als besluit kunnen we stellen dat sinds 2000 de Gemeenschap belangrijke stappen gezet heeft  om te 
komen tot een fi nanciële verslaglegging die internationaal aanvaard wordt via:
– rapportering via de door haar aanvaarde IAS-standaarden voor de geconsolideerde jaarrekening 

van beursgenoteerde ondernemingen die wordt opgelegd vanaf de jaarrekening die ingaat op of na 
1 januari 2005 (met voor een aantal een uitzondering tot de verslagperiode die ingaat op of na 1 janu-
ari 2007);

– het scheppen van een kader waarbinnen de lidstaten de mogelijkheid krijgen om de bestaande Vierde 
en Zevende Richtlijn te moderniseren en aan te passen aan de moderne behoeft en van de fi nanciële 
verslaglegging. Lidstaten dienen dit te doen ten laatste tegen 1 januari 2005.

Naast het Belgische jaarrekeningenrecht ontwikkelden zich ook de Internationale Accountingstandaar-
den (IAS), nu Internationale Financiële Rapporteringsstandaarden (IFRS) genoemd. Deze regels werden 
door beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie verplichtend gesteld als standaarden 
voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

De Europese Unie heeft  zich de laatste decennia vooral gericht op het harmoniseren van het jaarreke-
ningenrecht. Dit is voornamelijk gebeurd in de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 
1978 betreff ende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en de Zevende Richtlijn 83/349/
EEG van de Raad van 13  juni 1983 betreff ende de geconsolideerde jaarrekening. Hiermee streeft  de 
Europese Unie gelijkwaardigheid en vergelijkbaarheid na van de fi nanciële staten van ondernemingen in 
verschillende lidstaten. De Vierde Richtlijn betreff ende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvor-
men omvat de intern-Europese harmonisatie. Deze is gericht op gelijkwaardigheid en vergelijkbaarheid 
van de nationale bepalingen inzake de structuur en de inhoud van de jaarrekening, het jaarverslag, de 
waarderingsregels en de openbaarmaking. Het Europees jaarrekeningenrecht wordt geïntegreerd in de 
harmonisatie van het vennootschapsrecht dat tot doel heeft  het waarborgen van een vestigingsvrijheid 
voor kapitaalvennootschappen. Vanuit dezelfde uitgangspunten is later de Zevende Richtlijn betreff ende 
de geconsolideerde jaarrekening tot stand gekomen. België heeft  deze richtlijnen snel omgezet in nati-
onaal recht. Een gedetailleerd rekeningstelsel en jaarrekeningschema werden uitgewerkt met daaraan 
gekoppeld een ruime publicatieplicht. In dit opzicht heeft  men de Balanscentrale in de Nationale Bank 
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opgericht. Het Europese omzettingsproces verliep van bij het begin met begeleiding en aanvulling van de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

– De Zevende Richtlijn

Voorts zijn er verschillende verordeningen uitgevaardigd door de Europese Commissie waarbij inter-
nationale standaarden en de ermee verband houdende interpretaties voor jaarrekeningen van toepas-
sing worden verklaard voor de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen. 
Deze internationale standaarden noemt men de IAS-normen (International Accounting Standards) en 
de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards). De ermee verband houdende interpre-
taties worden uitgevaardigd door het Standing Interpretations Committee of het International Financial 
Reporting Interpretations Committee. Deze toepassing van standaarden en interpretaties gebeurt met 
toepassing van de EG-Verordening nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 
2002 betreff ende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen. De noodzaak om 
IAS/IFRS-normen te ontwikkelen kwam er doordat steeds meer Europese ondernemingen US GAAP 
(United States Generally Accepted Accounting Principles) zouden gaan toepassen wegens de beursnote-
ring in de Verenigde Staten. Door de internationale standaarden wordt een einde gesteld aan de toepas-
sing van US GAAP in Europa.

In België werd dit verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 18 januari 2005 houdende toepassing 
van de internationale boekhoudnormen (Belgisch Staatsblad 9 februari 2005, ed. 2). Hierdoor zijn Bel-
gische beursgenoteerde ondernemingen verplicht om vanaf 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op 
te stellen overeenkomstig de IAS/IFRS-normen. Wat betreft  de enkelvoudige jaarrekening van beursge-
noteerde ondernemingen en de geconsolideerde of enkelvoudige jaarrekening van niet-beursgenoteerde 
ondernemingen is de toepassing van IAS/IFRS niet verplicht. Artikel  114, §  3, eerste lid van het KB 
Wetboek Vennootschappen bepaalt uitdrukkelijk:

“Voor elk boekjaar beginnende op of na 1 januari 2005 worden de vennootschappen naar Belgisch Recht, 
waarvan de fi nanciële instrumenten op de datum van de afsluiting van de balans worden toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt, in de zin van artikel 1, punt 13 van de Richtlijn 93/22/EEG van de 
Raad van 10 mei 1993 betreff ende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in eff ecten, 
gehouden hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen met toepassing van het geheel van de internationale 
boekhoudnormen vastgesteld door de International Accounting Standards Board en die, op de dag van de 
afsluiting van de balans, werden aangenomen door de Europese Commissie met toepassing van artikel 3 van 
de in § 2 vermelde verordening.”

In hoeverre op termijn ook de niet-beursgenoteerde ondernemingen onderworpen zullen worden aan 
een wereldwijd aanvaard boekhoudstelsel zoals de IFRS, blijft  de vraag. Enerzijds is er voor deze onder-
nemingen eveneens een nood aan homogene informatieverstrekking, aan transparantie, begrijpelijk-
heid, vergelijkbaarheid en controleerbaarheid. Anderzijds moet men erkennen dat veel ondernemingen 
een beperkt werkingsveld hebben (Europa) en daarom niet happig zijn onderworpen te worden aan de 
IFRS. Wat de specifi eke Belgische context betreft , moet men daarnaast ook nog rekening houden met 
de relatie tussen boekhoud- en jaarrekeningrecht en het fi scaal recht. De toepassing van de IAF/IFRS-
normen op de individuele jaarrekening in België zou betekenen dat een nieuwe relatie tussen het boek-
houd- en jaarrekeningrecht en het fi scaal recht zou moeten worden uitgewerkt.
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Twee grote bewegingen zijn momenteel vast te stellen:
– de IASB werkt verder aan het ontwikkelen van IFRS voor kleine en middelgrote ondernemingen: op 

24 februari 2011 heeft  IASB een ‘draft  guidance’ gepubliceerd open voor publieke commentaar. In de 
daaropvolgende fase, de Q&A-fase, zijn in 2011 drie fi nal Q&A’s gepubliceerd, met name:
• Use of IFRS for SMEs in a parent’s separate fi nancial statements (23 juni 2011)
• Entities that typically have public accountability (7 december 2011)
• Interpretation of ‘traded in a public market’ (7 december 2011);

– binnen Europa is er geen algemeen consensus of voor niet ter beursgenoteerde ondernemingen aan 
IFRS of aan de aangepaste IFRS onderworpen moeten worden. De ingezette beweging tot vereen-
voudiging van de administratieve verplichtingen, uiteengezet in Richtlijn 2009/49/EG tot wijziging 
van de Vierde Richtlijn 78/660/EEG en de Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad, met betrek-
king tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen, is ook niet van aard om een grote hervorming in te zetten. 
België volgt deze Europese beweging en zet zich resoluut af tegen het invoeren van IFRS binnen de 
individuele jaarrekening. In België bestaat wel de tendens om daar waar het mogelijk en nuttig is 
bepaalde eenvoudige begrippen van het IFRS-stelsel in te voeren binnen het Belgische boekhoud-
recht.



2
Raamwerk voor het opstellen en 
presenteren van jaarrekeningen 
en de algemene waarderings-, 
opname- en presentatieprincipes

1 IAS/IFRS – modeljaarrekening 24

2 Raamwerk voor de opstelling en presentatie van de jaar-
rekeningen 25

3 De presentatie van de jaarrekening 37

4 Modeljaarrekening 50

5 Rekeningenstelsel 50



24 Intersentia

Deel 1. De introductie van IFRS

1 IAS/IFRS – modeljaarrekening

In tegenstelling tot het Belgische boekhoudrecht kent IAS/IFRS geen model van jaarrekening. De diverse 
stan daarden beschrijven wel de elementen van de jaarrekening, maar het is aan de onderneming om deze 
vorm te kiezen die het best aangepast is om de getrouwe weergave te waarborgen van zowel de fi nanciële 
toestand als de fi nanciële prestatie.

Het ‘Europees Comité van Balanscentrales’ (overlegplatform van Europese centrale banken en de Euro-
pese Commissie) heeft  in haar schoot een werkgroep opgericht: ‘Working Group III on IAS impact 
and CBSO data bases’ (CBSO betekent Central Balance Sheet Offi  ces). Doel van de werkgroep is om de 
invloed van IAS op de BACH-database en onderliggende nationale basisgegevens nader te bestuderen. 
De BACH-database bevat geharmoniseerde jaarrekeninggegevens van niet-fi nanciële ondernemingen 
en is gebaseerd op wat in de deelnemende landen kan worden verzameld inzake jaarrekeninggegevens.

Omdat in elk land de institutionele context verschillend is, werd ervoor gekozen om eerst en vooral een 
geza menlijke oefening te maken die erin bestond om, vertrekkend van de IAS/IFRS-normen, mogelijke 
elementen die voor rapportering in aanmerking zouden kunnen komen, op een gestructureerde man-
nier in kaart te brengen. Zo werd een ‘IAS/IFRS-model’ van de jaarrekening opgesteld.

De Balanscentrale van de Nationale Bank van België heeft  aan deze werkzaamheden deelgenomen. Wat 
er nu met dit IAS/IFRS-model van jaarrekening kan gebeuren, hangt af van de institutionele context. Het 
is in eerste instantie de regering die hierover dient te beslissen en we kunnen in dit verband verwijzen 
naar de docu menten die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft  voorbereid, in het bijzon-
der het document ‘voorstellen van de CBN betreff ende het beleid inzake IAS/IFRS-normen’
(zie www.cnc-cbn.be).

De Balanscentrale stelt duidelijk dat het NIET de bedoeling kan zijn om dit IAS/IFRS-model te gebrui-
ken om er ‘standaardformulieren’ van te maken. Het model wordt op de website van de Nationale Bank 
(www.nbb.be) ter beschikking gesteld als een bijzonder nuttig informatie-instrument om, naast de tekst 
van de eigenlijke IAS/IFRS-normen, een gestructureerde checklist te hebben van elementen die kunnen 
voor komen in een rapportering conform IAS/IFRS.

In dit werk gaan we gebruikmaken van dit model ter structurering van de rubrieken van de jaarrekening 
die moeten worden besproken.

Het IAS/IFRS-model is gebaseerd op de ‘IFRS-CI Taxonomy’ (International Financial Reporting 
Standards – Reporting for Commercial and Industrial Entities taxonomy), uitgegeven door de IASCF 
(International Accounting Standards Committee Foundation en XBRL International) (zie ook www.xbrl.
org).
Deze taxonomie is de enige vorm van normalisatie die ondersteund wordt door de IASCF.
Een toenemende groep van landen engageert zich om de XBRL-technologie toe te passen.

Het IAS/IFRS-model kan in principe gebruikt worden door alle handels-, industriële en fi nanciële 
ondernemingen die hun verslaggeving al dan niet geconsolideerd presenteren in overeenstemming met 
IAS. Het moet geïnterpre teerd worden als een lijst van fi nanciële elementen die gemakshalve in een 
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Excel-bestand gegoten werden om de interpretatie ervan te vereenvoudigen. Het is aan de onderneming 
om op grond van het materialiteitsbeginsel uit deze elementen haar keuze te maken.

Het model is toegevoegd in bijlage 1 en is te raadplegen in zowel excel als pdf op de website van de 
Balanscentrale (www.balanscentrale.be).

2 Raamwerk voor de opstelling en presentatie van de jaarrekeningen

2.1 Inleiding

Het Raamwerk bevat een uiteenzetting van begrippen die ten grondslag liggen aan de opstelling en de 
presentatie van jaarrekeningen. Het doel is hulp bieden aan het IASB bij de ontwikkeling van toekom-
stige standaarden en het herzien van huidige standaarden. Voorts bevordert het de harmonisatie van 
voorschrift en, normen voor fi nanciële verslaggeving en procedures met betrekking tot de presentatie 
van jaarrekeningen, door een grondslag te verschaff en om het aantal alternatieve verwerkingswijzen dat 
door de standaarden is toegestaan te reduceren.

Nationale regelgevers gebruiken het als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nationale standaarden. 
Opstellers van jaarrekeningen gebruiken het als hulpmiddel bij de toepassing van de IAS-normen en bij 
de behandeling van thema’s die nog niet door een IAS-norm worden behandeld. Controleurs van jaar-
rekeningen gebruiken het als hulpmiddel bij het vormen van een oordeel over de vraag of jaarrekeningen 
aan de IAS-normen voldoen. Gebruikers van jaarrekeningen gebruiken het als hulpmiddel bij het inter-
preteren van de informatie in jaarrekeningen die in overeenstemming met IAS zijn opgesteld.
Tot slot heeft  het Raamwerk tot doel informatie te verschaff en over de aanpak van de IASC Board bij het 
formuleren van IAS-normen.

Het Raamwerk zelf is geen standaard en bevat bijgevolg ook geen normen voor de waardering of vermel-
ding van specifi eke gegevens. Bij confl icten met bestaande standaarden zal het Raamwerk dan ook op de 
achtergrond worden geplaatst, en geniet de desbetreff ende norm voorrang bij het opstellen van de jaar-
rekening. Deze gevallen van strijdigheid zijn echter beperkt, aangezien het IASC zich bij de ontwikkeling 
van nieuwe standaarden en bij de herziening van bestaande standaarden door het Raamwerk laat leiden.

2.1.1 Toepassingsgebied

Het Raamwerk behandelt:
– het doel van de jaarrekening;
– de kwalitatieve kenmerken die het nut van informatie bepalen;
– de defi nities, opname en waardering van de elementen waaruit jaarrekeningen worden opgebouwd; 

en
– de begrippen vermogen en vermogensinstandhouding.

Het Raamwerk behandelt jaarrekeningen voor algemene doeleinden, met inbegrip van de geconsoli-
deerde jaarrekeningen. Dergelijke jaarrekeningen worden ten minste jaarlijks opgesteld en gepresen-
teerd en zijn gericht op de gemeenschappelijke informatiebehoeft en van een groot aantal gebruikers. 
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De meerderheid van deze gebruikers is echter aangewezen op de jaarrekening als belangrijkste bron van 
informatieverschaffi  ng, waardoor rekening moet worden gehouden met hun behoeft en.
Financiële berichtgeving voor bijzondere doeleinden valt buiten het toepassingsgebied van dit Raam-
werk. Als de vereisten van deze fi nanciële berichtgeving voor bijzondere doeleinden dat toelaten, kan het 
Raamwerk niettemin worden aangepast.

Een jaarrekening omvat gewoonlijk een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van wijzi-
gingen in de fi nanciële positie, evenals toelichtingen en verdere overzichten en verklarend materiaal die 
integraal deel uitmaken van de jaarrekening. Aanvullende schema’s zijn eveneens mogelijk, bijvoorbeeld 
over bedrijfssegmenten of geografi sche segmenten.
Stukken als directieverslagen, uiteenzettingen van de voorzitter, beschouwingen van het management 
enz., die in een fi nancieel verslag kunnen worden opgenomen, behoren echter niet tot de jaarrekening.

2.1.2 Gebruikers en hun informatiebehoeften

De gebruikers van jaarrekeningen zijn onder anderen huidige en potentiële beleggers, werknemers, kre-
dietverstrekkers, leveranciers en andere handelscrediteuren, cliënten, overheden en hun instellingen, 
evenals het publiek. Zij maken gebruik van jaarrekeningen om hun verschillende behoeft en aan infor-
matie te bevredigen.
Nemen we als voorbeeld beleggers; deze verschaff ers van risicokapitaal en hun adviseurs zijn geïnteres-
seerd in het risico verbonden aan hun beleggingen. Zij hebben informatie nodig om te helpen beslissen 
of zij zullen aankopen, aanhouden of verkopen. Bovendien hebben zij nood aan informatie die hen in 
staat stelt om het vermogen tot dividenduitkering door de entiteit te beoordelen.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen en presenteren van de jaarrekening ligt bij het management. 
Gepubliceerde jaarrekeningen zijn gebaseerd op de informatie die door het management wordt gebruikt 
over de fi nanciële positie, fi nanciële prestaties en wijzigingen in de fi nanciële positie van de entiteit.
De rapportering omtrent aanvullende bestuurlijke en fi nanciële informatie als hulpmiddel bij het opstel-
len van plannen, besluitneming en uitvoering van beheerstaken van het management ligt echter buiten 
het toepassingsgebied van het Raamwerk.

2.2 Het doel van de jaarrekening

Het doel van de jaarrekening bestaat erin informatie te verschaff en over de fi nanciële positie, fi nanciële 
prestaties en wijzigingen in de fi nanciële positie van een entiteit, die voor een groot aantal gebruikers 
nuttig is voor het nemen van economische beslissingen. Nochtans bevatten jaarrekeningen niet alle 
informatie die gebruikers nodig hebben om economische beslissingen te nemen, aangezien zij groten-
deels de fi nanciële gevolgen van gebeurtenissen in het verleden weergeven en niet noodzakelijkerwijze 
andere dan fi nanciële informatie bevatten.

Jaarrekeningen tonen bovendien ook de resultaten van het door het management gevoerde beheer, of 
de verantwoording voor de aan het management toevertrouwde middelen. Hierop kunnen eveneens 
economische beslissingen gebaseerd worden.
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2.2.1 Financiële positie, fi nanciële prestaties en wijzigingen in fi nanciële positie

De economische beslissingen die gebruikers van jaarrekeningen nemen, vereisen een beoordeling van 
het vermogen van de entiteit om op de juiste tijdstippen en met zekerheid geldmiddelen en kasequiva-
lenten te genereren. Zij zijn hiertoe beter in staat wanneer het voorzien van informatie gericht is op de 
fi nanciële positie, de fi nanciële prestaties en de wijzigingen in de fi nanciële positie van een entiteit.

De fi nanciële positie van een entiteit wordt beïnvloed door de economische middelen waarover zij de 
zeggenschap heeft , haar fi nanciële structuur, haar liquiditeits- en solvabiliteitspositie en haar vermogen 
om zich aan te passen aan wijzigingen in de omgeving waarin zij opereert.
Informatie omtrent fi nanciële prestaties van een entiteit is noodzakelijk voor de beoordeling van moge-
lijke wijzigingen in de economische middelen waarover zij in de toekomst waarschijnlijk de zeggenschap 
zal uitoefenen.
Informatie met betrekking tot wijzigingen in de fi nanciële positie van een entiteit is nuttig om haar inves-
terings-, fi nancierings- en bedrijfsactiviteiten gedurende de verslagperiode te beoordelen.

Informatie omtrent de fi nanciële positie wordt in de eerste plaats in een balans verschaft , informatie 
omtrent fi nanciële prestaties in een winst- en verliesrekening en informatie omtrent wijzigingen in de 
fi nanciële positie door middel van een vermogensmutatietabel.

De verschillende delen van de jaarrekening hangen samen. Hoewel elk overzicht informatie verschaft  die 
verschilt van de informatie in de andere overzichten, zal waarschijnlijk geen van de overzichten slechts 
één enkel doel dienen of alle informatie bevatten die noodzakelijk is voor de afzonderlijke behoeft en van 
gebruikers.

2.2.2 Toelichtingen en aanvullende schema’s

Toelichtingen, aanvullende schema’s en overige informatie vormen eveneens een onderdeel van de jaar-
rekening.

2.3 Grondbeginselen

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het toerekeningsbeginsel gehanteerd. De gevolgen van trans-
acties en andere gebeurtenissen worden hierdoor opgenomen wanneer zij zich voordoen, en niet wan-
neer geldmiddelen of kasequivalenten worden ontvangen of betaald. Bovendien worden zij geboekt en 
in de jaarrekening opgenomen van de periode waarop zij betrekking hebben. Door toepassing van dit 
beginsel worden gebruikers van de jaarrekening geïnformeerd over transacties in het verleden en ver-
plichtingen in de toekomst waarvoor geldmiddelen worden betaald en ontvangen.

Net zoals in het Belgische boekhoudrecht wordt de jaarrekening opgesteld in de veronderstelling dat de 
entiteit haar activiteiten in de nabije toekomst zal voortzetten, volgens het continuïteitsbeginsel.
Indien er een noodzaak is tot liquideren of om de omvang van de activiteiten te beperken, zou de jaar-
rekening mogelijk op een andere basis moeten worden opgesteld en indien dat het geval is, zou de gehan-
teerde basis in de toelichting moeten worden uiteengezet.
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2.4 Kwalitatieve kenmerken van de jaarrekening

Kwalitatieve kenmerken zijn de eigenschappen die de in de jaarrekening opgenomen informatie nuttig 
maken voor gebruikers. De vier voornaamste kwalitatieve kenmerken zijn begrijpelijkheid, relevantie, 
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid.

Jaarrekeningen moeten begrijpelijk zijn voor gebruikers. Van gebruikers wordt verwacht dat ze een 
redelijke kennis bezitten van het bedrijfsleven, van economische activiteiten, evenals van verslaggeving, 
en bereid zijn de informatie met een redelijke mate van toewijding te bestuderen. Informatie over inge-
wikkelde aangelegenheden mag dus niet worden weggelaten omdat ze voor bepaalde gebruikers moeilijk 
te begrijpen zou zijn.

Informatie dient tevens relevant te zijn. Relevante informatie is informatie die als hulpmiddel dient bij 
het beoordelen van vroegere, huidige of toekomstige gebeurtenissen of bij het bevestigen of corrigeren 
van vroegere beoordelingen.
Relevantie van informatie is afh ankelijk van haar aard en materialiteit. In sommige gevallen is de aard 
van de informatie voldoende om te concluderen dat zij relevant is, in andere gevallen is tevens de mate-
rialiteit van belang.
Informatie is materieel als het weglaten ervan of het fout weergeven ervan een invloed zou kunnen heb-
ben op de economische beslissingen van gebruikers van de jaarrekening. Materialiteit van de post of fout 
is afh ankelijk van de omvang daarvan. Materialiteit verschaft  dus meer een drempel of kritische grens 
dan dat het een kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn.

Informatie dient tevens betrouwbaar te zijn. Informatie is betrouwbaar wanneer zij vrij is van wezenlijke 
onjuistheden en vooroordelen, en als zij een getrouwe weergave is.
Relevante informatie kan dermate onbetrouwbaar zijn naar haar aard of voorstellingswijze dat de 
opname ervan mogelijk misleidend kan zijn.
Om betrouwbaar te zijn, dient informatie een getrouw beeld te geven van de transacties en andere 
gebeurtenissen die zij ofwel voorgeeft  weer te geven, ofwel in redelijkheid verwacht mag worden weer 
te geven.

Als informatie een getrouwe weergave dient te zijn van de transacties en gebeurtenissen die zij preten-
deert weer te geven, is het noodzakelijk dat deze administratief worden verwerkt en gepresenteerd in 
overeenstemming met hun wezen en de economische realiteit, en niet slechts met hun juridische vorm. 
Het wezen van transacties of andere gebeurtenissen komt niet altijd overeen met wat uit hun juridische 
vorm blijkt. Wanneer dit het geval is, gaat de economische realiteit boven de juridische vorm.

Informatie dient onpartijdig te zijn, dit wil zeggen vrij van vooringenomenheid. Jaarrekeningen zijn niet 
onpartijdig als zij het nemen van een beslissing of het vormen van een oordeel beïnvloeden teneinde een 
vooraf bepaalde uitkomst te verkrijgen.

Met onzekerheden wordt rekening gehouden in de jaarrekening door hun aard en omvang te vermel-
den en door voorzichtigheid te betrachten bij de opstelling van de jaarrekening. Voorzichtigheid is het 
inbouwen van een mate van zorg bij het vormen van de oordelen die nodig zijn bij het maken van de 
noodzakelijke schattingen in onzekere omstandigheden, zodanig dat activa of baten niet te hoog en ver-
plichtingen niet te laag worden weergegeven.
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Informatie dient volledig te zijn binnen de grenzen die gevormd worden door de materialiteit en de kos-
ten. Een weglating kan tot gevolg hebben dat informatie vals of misleidend en derhalve onbetrouwbaar 
is en onvolkomen wat de relevantie betreft .

Jaarrekeningen van een entiteit moet men in de tijd kunnen vergelijken teneinde ontwikkelingen in 
haar fi nanciële positie en prestaties te onderkennen. Gebruikers moeten ook in staat zijn jaarrekeningen 
van verschillende entiteiten onderling te vergelijken, teneinde hun relatieve fi nanciële positie, fi nanciële 
prestaties en wijzigingen in de fi nanciële positie te beoordelen.
Een stilzwijgende consequentie van vergelijkbaarheid is dat gebruikers worden geïnformeerd over de 
grondslagen voor fi nanciële verslaggeving die bij de opstelling van de jaarrekening worden toegepast, 
van eventuele wijzigingen in die grondslagen en van de invloed van dergelijke wijzigingen. Gebruikers 
behoren in staat te zijn verschillen tussen grondslagen te onderkennen die voor soortgelijke transacties 
en andere gebeurtenissen door dezelfde entiteit van periode tot periode, en door verschillende entiteiten 
zijn toegepast.
Vergelijkbaarheid mag niet worden verward met uniformiteit en mag niet ontaarden in een belemme-
ring voor het invoeren van verbeterde normen voor fi nanciële verslaggeving.
Het is tevens van belang dat entiteiten in hun jaarrekening informatie verstrekken met betrekking tot de 
voorgaande periode.

Beperkingen in verband met relevante en betrouwbare informatie

Als er in de berichtgeving te veel vertraging ontstaat, kan ze haar relevantie verliezen. Tijdige verslagge-
ving is dus een vereiste. Om informatie tijdig te verschaff en, kan het noodzakelijk zijn om te rapporteren 
voordat alle aspecten van een transactie of andere gebeurtenis bekend zijn, waardoor de betrouwbaar-
heid wordt aangetast. Omgekeerd, indien de berichtgeving wordt uitgesteld tot alle aspecten bekend zijn, 
kan de informatie hoogst betrouwbaar zijn, doch van weinig nut voor gebruikers die hun beslissingen 
intussen hebben moeten nemen.

De afweging van nut en kosten is een beperking, en niet zozeer een kwalitatief kenmerk. Het nut dat 
informatie oplevert, behoort de kosten van verschaffi  ng daarvan te overtreff en.

Een afweging tussen kwalitatieve kenmerken is vaak noodzakelijk. Men streeft  naar een passend even-
wicht tussen de kenmerken om aan het doel van de jaarrekening te voldoen.

De toepassing van de voornaamste kwalitatieve kenmerken en van de geëigende normen voor fi nanciële 
verslaggeving resulteren gewoonlijk in jaarrekeningen die uitdrukken wat in het algemeen wordt ver-
staan onder een getrouw beeld van dergelijke informatie of als een getrouwe weergave daarvan.

2.5 De elementen van de jaarrekening

Jaarrekeningen geven de fi nanciële gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen weer door ze naar 
hun economische kenmerken in grote groepen in te delen. Elementen die betrekking hebben op de waar-
dering van de fi nanciële positie in de balans zijn activa, verplichtingen en eigen vermogen. Elementen 
die betrekking hebben op de waardering van de fi nanciële prestaties in de winst- en verliesrekening zijn 
baten en lasten.
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Deze elementen worden verder onderverdeeld in categorieën, naar aard of functie in de activiteiten van 
de entiteit.

2.5.1 Financiële positie

Activa, verplichtingen en eigen vermogen zijn drie elementen van de balans, en hebben rechtstreeks 
betrekking op de waardering van de fi nanciële positie.

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de entiteit de zeg-
genschap uitoefent en waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de entiteit 
zullen vloeien.

Een verplichting is een bestaande verplichting van de entiteit die voortvloeit uit gebeurtenissen in het 
verleden waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom uit de entiteit van mid-
delen die economische voordelen in zich dragen.
Eigen vermogen is het overblijvend belang van de entiteit in de activa na aft rek van alle verplichtingen.

Om te beoordelen of een post aan de defi nitie van actie, verplichting of eigen vermogen voldoet, dient 
men aandacht te schenken aan de onderliggende economische realiteit. Men kan zich niet enkel baseren 
op de juridische vorm.

2.5.2 Activa

Het toekomstig economisch voordeel dat een actief in zich draagt, wordt gevormd door het potentieel 
om bij te dragen tot de stroom van geldmiddelen en kasequivalenten naar de entiteit.
Activa worden gewoonlijk aangewend om goederen te produceren of diensten te verrichten die in staat 
zijn om behoeft en van cliënten te bevredigen. Zij zijn bereid hiervoor te betalen, waardoor ze bijdragen 
tot de kasstroom van de entiteit.

Activa kunnen afzonderlijk of in combinatie gebruikt worden, geruild, gebruikt om een verplichting af 
te wikkelen, uitgekeerd aan de eigenaars enz. Hierbij kunnen telkens economische voordelen naar de 
entiteit vloeien.

Activa hoeven niet noodzakelijk in fysieke vorm voor te komen. Tevens zijn er vaak juridische rechten 
verbonden aan activa, met inbegrip van het eigendomsrecht. Dit laatste is echter niet essentieel bij het 
vaststellen van het bestaan van een actief.

Activa komen voort uit vroegere transacties of andere gebeurtenissen in het verleden. Transacties of 
gebeurtenissen die naar verwachting in de toekomst zullen plaatsvinden, geven op zichzelf geen aanlei-
ding tot het onderkennen van activa.
Het maken van kosten en het voortbrengen van activa zijn nauw met elkaar verbonden, doch niet nood-
zakelijkerwijze samenvallende begrippen. Het maken van kosten leidt niet noodzakelijk tot het ontstaan 
van een actief. Omgekeerd, het ontbreken van met een post verband houdende kosten hoeft  geen beletsel 
te zijn om deze onder de defi nitie van een actief te doen vallen.
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2.5.3 Verplichtingen

Een essentieel kenmerk van een verplichting is dat er voor de entiteit een bestaande verplichting bestaat. 
Een verplichting is een plicht of verantwoordelijkheid om op een bepaalde manier te handelen of te 
presteren. Verplichtingen kunnen in rechte afdwingbaar zijn als gevolg van een bindende overeenkomst 
of wettelijk vereiste.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen bestaande en toekomstige verplichtingen. Een beslissing om 
in de toekomst activa te verwerven, geeft  op zich geen aanleiding tot het ontstaan van een bestaande ver-
plichting. Dit laatste ontstaat gewoonlijk alleen als het actief is geleverd of de entiteit een onherroepelijke 
overeenkomst sluit om het actief te verwerven.

De afwikkeling van een bestaande verplichting houdt gewoonlijk in dat de entiteit, om de claim van 
de derde te bevredigen, middelen afstaat die economische voordelen kunnen voortbrengen. Dit kan 
door onder andere betaling van geldmiddelen, overdracht van andere activa, verlening van diensten, 
vervanging van de verplichting door een andere verplichting, of omzetting van de verplichting in eigen 
vermogen. Wanneer een crediteur afstand doet van zijn rechten of die verliest, kan een verplichting 
eveneens tenietgaan.

Verplichtingen komen voort uit vroegere transacties of andere gebeurtenissen in het verleden.
Sommige verplichtingen kunnen slechts worden gewaardeerd door met een aanzienlijke mate van schat-
ting te werk te gaan. Sommige entiteiten omschrijven deze verplichtingen als voorzieningen. In sommige 
landen worden dergelijke voorzieningen niet als verplichtingen beschouwd, omdat het begrip verplich-
tingen zodanig eng is geformuleerd dat het slechts bedragen omvat die kunnen worden vastgesteld zon-
der de noodzaak om schattingen te maken.

2.5.4 Eigen vermogen

Eigen vermogen kan, in een entiteit met rechtspersoonlijkheid, worden onderverdeeld in bijvoorbeeld 
de middelen die door de aandeelhouders zijn verschaft , ingehouden winsten, reserves ontstaan uit ver-
deling van ingehouden winsten en reserves die de aanpassingen voor vermogensinstandhouding verte-
genwoordigen.

Om de entiteit en haar crediteuren een verhoogde mate van bescherming te bieden tegen de invloeden 
van verliezen, is soms in statuten of in wettelijke bepalingen het vormen van reserves voorgeschreven. 
Andere reserves kunnen worden gevormd indien de nationale belastingwetgeving dit toestaat.
Het bedrag van het eigen vermogen is afh ankelijk van de waardering van activa en verplichtingen.

2.5.5 Financiële prestaties

Een veelvuldig gebruikte maatstaf voor het beoordelen van fi nanciële prestaties, of andere maatstaven, is 
winst. Hiermee direct verbandhoudende elementen zijn baten en lasten.

Baten zijn tijdens de verslagperiode opgetreden toenames van economische voordelen in de vorm van 
een instroom van nieuwe of een verhoging van bestaande activa, dan wel afnemingen van verplichtin-
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gen, een en ander resulterend in de toename van het eigen vermogen, anders dan door bijdragen van 
deelhebbers daarin.
Lasten zijn afnemingen van economische voordelen gedurende de verslagperiode in de vorm van een 
uitstroom of uitputting van activa, dan wel het ontstaan van verplichtingen, een en ander resulterend in 
de afname van het eigen vermogen, anders dan door uitkeringen aan deelhebbers daarin.

Baten en lasten kunnen op verschillende manieren in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. 
Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen die baten en lasten die bij de uitvoering van de normale 
activiteiten van de entiteit ontstaan, en die waarvoor dat niet het geval is. Dit onderscheid wordt gemaakt 
op grond van de overweging dat de herkomst van een post van belang is bij de beoordeling van het ver-
mogen van een entiteit om in de toekomst geldmiddelen te genereren. Voor deze opsplitsing dient men 
de aard van de entiteit en haar activiteiten in aanmerking te nemen.

2.5.6 Baten

Baten omvatten zowel opbrengsten als andere voordelen.

Opbrengsten ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een entiteit en worden met een 
veelheid van benamingen aangeduid, zoals verkopen, honoraria, rente, dividenden, royalty’s en huur.
Onder andere voordelen worden andere posten verstaan die aan de defi nitie van baten voldoen. Zij kun-
nen ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een entiteit. Andere voordelen zijn toena-
mes van economische voordelen en hebben als zodanig geen ander karakter dan opbrengsten.
Voorbeelden van andere voordelen zijn de voordelen die ontstaan bij het vervreemden van vaste activa, niet 
gerealiseerde winsten zoals herwaarderingsmeerwaarden. Andere voordelen worden afzonderlijk getoond 
in de winst- en verliesrekening, meestal gerapporteerd na aft rek van de daarmee verband houdende kosten.

Als gevolg van baten kunnen verschillende soorten activa worden ontvangen of in omvang toenemen, 
baten kunnen ook voortvloeien uit de afwikkeling van verplichtingen.

2.5.7 Lasten

Onder lasten verstaat men verliezen, evenals die kosten die bij de uitvoering van de normale bedrijfsac-
tiviteiten van de entiteit ontstaan, zoals lonen, afschrijvingen, …

Verliezen zijn andere posten die aan de defi nitie van lasten voldoen. Dit zijn afnemingen van economi-
sche voordelen en hebben als zodanig geen ander karakter dan kosten. Voorbeelden zijn verliezen die 
voortvloeien uit brand, overstroming, het vervreemden van vaste activa, …
Ook niet gerealiseerde verliezen, zoals bijvoorbeeld omrekeningsverschillen, behoren tot de verliezen.
Als verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, worden zij gewoonlijk afzonderlijk 
getoond en veelal gerapporteerd na aft rek van de daarmee verband houdende baten.

2.5.8 Aanpassingen voor vermogensinstandhouding

Herwaardering of aanpassing van activa en verplichtingen leidt tot een toename of afname van het eigen 
vermogen. Deze worden niet in de winst- en verliesrekening opgenomen. Deze posten worden onder het 
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eigen vermogen begrepen als aanpassingen met het oog op vermogensinstandhouding of als herwaar-
deringsreserve.

2.6 Opname van de elementen van de jaarrekening

Opname is het proces van verwerking in de balans of de winst- en verliesrekening. Door opname wordt 
een post in woorden en met een geldbedrag uitgedrukt, en in de totalen van de balans of de winst- en 
verliesrekening opgenomen. Posten die aan de criteria van opname voldoen, behoren te worden opge-
nomen.
Een post die aan de defi nitie van een element voldoet, moet worden opgenomen wanneer het waarschijn-
lijk is dat aan die post verbonden toekomstig economisch voordeel naar of uit de entiteit zal vloeien, en 
de post een kostprijs of waarde heeft  waarvan de omvang met betrouwbaarheid kan worden bepaald.
De onderlinge samenhang van elementen betekent bijvoorbeeld dat de opname van een actief op de 
balans de opname van een ander element vereist, bijvoorbeeld een bate of een verplichting.

2.6.1 De waarschijnlijkheid van toekomstig economisch voordeel

Waarschijnlijkheid is in deze betekenis de mate van onzekerheid over het naar of uit de entiteit vloeien 
van de toekomstige economische voordelen die aan de post zijn verbonden. Schattingen van de mate 
van onzekerheid worden gemaakt op basis van de beschikbare gegevens ten tijde van het opstellen van 
de jaarrekening.

2.6.2 Betrouwbaarheid van de waardering

Een post die wordt opgenomen, dient een waarde of kostprijs te hebben waarvan de omvang kan worden 
vastgesteld. Vaak moet de kostprijs of waarde worden geschat. Het gebruik van redelijke schattingen is 
een essentieel onderdeel van het opstellen van jaarrekeningen en ondergraaft  hun betrouwbaarheid niet. 
Wanneer geen redelijke schatting kan worden gemaakt, wordt de post niet opgenomen in de balans of 
de winst- en verliesrekening.
Een post die niet in aanmerking komt voor opname, kan later worden opgenomen als gevolg van latere 
omstandigheden of gebeurtenissen.
Een post die niet wordt opgenomen, kan men vermelden in de toelichting of in aanvullende bijlagen.

2.6.3 Opname van activa

Een actief wordt opgenomen in de balans als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor-
delen naar de entiteit zullen vloeien en het actief een kostprijs of waarde heeft  waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
Wanneer het onwaarschijnlijk wordt geacht dat uit de opname van een actief in de balans na de lopende 
verslagperiode voor de entiteit economische voordelen zullen voortvloeien, resulteert dit in de opname 
van een last in de winst- en verliesrekening.
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2.6.4 Opname van verplichtingen

Een verplichting wordt opgenomen in de balans als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van een 
bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen 
in zich dragen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld.

2.6.5 Opname van baten

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een toename van toekomstige eco-
nomische voordelen die verband houdt met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft  plaatsgevonden die betrouwbaar kan worden gewaardeerd. De opname van baten 
geschiedt dus simultaan met de opname van vermeerderingen van activa of verminderingen van ver-
plichtingen.

2.6.6 Opname van lasten

Lasten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer een afname van toekomstige voor-
delen die verband houdt met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft  plaatsgevonden die betrouwbaar kan worden gewaardeerd. De opname van lasten geschiedt dus 
simultaan met de opname van een vermeerdering van verplichtingen of een vermindering van activa.
Kosten worden aan opbrengsten toegerekend. Dit toerekenen houdt de simultane of gecombineerde 
opname in van kosten en opbrengsten die direct en samen voortvloeien uit dezelfde transacties of andere 
gebeurtenissen.
Als wordt verwacht dat economische voordelen verspreid over verschillende verslagperiodes zullen ont-
staan en het verband met de baten slechts globaal of indirect kan worden vastgesteld, worden kosten in 
de winst- en verliesrekening opgenomen op basis van systematische en redelijke toerekeningsprocedu-
res. Deze laatste beogen dat kosten worden opgenomen in de verslagperioden waarin de economische 
voordelen die deze posten zouden kunnen genereren, gebruikt worden of afl open.

Een last wordt onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening als hij geen toekomstige eco-
nomische voordelen produceert of indien en voor zover toekomstige economische voordelen niet in 
aanmerking komen voor opname in de balans als een actief.
Een last wordt in de winst- en verliesrekening ook opgenomen in die gevallen waarin een verplichting 
ontstaat zonder dat dit gepaard gaat met de opname van een actief, evenals wanneer een verplichting uit 
hoofde van een productgarantie ontstaat.

2.7 Waardering van de elementen van de jaarrekening

Waardering is het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor de elementen van de jaarrekening 
moeten worden opgenomen en geboekt in de balans en de winst- en verliesrekening.

Verschillende waarderingsgrondslagen kunnen worden toegepast in de jaarrekening. Mogelijke grond-
slagen zijn historische kostprijs, actuele waarde, bruto-opbrengstwaarde en contante waarde.
Deze kunnen in verschillende mate en in wisselende combinaties worden toegepast.
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Worden activa gewaardeerd aan historische kostprijs, dan worden ze geboekt tegen het bedrag aan geld-
middelen of kasequivalenten dat is betaald, of tegen de reële waarde van de vergoeding die is betaald om 
ze te verwerven, bepaald op het tijdstip waarop de activa worden verworven. Verplichtingen worden 
gewaardeerd aan historische waarde als ze worden geboekt tegen het bedrag van de opbrengst die in ruil 
voor de verplichting is ontvangen, of in sommige omstandigheden tegen de bedragen in de vorm van 
geldmiddelen of kasequivalenten die naar verwachting moeten worden betaald om de verplichting in het 
normale verloop van de bedrijfsvoering te voldoen.

Worden activa gewaardeerd aan actuele waarde, dan worden ze opgenomen tegen het bedrag aan geld-
middelen of kasequivalenten dat zou moeten worden betaald indien eenzelfde of een gelijkwaardig actief 
zou worden verworven. Verplichtingen worden gewaardeerd aan actuele waarde wanneer ze in de balans 
worden opgenomen tegen het bedrag aan geldmiddelen of kasequivalenten dat vereist zou zijn om de 
verplichting thans af te wikkelen.

Activa worden gewaardeerd aan bruto-opbrengstwaarde wanneer ze worden opgenomen tegen het 
bedrag aan geldmiddelen of kasequivalenten dat zou worden verkregen door het actief op een normale 
wijze te vervreemden. Verplichtingen worden gewaardeerd aan bruto-opbrengstwaarde wanneer ze wor-
den opgenomen tegen de bedragen waarvoor zij kunnen worden afgewikkeld. Dat zijn de niet verdis-
conteerde bedragen die naar verwachting betaald zouden moeten worden om de verplichtingen in het 
normale verloop van de bedrijfsvoering te voldoen.

Activa worden gewaardeerd aan contante waarde wanneer ze worden opgenomen tegen de huidige con-
tante waarde van de toekomstige netto-instroom aan geldmiddelen die de post naar verwachting in 
het normale verloop van de bedrijfsuitvoering zal genereren. Verplichtingen worden gewaardeerd aan 
contante waarde wanneer ze worden opgenomen tegen de contante gedisconteerde waarde van de toe-
komstige netto-uitstroom aan geldmiddelen die naar verwachting vereist zijn om de verplichtingen in 
het normale verloop van de bedrijfsvoering af te wikkelen.

De meest gekozen waarderingsgrondslag is de historische kostprijs.

Voorraden worden meestal opgenomen tegen kostprijs of netto-opbrengstwaarde, als dit bedrag lager 
is. Verhandelbare eff ecten kunnen worden opgenomen tegen marktwaarde en pensioenverplichtingen 
tegen hun contante waarde.
Voorts gebruiken sommige entiteiten de actuele waarde als een antwoord op het onvermogen van de 
waarderingsgrondslag van de historische kostprijs om met de gevolgen van prijswijzigingen van niet-
monetaire activa om te gaan.
Een waarderingsgrondslag die niet vermeld wordt in het Raamwerk, maar pas later aan bod komt in de 
standaarden zelf, is fair value. Fair value, of reële waarde, is het bedrag waarvoor een actief kan worden 
verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde, onafh anke-
lijke partijen die tot een transactie bereid zijn.

2.8 De begrippen vermogen en vermogensinstandhouding

De meeste entiteiten kiezen bij het opstellen van de jaarrekening een fi nancieel vermogensbegrip. Dit 
vermogen is synoniem aan het nettoactief of eigen vermogen van de entiteit.
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Onder een fysiek vermogensbegrip wordt vermogen beschouwd als de productiecapaciteit van de enti-
teit.
De keuze van een passend vermogensbegrip dient men te baseren op de behoeft en van de gebruiker van 
de jaarrekening.

Vermogensinstandhoudingsbegrippen en de bepaling van winst

Onder fi nanciële vermogensinstandhouding is er slechts sprake van ‘behaalde’ winst indien het fi nan-
ciële bedrag van het nettoactief aan het einde van de periode dat van het begin van de periode overtreft , 
na uitsluiting van enige uitkering aan en bijdrage van eigenaars gedurende de periode. Deze vermogens-
instandhouding kan worden gemeten in nominale geldeenheden, of in eenheden constante koopkracht.
Financiële vermogensinstandhouding vereist geen gebruik van een bepaalde waarderingsgrondslag. De 
keuze van de grondslag is afh ankelijk van het soort fi nancieel vermogen dat de entiteit beoogt te hand-
haven.

Onder fysieke vermogensinstandhouding is er slechts sprake van ‘behaalde’ winst indien de fysieke pro-
ductiecapaciteit van de entiteit aan het einde van de periode deze aan het begin van de periode overtreft , 
na uitsluiting van enige uitkering aan en bijdrage van eigenaars gedurende de periode.
Fysieke vermogensinstandhouding vereist de keuze van waarderingsgrondslag op basis van actuele 
waarde.

Het begrip vermogensinstandhouding verschaft  de brug tussen de vermogensbegrippen en de winst-
begrippen, omdat het de aanwijzing levert voor de wijze waarop de omvang van de winst zal worden 
bepaald.

Het voornaamste verschil tussen de twee begrippen wordt gevormd door de behandeling van de gevol-
gen van prijswijzigingen in activa en verplichtingen van de entiteit, die al dan niet leiden tot winst.
Volgens fi nanciële vermogensinstandhouding is winst de toename van het nominale geldvermogen 
gedurende de periode. Prijsverhogingen van activa gedurende de periode vormen hier begripsmatig dus 
winsten. Zij kunnen echter niet als zodanig worden opgenomen totdat de activa in een ruiltransactie zijn 
vervreemd.
Volgens fysieke vermogensinstandhouding is winst de toename van dat vermogen gedurende de verslag-
periode. Alle prijswijzigingen die activa en verplichtingen van de entiteit beïnvloeden, worden gezien 
als wijzigingen in de waarde van de fysieke productiecapaciteit van de entiteit. Daardoor worden zij 
behandeld als aanpassingen voor vermogensinstandhouding die deel uitmaken van het eigen vermogen 
en niet als winst.

De keuze van de waarderingsgrondslagen en van het vermogensinstandhoudingsbegrip zal bepalen welk 
model voor administratieve verwerking voor de opstelling van de jaarrekening wordt gehanteerd. Ver-
schillende modellen voor administratieve verwerking vertonen een verschillende mate van relevantie en 
betrouwbaarheid en dus dient het management, evenals op andere gebieden, een evenwicht te zoeken 
tussen relevantie en betrouwbaarheid.
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3 De presentatie van de jaarrekening

De Internationale Accounting Standaard 1 is de enige standaard die de jaarrekening als geheel benadert.
IAS 1 formuleert de vereisten aangaande presentatie. De voornaamste doelstelling is het bevorderen 
van de vergelijkbaarheid van de fi nanciële verslaggeving tussen verschillende ondernemingen enerzijds 
en anderzijds voor eenzelfde onderneming doorheen de tijd. De standaard bepaalt minimumvereisten 
voor de presentatie en inhoud en geeft  richtlijnen aangaande de structuur. In september 2007 werd IAS 
1 herzien. De gewijzigde versie is van toepassing vanaf 1 januari 2009.1 De belangrijkste te weerhouden 
elementen zijn de volgende.

3.1 De componenten van de jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:
– het overzicht van de fi nanciële positie op het einde van de verslagperiode;
– het overzicht van comprehensieve winst/verlies van de verslagperiode;
– het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen van de verslagperiode;
– het overzicht van de kasstromen voor de verslagperiode;
– de toelichting, omvattende de grondslagen van de fi nanciële rapportering en andere verklarende 

inlichtingen;
– het overzicht van de fi nanciële positie bij de aanvang van de verslagperiode indien de onderneming 

op retroactieve wijze een wijziging in een grondslag voor fi nanciële verslaggeving doorvoert of een 
retroactieve aanpassing doet of als een onderneming een herclassifi catie doet van de items in de 
fi nanciële staten.

De benamingen ‘balans’ (balance sheet) en ‘kasstroomoverzicht’ (cash fl ow statement) werden bij de 
herziening van IAS 1 vervangen door respectievelijk ‘overzicht van de fi nanciële positie’ (statement of 
fi nancial position) en ‘overzicht van de kasstromen’ (statement of cash fl ows). De IASB was van oordeel 
dat deze nieuwe benamingen beter overeenkwamen met de functionaliteit van deze overzichten. Het 
staat een onderneming echter vrij andere benamingen te gebruiken dan deze voorzien in de standaard, 
wat betekent dat de oude benamingen ‘balans’ en ‘kasstroomoverzicht’ in de praktijk behouden kunnen 
blijven.

Buiten voorgaande elementen die verplichtend zijn, geven ondernemingen meestal additionele infor-
matie zoals uitleg rond de fi nanciële situatie en de fi nanciële performantie, milieurapportering, rap-
portering omtrent de toegevoegde waarde,... Indien dit gebeurt, dan valt die informatie buiten het 
toepassingsgebied van IAS 1. Het is belangrijk dat voorgaande informatie duidelijk afgezonderd wordt 
van de fi nanciële infor matie die valt onder IAS 1.

1 Het dient vermeld te worden dat deze herziening slechts een tussentijds karakter heeft , daar de IASB momenteel werkt 
aan een nog meer ingrijpende herziening van IAS 1.
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3.2 Identifi catie van de jaarrekening

Het object waaromtrent gerapporteerd wordt, moet goed afgelijnd zijn. Volgende minimuminformatie 
wordt vereist:
– naam van de verslaggevende onderneming of een andere vorm van identifi catie, alsook de vermel-

ding of dit ten opzichte van de vorige rapportering gewijzigd is;
– of het de jaarrekening van een individuele onderneming betreft , dan wel die van een groep van 

ondernemingen;
– het einde van de verslagperiode (voor de balans) of de periode die de rapportering bestrijkt (voor de 

winst- en verliesrekening, het overzicht van de vermogensmutaties en het kasstroomoverzicht);
– de rapporteringsvaluta; en
– de gehanteerde methode van afronding van de cijfers in de jaarrekening.

De onderneming zorgt ervoor dat het voorgaande voor elk van de elementen waarover gerapporteerd 
wordt, duidelijk blijkt. Zie hiervoor “Identifi catiegegevens” in het didactische model.

3.3 Verslagperiode

Uit de rapportering moet duidelijk blijken over welke periode er gerapporteerd wordt. Het is gebruikelijk 
een jaarlijkse rapportage te voorzien. Onder een jaar wordt 365 dagen verstaan, sommige ondernemin-
gen verkiezen echter een periode van 52 weken. Aangezien de afwijking ervan tegenover 365 dagen 
zelden materieel zal zijn, wordt dit eveneens aanvaard.

Indien de onderneming haar verslagperiode wijzigt of uitzonderlijk over een periode van korter of langer 
dan één jaar rapporteert, moet deze periode uitdrukkelijk vermeld worden, alsook de hiernavolgende 
informatie:
– de reden waarom een langere of kortere periode dan één jaar genomen wordt;
– het feit dat de vergelijkende bedragen voor de winst- en verliesrekening, de vermogensmutatie, het 

kasstroomoverzicht en de eraan gehechte toelichtingen niet vergelijkbaar zijn.

3.4 Kwalitatieve kenmerken waaraan de jaarrekening dient te voldoen

De jaarrekening dient te voldoen aan alle kenmerken beschreven in het raamwerk.
Een overzicht vindt u hieronder.

3.4.1 Het continuïteitsbeginsel

Het management beoordeelt of de onderneming zich in een toestand van continuïteit bevindt.
Heeft  het management beslist dat de onderneming zal worden stopgezet, dan zal zij de jaarrekening 
opmaken vanuit discontinuïteit. De daarbij gehanteerde waarderingsgrondslagen zullen duidelijk ver-
meld worden, alsook de reden waarom gekozen wordt voor deze discontinuïteit.
Wordt het management geconfronteerd met wezenlijke elementen die de continuïteit in vraag stellen, 
voort vloeiende uit schattingen en beoordelingen over ten minste de komende 12 maanden, zonder dat 
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dit leidt tot een oordeelsvorming van discontinuïteit, maar wel tot een situatie van onzekerheid omtrent 
de discontinuï teit, dan zal zij wellicht de jaarrekening vanuit continuïteitsstandpunt opmaken, maar in 
de toelichting zal zij de onzekerheidsfactoren vermelden.

3.4.2 Het toerekeningsbeginsel (accrual)

Met uitzondering van het overzicht van de kasstromen, is het toerekeningsbeginsel van toepassing.

3.4.3 Consistentie van de presentatie

De voorstelling van alle componenten van de jaarrekening dient ongewijzigd te blijven over de verslag-
periodes heen, tenzij:
– het duidelijk zou zijn dat, ingevolge een signifi cante wijziging in de aard van de activiteiten van de 

onderneming of ingevolge een doorlichting van de fi nanciële staten, een andere voorstellingswijze 
meer gepast zou zijn. Bij de evaluatie van dit laatste dienen de criteria van IAS 8 met betrekking tot 
de wijziging en selectie van een boekhoudgrondslag in aanmerking te worden genomen;

– een wijziging in een IAS/IFRS-standaard dit oplegt.

In deze gevallen zal de verandering doorgevoerd worden en rapport opgemaakt worden conform de 
norm inzake verandering van grondslag of van schattingen, zijnde IAS 8.

3.4.4 Materialiteit en aggregatie

Aangezien de jaarrekening de voorstelling vormt van de verwerking van zeer veel transacties, zal het 
administratief en boekhoudsysteem de massa van transacties samenbrengen in grote groepen van gelijk-
gerichte transacties. Deze worden op een gelijkaardige wijze verwerkt, waardoor alleen de synthese weer-
gegeven wordt van wat uit de groep resteert als te rapporteren bezittingen, verplichtingen, opbrengsten, 
kosten, inkomende en uitgaande geldstromen.
In dit keuzeproces van samenvoegen moet met aandacht nagegaan worden dat slechts samengebracht 
wordt wat samen hoort; alsook dat elementen die niet tot een groep behoren, afzonderlijk behandeld 
worden en als dusdanig gerapporteerd worden zodra ze voldoen aan de eisen van de materialiteit.

Een praktisch voorbeeld. In Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden werden de voornaamste cycli 
van het ondernemingsproces besproken. Veronderstel dat er in de verkoopcyclus drie productgroepen 
behandeld worden, maar dat de onderneming ook nu en dan vaste activa en zelf ontwikkelde kennis 
verkoopt. Het is duidelijk dat men deze laatste, indien mate rieel, niet kan onderbrengen in de normale 
verkoopcyclus.

3.4.5 Saldering

Dit principe, ook compensatie genoemd, is algemeen aanvaard. Men mag in de jaarrekening niet samen-
voegen wat niet dezelfde feitelijke kenmerken heeft . Dit geldt op het niveau van de balans (bezittin-
gen niet vermengen met verplichtingen – tenzij er een contract van schuldvergelijking is), maar ook en 
vooral op het niveau van de winst- en verliesrekening (opbrengsten en kosten niet vermengen).
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3.4.6 Vergelijkende informatie

Een essentieel kenmerk van fi nanciële rapportering is dat, naast de gegevens van de lopende verslag-
periode, ook de vergelijkende gegevens van minstens één vorige verslagperiode gerapporteerd worden.
Dit principe impliceert dan ook dat wat gepresenteerd wordt, vergelijkbaar is. Dit betekent dat het naar 
vorm niet verandert, maar ook dat het naar waardering niet verandert.
Verandert de vorm, dan gebeurt er een herschikking van elementen. De gebruiker moet hieromtrent de 
nodige informatie ontvangen, zijnde:
– de reden van de herschikking;
– het bedrag dat herschikt werd.

Wanneer de onderneming in de onmogelijkheid verkeert om bovenstaande informatie te geven, dan zal 
ze in de toelichting vermelden:
– de oorzaak waarom dit niet kan worden vergeleken met de vorige rapporteringsperiode;
– de hoogte van het bedrag dat niet kan worden vergeleken met de vorige rapporteringsperiode.

3.4.7 Getrouw beeld en volledige toepassing van het stelsel IAS/IFRS

Aangezien de IAS/IFRS-standaarden opgemaakt werden om een getrouw beeld te realiseren, dient een 
onderne ming duidelijk te vermelden dat ze HET GEHEEL van de standaarden gevolgd heeft .
In de zeer uitzonderlijke situatie dat de leiding beslist dat een vereiste van een of meerdere standaarden 
aanleiding geeft  tot een misleidende rapportering, en als gevolg hiervan beslist een afwijkende rapporte-
ring te voeren, dan zal de onderneming in de toelichting vermelden:
– dat de rapportering een getrouw beeld geeft ;
– dat de jaarrekening in alle wezenlijke opzichten IAS/IFRS volgt, maar dat er afwijking is omwille van 

het bereiken van een getrouw beeld;
– de opsomming van elke standaard waarvan is afgeweken, de aard van de afwijking met vermelding 

van de manier waarop de standaard zou moeten worden verwerkt, de reden waarom deze verwer-
king niet aangepast is voor de rapportering en de gehanteerde verwerkingswijze;

– de fi nanciële impact van de afwijking op de nettowinst of het nettoverlies, de activa en de verplich-
tingen en de kasstromen van de onderneming en dit voor elke gepresenteerde periode.

Mocht de standaard vermelden dat een afwijking niet toegelaten is en de leiding ervan overtuigd is dat de 
informatie die op deze wijze opgemaakt wordt, misleidend is en niet leidt tot een getrouw beeld, dan zal 
via de toelichting de nodige informatie verschaft  worden om de misleiding te verbeteren:
– de standaard die aanleiding geeft  tot de misleidende informatie, de aard van de standaard, de reden 

waarom de leiding denkt dat deze standaard voor de rapportering misleidend is;
– de aanpassingen aan de jaarrekening die de leiding voorstelt om het misleidend karakter te vermij-

den en dit voor elk der boekjaren die in de jaarrekening voorkomen.
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3.5 De balans

3.5.1 Algemeen

De basisvoorstelling van de balans steunt op vlottend/vast c.q. kortlopend/langlopend. Alleen wanneer 
deze voorstelling niet leidt tot het getrouw beeld, mag men overgaan tot een voorstelling in volgorde van 
hun liquiditeit. Voor elk actief en elke verplichting waarin bedragen zijn vervat die naar verwachting zowel 
binnen als buiten de twaalf maanden na het einde van de verslagperiode zullen worden geïnd of veref-
fend, moet men het bedrag vermelden dat na meer dan 12 maanden zal worden geïnd of vereff end. Een 
voorbeeld hiervan kan zijn de rekening ‘klanten’ (zijnde een vordering behorende tot het vlottend actief) 
waarin bedragen vervat kunnen zitten die later dan 12 maanden na het einde van de verslagperiode geïnd 
zullen worden.

3.5.2 Vlottende activa

Dit zijn de activa die behoren tot het werkkapitaal van de onderneming. Zij kunnen gedurende de nor-
male exploitatiecyclus van de onderneming in geld omgezet worden. Een juiste classifi catie is van belang 
omdat dit de liquiditeitspositie van de onderneming beïnvloedt.
Vlottende activa voldoen aan een van volgende voorwaarden:
– ze worden gerealiseerd (verbruikt, verkocht, geïnd, ...) gedurende de normale exploitatiecyclus van 

de onderneming (voorraden grondstoff en, goederen in bewerking, bestellingen in uitvoering, ...). Als 
normale exploitatiecyclus wordt beschouwd: de tijd tussen het ontstaan van het actief en het omzet-
ten in contanten of kasequivalenten. Deze exploitatiecyclus kan dus langer zijn dan 12 maanden;

– ze worden aangehouden om op korte termijn verkocht te worden (gereed product, handelsgoede-
ren);

– ze worden binnen de 12 maanden na het einde van de verslagperiode gerealiseerd (handelsvorderin-
gen, activa bestemd voor de verkoop, ...);

– het zijn geldmiddelen of kasequivalenten die onmiddellijk in contanten omgezet kunnen worden 
(contanten, beschikbaar op rekening, titels en aandelen genoteerd ter beurs, ...).

3.5.3 Vaste activa

Alle activa die niet ‘vlottend’ zijn. Dit dekt zowel de immateriële, de materiële als de fi nanciële activa met 
een langetermijnkarakter (omvat zowel het aspect ‘vast’ als het aspect ‘meer dan 12 maanden na het einde 
van de verslagperiode’). Onder vast verstaat men ‘meerdere jaren’, het is niet het doel van de onderneming 
om dit actief in geld om te zetten, maar wel om dit actief te gebruiken in haar exploitatie.

Onder lang wordt verstaan: meer dan de normale duur van de normale exploitatiecyclus (bv. er worden 
omwille van marktomstandigheden voorraden gekocht die buiten de behoeft e van de normale exploi-
tatiecyclus vallen; in dit geval zullen ze bij inventaris niet als vlottend kunnen worden gebaseerd; idem 
voor handelsvorderingen die de normale exploitatiecyclus – voor zover langer dan 12 maanden – over-
schrijden).
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3.5.4 Kortlopende verplichtingen

Dit zijn de verplichtingen die behoren tot het werkkapitaal van de onderneming. Zij moeten gedurende 
de normale exploitatiecyclus van de onderneming worden voldaan. Een juiste classifi catie is van belang, 
aangezien dit de liquiditeitspositie van de onderneming beïnvloedt.
Een verplichting is op korte termijn wanneer ze voldoet aan een van de volgende criteria. De verplichting:
– kan worden afgewikkeld binnen het normale verloop van de exploitatiecyclus (schulden aan leveran-

ciers, ontvangen voorschotten op bestellingen, schulden uit personeelskosten, schulden uit andere 
exploitatie kosten, ...); mocht dit niet het geval zijn, dan moet dit blijken uit de rapportering;

– wordt gehouden om verhandeld te worden (fi nanciële instrumenten, ...);
– wordt vereff end gedurende 12 maanden na het einde van de verslagperiode (te betalen dividenden en 

tantièmes, belasting schulden, kaskrediet, verplichtingen die binnen de 12 maanden vervallen);
– de onderneming heeft  niet het onvoorwaardelijke recht om haar verplichting binnen de 12 maanden 

na het einde van de verslagperiode te verlengen (hiermee wordt bedoeld dat de onderneming niet 
het onvoorwaardelijke recht heeft  om de schuld te verlengen met meer dan 12 maanden). Deze regel 
dient strikt geïnterpre teerd te worden.

Indien een verplichting binnen de 12 maanden na het einde van de verslagperiode vervalt, en men in 
onderhandeling is voor verlenging, maar de resultaten van die onderhandeling niet gekend zijn op 
moment dat de jaarrekening goed gekeurd wordt voor voorlegging aan de algemene vergadering, dan 
blijven die verplichtingen als korte termijn gerapporteerd.

3.5.5 Langlopende verplichtingen

Alle verplichtingen die niet op korte termijn zijn, worden als langlopend beschouwd.
Voorbeelden zijn:
– alle verplichtingen die later dan 12 maanden na het einde van de verslagperiode dienen te worden 

afgewikkeld en niet behoren tot de normale exploitatiecyclus;
– roll-over kredieten waar de onderneming het onvoorwaardelijke recht heeft  om over de verlenging te 

beslissen, zelfs al moet deze beslissing genomen worden binnen de komende termijn van 12 maan-
den;

– alle kortetermijnverplichtingen waar de uitlener voor datum van goedkeuring van de jaarrekening 
ter voorlegging aan de algemene vergadering akkoord is om een ‘grace’-periode toe te staan van min-
stens 12 maanden, of tot een herfi nanciering over te gaan, of herfi nanciering toe te staan.

3.5.6 Informatie die moet worden opgenomen in de balans, alsook deze informatie waar 
men de keuze heeft die te vermelden hetzij in de balans hetzij in de toelichting

De volgende illustratie is een voorbeeld van een voorstelling van een balans, afk omstig uit IAS 1. Verder 
verwijzen wij ook naar het model van de NBB, gepresenteerd in de bijlage.
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Part I: Illustrative presentation of fi nancial statements

XYZ Group – Statement of fi nancial position as at 31 December 20N7
(in thousands of currency units)
  31 Dec 20N7 31 Dec 20N6

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment 350,700 360,020
Goodwill 80,800 91,200
Other intangible assets 227,470 227,470
Investments in associates 100,150 110,770
Available-for-sale fi nancial assets      142,500      156,000
       901,620      945,460
Current assets
Inventories 135,230 132,500
Trade receivables 91,600 110,800
Other current assets 25,650 12,540
Cash and cash equivalents      312,400      322,900
       564,880      578,740
Total assets   1,466,500   1,524,200

EQUITY AND LIABILITIES
Equity attributable to owners of the parent
Share capital 650,000 600,000
Retained earnings 243,500 161,700
Other components of equity        10,200        21,200
  903,700 782,900
Non-controlling interests        70,050        48,600
Total equity      973,750      831,500

Non-current liabilities
Long-term borrowings 120,000 160,000
Deferred tax 28,800 26,040
Long-term provisions        28,850        52,240
Total non-current liabilities      177,650      238,280

Current liabilities
Trade and other payables 115,100 187,620
Short-term borrowings 150,000 200,000
Current portion of long-term borrowings 10,000 20,000
Current tax payable 35,000 42,000
Short-term provisions          5,000          4,800
Total current liabilities      315,100      454,420
Total liabilities      492,750      692,700

Total equity and liabilities   1,466,500   1,524,200
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3.6 Het overzicht van comprehensieve winst of verlies

3.6.1 Algemene bepalingen

Het overzicht van comprehensieve winst omvat alle bronnen van wijzigingen van het eigen vermogen 
met uitzondering van:
– deze voortkomend uit transacties met de eigenaars;
– deze gerelateerd aan retroactieve wijziging van belastinggrondslagen en retroactieve aanpassingen 

(IAS 8).

Dit betekent dat comprehensieve winst dus ook de zogeheten ‘andere’ componenten omvat die volgens 
de desbetreff ende standaarden rechtstreeks in het eigen vermogen dienen te worden geboekt (dus zon-
der over de vroegere winst- en verliesrekening te lopen). Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– herwaarderingsmeerwaarden op materiële (IAS 16) en immateriële (IAS 38) vaste activa;
– herwaarderingen van voor verkoop beschikbare fi nanciële activa (IAS 39);
– winsten en verliezen ontstaan uit de omrekening van de fi nanciële staten van een buitenlandse enti-

teit (IAS 21);
– actuariële winsten en verliezen in het kader van toegezegd-pensioenregelingen (IAS 19);
– het eff ectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van afdekkinginstrumenten bij kasstroom-

afdekkingen (IAS 39).

De voorkeursbehandeling bestaat erin dat comprehensieve winst/verlies getoond wordt in één enkele 
allesomvattende staat (overzicht van comprehensieve winst/verlies). Het is echter ook toegelaten een 
onderscheid in twee aparte staten te maken tussen:
– het overzicht van winst/verlies (statement of income); en
– het overzicht van comprehensieve winst/verlies (statement of comprehensive income).

Bij de tweede werkwijze worden de ‘andere’ componenten van comprehensieve winst enkel in het laatste 
overzicht vertoond en daarin toegevoegd aan het totaal van het overzicht van winst/verlies. Op deze 
manier blijft  het traditionele overzicht van winst/verlies als aparte staat bewaard.

De vraag of het cumuleren van deze ‘andere’ comprehensieve winstcomponenten in een latere periode 
‘geherclassifi ceerd’ of ‘gerecycleerd’ dient te worden naar het overzicht van de winst/verlies van de peri-
ode en de voorwaarden hiertoe worden bepaald door de individuele standaarden. Bijvoorbeeld, onge-
realiseerde meer- en minderwaarden op voor verkoop beschikbare fi nanciële activa dienen te worden 
geherclassifi ceerd naar het overzicht van de winst/verlies van de periode bij realisatie (IAS 39). IAS 1 
bepaalt dan dat de hiermee gerelateerde herclassifi catieaanpassing duidelijk dient te worden vertoond. 
Deze herclassifi catieaanpassing is een tegenboeking in eigen vermogen van de in-winst-name bij reali-
satie van voorheen geregistreerde meer- en minderwaarden en is nodig om dubbelboeking doorheen de 
tijd van ‘andere’ componenten van comprehensieve winst te voorkomen.
Stel bijvoorbeeld dat een onderneming een cumul van ongerealiseerde meerwaarde op aandelen heeft  
van 100 die in vorige verslagperioden vertoond werden in ‘andere’ comprehensieve winst. IAS 39 bepaalt 
dat bij realisatie, deze 100 dient te worden geherclassifi ceerd in het overzicht van winst/verlies. Op dat 
moment dient echter een tegenboeking in eigen vermogen te gebeuren die ook opgenomen wordt bij 
‘andere’ comprehensieve winst in het overzicht van comprehensieve winst/verlies (– 100). IAS 1 bepaalt 
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dat deze herclassifi catieaanpassing duidelijk moet worden vertoond, ofwel in de rubriek andere compre-
hensieve winst ofwel in de toelichting.
De onderneming moet de winstbelasting die overeenkomt met elk van de ‘andere’ componenten van 
comprehensieve winst of verlies, inclusief herclassifi catieaanpassingen, weergeven, ofwel in het overzicht 
van comprehensieve winst of verlies ofwel in de toelichting.
Een voorbeeld van een standaard die geen herclassifi catie toelaat, is IAS 16. Herwaarderingsmeerwaar-
den op materiële vaste activa dienen bij realisatie rechtstreeks naar ingehouden winsten te worden over-
geboekt en lopen dus nooit over de winst- en verliesrekening.

Er worden twee mogelijke opdelingsvormen van winst- en verliesrekening toegelaten: de winst- en 
verliesrekening waar opbrengsten en kosten volgens hun aard ingedeeld worden, ofwel deze waar de 
indeling volgens hun functie gebeurt. De leiding kiest de vorm die de meeste informatie geeft  rond het 
getrouw beeld.

Wanneer men de vorm van opbrengsten en kosten naar functie kiest, zullen in de toelichting additionele 
inlichtingen gegeven worden over de kosten naar aard.

De meest bekende vorm is deze met opbrengsten naar aard (verkopen, overige opbrengsten,...) en kosten 
naar aard (grondstoff en, personeelskosten, afschrijvingen enz.). De indeling van kosten naar functie 
legt meer het proces op de exploitatiecyclus (verkopen min verkoopkosten geeft  de brutowinst, die dan 
verminderd wordt met de distributiekosten, de administratieve kosten, de overige exploitatiekosten en 
vervolgens vermeerderd wordt met de overige opbrengsten).

3.6.2 Voorstelling van het overzicht van winst of verlies

Onderstaand voorbeeld is afk omstig uit IAS 1. Het betreft  een overzicht van comprehensieve winst/verlies 
in één, respectievelijk twee tabellen, gecombineerd met een opdeling volgens functie, respectievelijk aard.

Mogelijkheid 1: Eén allesomvattende staat van comprehensieve winst/verlies (functionele opdeling)

  20N7 20N6
Revenue 390,000 355,000
Cost of sales   (245,000)   (230,000)
Gross profi t 145,000 125,000
Other income 20,667 11,300
Distribution costs (9,000) (8,700)
Administrative expenses (20,000) (21,000)
Other expenses (2,100) (1,200)
Finance costs (8,000) (7,500)
Share of profi t of associates        35,100        30,100
Profi t before tax 161,667 128,000
Income tax expense     (40,417)     (32,000)
Profi t for the year from continuing operations 121,250 96,000
Loss for the year from discontinues operations                 –     (30,500)
PROFIT FOR THE YEAR 121,250 65,500
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  20N7 20N6
Other comprehensive income:
Exchange differences on translating foreign operations 5,334 10,667
Available-for-sale fi nancial assets (24,000) 26,667
Cash fl ow hedges (667) (4,000)
Gains on property revaluation 933 3,367
Actuarial gains (losses) on defi ned benefi t pension plans (667) 1,333
Share of other comprehensive income of associates 400 (700)
Income tax relating to components of other comprehensive income          4,667       (9,334)
Other comprehensive income for the year, net of tax     (14,000)        28,000
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR      107,250        93,500

Profi t attributable to:
 Owners of the parent 97,000 52,400
 Non-controlling interests        24,450        13,100

       121,250        65,500

Total comprehensive income attibutable to:
 Owners of het parent 85,800 74,800
 Non-controlling interests        21,450        18,700
       107,250        93,500

Earnings per share (in currency units):
 Basic and diluted            0.46            0.30

Alternatively, components of other comprehensive income 
could be presented in the statement of comprehensive income net of tax:

Other comprehensive income for the year, after tax: 20N7 20N6
Exchange differences on translating foreign operations 4,000 8,000
Available-for-sale fi nancial assets (18,000) 20,000
Cash fl ow hedges (500) (3,000)
Gains on property revaluation 600 2,700
Actuarial gains (losses) on defi ned benefi t pension plans (500) 1,000
Share of other comprehensive income of associates             400          (700)
Other comprehensive income for the year, net of tax     (14,000)        28,000

Een alternatief is dat de componenten van andere comprehensieve winst/verlies worden getoond na 
belastingen. De belastingen gerelateerd aan deze componenten worden dan weergegeven in de toelich-
ting.
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Mogelijkheid 2: Voorstelling van comprehensieve winst/verlies in twee aparte staten (categoriale opdeling)

  20N7 20N6
Revenue 390,000 355,000
Other income 20,667 11,300
Changes in inventories of fi nished goods and work in progress (115,100) (107,900)
Work performed by the entity and capitalised 16,000 15,000
Raw material and consumables used (96,000) (92,000)
Employee benefi ts expense (45,000) (43,000)
Depreciation and amortisation expense (19,000) (17,000)
Impairment of property, plant and equipment (4,000) –
Other expenses (6,000) (5,500)
Finance costs (15,000) (18,000)
Share of profi t of associates        35,100        30,100
Profi t before tax 161,667 128,000
Income tax expense     (40,417)     (32,000)
Profi t for the year from continuing operations 121,250 96,000
Loss for the year from discontinues operations                 –     (30,500)
PROFIT FOR THE YEAR      121,250        65,500

Profi t attributable to:
 Owners of the parent 97,000 52,400
 Non-controlling interests        24,250        13,100
       121,250        65,500

Earnings per share (in currency units): 
 Basic and diluted            0.46            0.30

  20N7 20N6
Profi t of the year 121,250 65,500
Other comprehensive income:
Exchange differences on translating foreign operations 5,334 10,667
Available-for-sale fi nancial assets (24,000) 26,667
Cash fl ow hedges (667) (4,000)
Gains on property revaluation 933 3,367
Actuarial gains (losses) on defi ned benefi t pension plans (667) 1,333
Share of other comprehensive income of associates 400 (700)
Income tax relating to components of other comprehensive income          4,667       (9,334)
Other comprehensive income for the year, net of tax     (14,000)        28,000
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR      107,250        93,500

Total comprehensive income attributable to:
 Owners of the parent 85,800 74,800
 Non-controlling interests        21,450        18,700
       107,250        93,500
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3.7 Het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen

Het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen bevat volgens de herziene versie van IAS 1 enkel 
nog het detail van de transacties met de aandeelhouders-eigenaars en niet meer het detail van de wijzi-
gingen van het eigen vermogen ten gevolge van ‘andere’ componenten van comprehensieve winst. Deze 
laatste worden weergegeven in het overzicht van comprehensieve winst/verlies. De bedoeling van deze 
wijziging was transacties met de eigenaars-aandeelhouders duidelijk te onderscheiden van andere bron-
nen van wijzigingen in het eigen vermogen. Het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen is dus 
opgebouwd uit:
– het totaalcijfer van comprehensieve winst/verlies;
– het detail van transacties met de eigenaars-aandeelhouders;
– de gevolgen van retroactieve toepassing van boekhoudgrondslagen en retroactieve aanpassingen 

(IAS 8) en van herclassifi caties van items op elke component van het eigen vermogen;
– voor elke categorie van het eigen vermogen, een aansluiting tussen de boekwaarde aan het begin en 

aan het einde van de periode, waarbij elke mutatie afzonderlijk wordt opgenomen.

Onderstaand een voorbeeld uit IAS 1.

Statement of changes in equity for the year ended 31 December 20N7

Share 
capital

Retained 
earnings

Transla-
tion of 
foreign 
opera-

tions

Available-
for-sale 

fi nancial 
assets

Cash 
fl ow 

hedges

Reva-
luation 
surplus

Total Non-
con-

trolling 
interests

Total 
equity

Balance at 1 January 20N6 600,000 118,100 (4,000) 1,600 2,000 – 717,700 29,800 747,500

Changes in accounting policy – 400 400 100 500

Restated balance 600,000 118,500 (4,000) 1,600 2,000 – 718,100 29,900 748,000

Changes in equity for 20N6

Dividends – (10,000) – – – – (10,000) – (10,000)

Total comprehensive income 
for the year – 53,200 6,400 16,000 (2,400) 1,600 74,800 18,700 93,500

Balance at 31 December 
20N6 600,000 161,700 2,400 17,600 (400) 1,600 782,900 48,600 831,500

Changes in equity for 
20N7

Issue of share capital 50,000 – – – – – 50,000 – 50,000

Dividends – (15,000) – – – – (15,000) – (15,000)

Total comprehensive income 
for the year – 96,600 3,200 (14,400) (400) 800 85,800 21,450 107,250

Transfer to retained earnings – 200 – – – (200) – – –

Balance at 31 December 
20N7 650,000 243,500 5,600 3,200 (800) 2,200 903,700 70,050 973,750
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3.8 Overzicht van de kasstromen

Tot de jaarrekening behoort ook het overzicht van de kasstromen dat gedetailleerd behandeld wordt in 
IAS 7. Dit overzicht geeft  gebruikers van jaarrekeningen inzicht in de geldstromen die de activiteiten ver-
oorzaken en daardoor in de wijze waarop de onderneming erin slaagt geldmiddelen en kasequivalenten 
tijdig te genereren.

3.9 Toelichting bij de jaarrekening

3.9.1 Algemeen

De toelichting dient om:
– informatie te verschaff en omtrent de wijze waarop de jaarrekening opgesteld is (bv. de bevestiging 

dat de jaarrekening volledig conform IAS/IFRS is);
– informatie te verschaff en omtrent de toegepaste waarderingsgrondslagen;
– informatie te verschaff en die de IAS/IFRS-standaarden vereisen, voor zover deze niet op de balans, 

de winst- en verliesrekening, de vermogensmutatie en het kasstroomoverzicht voorkomt;
– aanvullende informatie te verschaff en die niet opgenomen is in de balans, winst- en verliesrekening, 

vermogensmutatie en het kasstroomoverzicht, maar noodzakelijk is om de daar gegeven informatie 
te begrijpen.

De toelichting dient op een systematische wijze te gebeuren. Daartoe zullen ondernemingen meestal bij 
elementen uit de balans, winst- en verliesrekening, vermogensmutatie en kasstroomoverzicht waar een 
toelichting dient te worden gegeven, een verwijzing plaatsen naar de toelichting. Rond sommige toelich-
tingen geeft  men bijzondere richtlijnen.

3.9.2 Presentatie van de grondslagen voor fi nanciële rapportering

In de toelichting zal de leiding duidelijk weergeven:
– de waarderingsgrondslag(en) die toegepast werd(en) bij de opstelling van de jaarrekening;
– elke specifi eke grondslag die noodzakelijk is voor een goed inzicht in de jaarrekening;
– de oordeelsvorming die de leiding verricht heeft  gedurende het waarderingsproces. Inderdaad, ter 

gelegenheid van de waardering dient men oordeelsvorming te doen die de waarde kan beïnvloeden. 
Voorbeelden zijn fi nanciële activa: ofwel zijn ze verkoopbaar ofwel behoren ze tot de categorie van 
houden tot vervaldag; in leasetransacties moet beoordeeld worden of alle risico’s overgedragen wor-
den; ingeval men de verkoop ook fi nanciert, moet beoordeeld worden of deze fi nanciering behoort 
tot de normale verkoopsvoorwaarden of niet, bij het bepalen van de consolidatiekring moet men het 
begrip controle invullen, ...

3.9.3 Presentatie van schattingen bij onzekerheid

De toelichting moet de gehanteerde basisveronderstellingen bevatten inzake de toekomstige evolutie en 
andere gehanteerde bronnen inzake onzekere gebeurtenissen die de leiding op het einde van de verslag-
periode verondersteld heeft  en een toekomstige invloed hebben op de waarde die ze aan bezittingen en 
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verplichtingen gegeven heeft . Deze informatie moet enerzijds de aard van het risico omvatten en ander-
zijds de huidige boekwaarde van de bezitting of de verplichting.
Daardoor kan de gebruiker het risico inschatten. Voorbeelden zijn veroudering door technologische 
evolutie, voorzieningen wegens pensioenen, ... Is een actief of een verplichting genoteerd aan ‘reële 
waarde’, dan dient men deze informatie niet te geven.

3.9.4 Overige informatie

Ten slotte dient de onderneming in de toelichting te vermelden: 
(a) het bedrag van de – vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd – voorgestelde of 

aangekondigde dividenden, die tijdens de periode nog niet als uitkering aan de houders van eigen-
vermogensinstrumenten zijn verwerkt, en het daaraan gerelateerde bedrag per aandeel; en

(b) het bedrag van eventuele cumulatief preferente dividenden dat nog niet is opgenomen.

4 Modeljaarrekening

Zoals reeds vermeld, kent IAS/IFRS geen modeljaarrekening. In dit boek hanteren we het hiernavol-
gende door de Balanscentrale ontwikkelde didactische model, vervat in bijlage 1.

5 Rekeningenstelsel

IAS/IFRS kent geen rekeningenstelsel. Het is aan de onderneming om zelf een rekeningenstelsel te ont-
werpen aangepast aan haar eigen behoeft en.

Een rekeningenstelsel heeft  als doel een gedetailleerde handleiding te zijn bij de jaarrekening. Het legt 
een minimumindeling vast voor de rekeningen die nodig zijn om alle rubrieken van de jaarrekening te 
kunnen afl eiden.

Binnen het stelsel van het Belgische boekhoudrecht is het rekeningenstelsel via koninklijk besluit opge-
legd. Ondernemingen breiden dit uit naargelang ze dit stelsel willen gebruiken om intern nog additio-
nele informatie te verkrijgen.

Het IAS/IFRS-stelsel kent geen opgelegde jaarrekening, en uiteraard ook geen opgelegde minimuminde-
ling van een algemeen aanvaard rekeningenstelsel. Het is de leiding van de onderneming die ervoor dient 
te zorgen dat men intern een dusdanige administratie voert die aanleiding geeft  tot een jaarrekeningrap-
portering die een getrouw beeld geeft  conform de IAS/IFRS-normen.
Het is dus aan de onderneming om een rekeningenstelsel te ontwerpen dat voldoet aan de eis om een 
getrouwe rapportering te ontwikkelen.

Het didactische model dat we in dit werk hanteren, stelt een jaarrekening voor. Deze jaarrekening moet 
admi nistratief en organisatorisch ondersteund worden. Een poging om dit te doen via het gekende 
rekeningenstelsel onder Belgisch boekhoudrecht is mogelijk, maar is niet logisch. Het lijkt ons dan ook 
verantwoord een reke ningenstelsel voor te stellen dat beter aansluit bij het didactische model, dan het 
rekeningenstelsel onder Belgisch boekhoudrecht.
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Dit rekeningenstelsel houdt rekening met het feit dat het model uitgaat van de geconsolideerde jaarreke-
ning. De structuur van de jaarrekening en de categoriaal voorgestelde winst- en verliesrekening (die we 
in dit werk volgen) stemmen niet overeen met de opbouw van het rekeningenstelsel geldend onder het 
Belgische boekhoudrecht.

In het voorgestelde rekeningenstelsel verwijzen we naar de rekeningen die gelden onder het Belgische 
boek houdrecht.

Een rekeningenstelsel voor het didactische model. De structuur is:
Klasse 1: Eigen vermogen en langetermijnverplichtingen
Klasse 2: Vaste activa
Klasse 3: Activa bestemd voor verkoop en voorraden
Klasse 4: Kortetermijnverplichtingen en vlottende activa andere dan geldmiddelen en kasequivalenten
Klasse 5: Geldmiddelen en kasequivalenten
Klasse 6: Categoriale indeling van de lasten
Klasse 7: Categoriale indeling van de baten
Klasse 0: Voorwaardelijke verbintenissen en verplichtingen

Alleen omwille van didactische doeleinden wordt in dit werk een rekeningenstelsel gehanteerd dat zo 
dicht mogelijk aansluit bij het Belgische MAR. Dit rekeningenstelsel is als losse bijlage bij dit boek toe-
gevoegd.





Deel 2 De jaarrekening volgens het 
IFRS-model





1 Algemene informatie

1 Algemene kenmerken van de onderneming 56

2 Bedrijfscombinaties 57

3 Informatie betreffende de consolidatie 58



56 Intersentia

Deel 2. De jaarrekening volgens het IFRS-model

De algemene informatie wordt opgesplitst in drie onderdelen:
– algemene kenmerken van de onderneming;
– bedrijfscombinaties; en
– informatie betreff ende de consolidatie.

In het eerste onderdeel worden algemene kenmerken weergegeven, zoals naam, begin- en afsluitdatum 
van de verslagperiode, munt waarin de fi nanciële gegevens worden uitgedrukt, de beschrijving van de 
voornaamste activiteiten, …

In het tweede onderdeel wordt informatie verzameld omtrent de bedrijfscombinaties die hebben plaats-
gevonden in de loop van de verslagperiode.

In het derde onderdeel wordt informatie verstrekt over de consolidatiekring. Men geeft  een opsomming 
van de belangrijkste dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen en joint ventures.

1 Algemene kenmerken van de onderneming

Elke verslaggevende entiteit is verplicht haar naam op te geven, of een andere vorm van identifi catie. Als 
er zich wijzigingen hebben voorgedaan in deze informatie ten opzichte van de vorige verslagperiode, 
moet dit eveneens vermeld worden. Voorts wordt, zoals in het Belgische boekhoudrecht, het onderne-
mingsnummer opgegeven, en eventueel de website van de verslaggevende entiteit.

Vervolgens dient de verslaggevende entiteit aan te geven of de ingediende jaarrekening een jaarrekening 
van de afzonderlijke entiteit betreft , dan wel die van een groep entiteiten. In het laatste geval geeft  zij 
aan dat zij is opgenomen in een consolidatie, waardoor meteen de verplichting ontstaat om het derde 
onderdeel van de rubriek ‘Algemene informatie’, namelijk ‘Informatie betreff ende de consolidatie’, te ver-
volledigen.

Zowel de datum van het begin als die van het einde van de verslagperiode worden meegedeeld. Wanneer 
wordt afgeweken van de normale verslagperiode, wordt de reden vermeld waarom een langere of een 
kortere periode wordt gebruikt.

De valuta waarin de jaarrekening is opgemaakt, wordt opgegeven, de zogenaamde presentatievaluta. Dit 
is volgens de bewoordingen van IAS 21 ‘De gevolgen van wisselkoerswijzigingen’ de valuta waarin de 
jaarrekening wordt gepresenteerd.

Het domicilie en de juridische vorm van de entiteit worden opgegeven in het eerste onderdeel, evenals 
het land van oprichting en het adres van haar statutaire zetel, of van de hoofdvestiging indien deze ver-
schillend is van de statutaire zetel. Wordt deze informatie niet weergegeven in de ‘Algemene kenmerken 
van de onderneming’, dan wordt dit opgenomen in de toelichting.
Dit laatste geldt ook voor de beschrijving van de aard van de activiteiten en de voornaamste bedrijvig-
heden van de entiteit.

Om een duidelijk beeld te geven van de groepsstructuur, worden zowel de naam van de moedermaat-
schappij als de naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep, indien deze afwijkt, opgegeven. 
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IAS 24 ‘Informatieverschaffi  ng over verbonden partijen’ bepaalt immers dat relaties tussen moeder-
maatschappijen en dochterondernemingen moeten worden vermeld, ongeacht of er transacties hebben 
plaatsgevonden tussen deze verbonden partijen. Indien noch de moedermaatschappij, noch de partij 
die uiteindelijk overheersende zeggenschap uitoefent een publiekelijk beschikbare jaarrekening opstelt, 
moet ook de naam worden vermeld van de eerstvolgende, hoogst in rang zijnde moedermaatschappij 
die dat wel doet.

Op verschillende plaatsen in de jaarrekening worden gegevens vermeld van de vorige verslagperiode. 
Of dit offi  ciële gegevens zijn of herberekende, om een vergelijking met de voorgaande verslagperiode 
mogelijk te maken, wordt aangeduid bij de ‘Algemene kenmerken van de onderneming’.

Wanneer voor het eerst IFRS wordt toegepast en dit een eff ect heeft  op de verslagperiode of een voor-
gaande periode, of een eff ect zou kunnen hebben op toekomstige perioden, geeft  de verslaggevende 
entiteit hierover zo veel mogelijk extra informatie, zoals de aard van de wijziging van de grondslagen, de 
overgangsbepalingen, de al dan niet retroactieve toepassing, …
Wanneer de grondslagen voor fi nanciële verslaggeving worden gewijzigd en dit een eff ect heeft  op de 
verslagperiode of een voorgaande periode, of een eff ect zou kunnen hebben op toekomstige perioden, 
geeft  de entiteit eveneens zo veel mogelijk informatie hieromtrent. Worden onder andere vermeld: de 
aard van de wijziging, de redenen van wijziging, de al dan niet retroactieve toepassing, …
In beide situaties hoeft  de entiteit in de jaarrekeningen van de daaropvolgende perioden deze informatie 
niet opnieuw op te geven.

Bij het opstellen van de jaarrekening gaat men, zoals eerder vermeld, uit van het principe van going 
concern. Men gaat er dus van uit dat de activiteiten niet zullen worden stopgezet. Als een entiteit haar 
jaarrekening niet opstelt in de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit gewaarborgd is, moet 
dit worden aangeduid in de ‘Algemene kenmerken van de onderneming’.

Een entiteit mag haar jaarrekening niet beschrijven als zijnde in overeenstemming met de IFRSs, tenzij 
die jaarrekening voldoet aan alle vereisten van de IFRSs. Of dat het geval is, kan de gebruiker van de jaar-
rekening nagaan in de ‘Algemene kenmerken van de onderneming’.

Tot slot wordt aangegeven welke van volgende uitspraken de auditor-bedrijfsrevisor doet over de jaar-
rekening:
– goedgekeurd;
– goedgekeurd met verklarende paragraaf;
– goedgekeurd met voorbehoud;
– afgekeurd; of
– onthouding.

2 Bedrijfscombinaties

Het tweede onderdeel, informatie over bedrijfscombinaties, wordt opgesplitst in:
– belangrijkste overnames tijdens de verslagperiode; en
– belangrijkste desinvesteringen tijdens de verslagperiode.
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Van de belangrijkste overnames die zich voordoen tijdens de verslagperiode zal men de naam opgeven 
van de overgenomen partij, evenals het ondernemingsnummer, en een beschrijving van de overgenomen 
partij. Voorts dient men de overnamedatum te vermelden en het percentage van de verworven stemge-
rechtigde aandelenbelangen.
Men geeft  in de jaarrekening de reële waarde op de overnamedatum van de totale overgedragen vergoe-
ding en de reële waarde van elke belangrijke categorie van vergoedingen, zoals:
– geldmiddelen;
– andere materiële of immateriële activa, met inbegrip van een bedrijf of dochteronderneming van de 

overnemende partij;
– aangegane verplichtingen, bijvoorbeeld een verplichting voor een voorwaardelijke vergoeding; en
– aandelenbelangen van de overnemende partij, met inbegrip van het aantal uitgegeven of uitgeefb are 

instrumenten of belangen, en de methode voor het bepalen van de reële waarde van die instrumen-
ten of belangen.

Tot slot geeft  de verslaggevende entiteit ook nog het omzetcijfer weer van de overgenomen partij.

Van de belangrijkste desinvesteringen die zich voordoen tijdens de verslagperiode geeft  de entiteit de 
volgende informatie in haar jaarrekening: de beschrijving van de vervreemde entiteit; haar onderne-
mingsnummer; de eff ectieve vervreemdingsdatum; de ontvangen vergoeding in ruil voor de vervreem-
ding en het omzetcijfer van de vervreemde entiteit.

3 Informatie betreffende de consolidatie

In het onderdeel ‘Informatie betreff ende de consolidatie’ wordt de informatie uitgesplitst in:

– informatie over dochterondernemingen;

Dit maakt onderwerp uit van IAS 27 ‘De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening’. 
Volgens deze IAS is een dochteronderneming een entiteit, met inbegrip van entiteiten zonder rechtsper-
soonlijkheid zoals een maatschap, waarover een andere entiteit, met name de moedermaatschappij, de 
zeggenschap heeft .
Er is sprake van zeggenschap indien men de macht heeft  om het fi nanciële en operationele beleid van een 
entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar activiteiten.

– informatie over geassocieerde deelnemingen;

Dit maakt onderwerp uit van IAS 28 ‘Investeringen in geassocieerde ondernemingen’. Men spreekt van 
een geassocieerde deelneming indien men een entiteit is, met inbegrip van een entiteit zonder rechtsper-
soonlijkheid zoals een personenvennootschap, waarin de investeerder invloed van betekenis heeft  en die 
geen dochteronderneming of belang in een joint venture is.
Invloed van betekenis is de macht om deel te nemen aan de fi nanciële en operationele beleidsbeslissin-
gen van de deelneming, maar houdt geen zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over het betreff ende 
beleid in.
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– informatie over joint ventures.

Dit maakt onderwerp uit van IAS 31 ‘Belangen in joint ventures’. Een joint venture is een contractuele 
overeenkomst waarbij twee of meer partijen een economische activiteit aangaan waarover zij gezamen-
lijke zeggenschap hebben. Een deelnemer in een joint venture is een partij in een joint venture en heeft  
gezamenlijke zeggenschap over die joint venture.

Betreff ende informatie over dochterondernemingen en andere entiteiten waarin de stemrechten hoger 
of gelijk aan 50% zijn, wordt vooreerst het aantal dochterondernemingen die zijn opgenomen in de conso-
lidatie vermeld.

Van de belangrijkste dochterondernemingen geeft  men vervolgens de naam, het ondernemingsnummer, 
het land waar de zetel van de dochtermaatschappij is gevestigd, het eigendomspercentage en het percen-
tage stemrechten (indien dit verschillend is van het eigendomspercentage).

De samengevatte fi nanciële informatie die wordt vrijgegeven in de jaarrekening van de moedermaat-
schappij omvat het bedrag van de activa, de verplichtingen, de inkomsten en winst of verlies van de 
dochtermaatschappij.
Tot slot wordt in de geconsolideerde jaarrekening de aard van de relatie weergegeven tussen de moeder-
maatschappij en een dochteronderneming indien de moedermaatschappij noch direct, noch indirect via 
dochterondernemingen, meer dan de helft  van de stemrechten in handen heeft .
Men vervolledigt deze informatie door het opgeven van de redenen waarom het bezit, direct of indirect 
via dochterondernemingen, van meer dan de helft  van de potentiële stemrechten van een deelneming 
geen zeggenschap inhoudt.
Om af te sluiten geeft  men het einde van de verslagperiode van de jaarrekening van een dochteronder-
neming indien die jaarrekening wordt gebruikt bij de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening 
en de datum of periode van die jaarrekening niet samenvalt met die van de jaarrekening van de moeder-
maatschappij, inclusief de reden waarom niet dezelfde datum of periode wordt gebruikt.

Ter informatie geeft  men nog het aantal dochterondernemingen op die niet zijn opgenomen in de conso-
lidatie, en het aantal dochterondernemingen die de consolidatie hebben verlaten gedurende de verslagpe-
riode.

Betreff ende informatie over geassocieerde deelnemingen is gelijkaardige informatieverschaffi  ng vereist 
als in de voorgaande situatie.

De laatste drie kolommen waarin informatie wordt verschaft  over de belangrijkste geassocieerde deel-
nemingen is afwijkend.
In geval van geassocieerde deelnemingen geeft  men de redenen voor weerlegging van de veronderstel-
ling dat een investeerder geen (wel) invloed van betekenis heeft  indien de investeerder direct, of indirect 
via dochterondernemingen, minder dan 20 procent van de (potentiële) stemrechten van de deelneming 
in handen heeft , waarbij hij zelf tot de conclusie komt dat hij wel (geen)invloed van betekenis heeft .
Indien een geassocieerde deelneming niet administratief wordt verwerkt volgens de equity-methode, 
wordt dit feit gemeld in de voorlaatste kolom.
In de laatste kolom wordt eveneens het einde van de verslagperiode van de jaarrekening van een geas-
socieerde deelneming vermeld, indien die jaarrekening wordt gebruikt bij de toepassing van de equity-
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methode en is opgesteld op een datum of voor een periode die niet samenvalt met die van de investeerder, 
en de reden waarom niet dezelfde datum of periode wordt gebruikt.

De equity-methode is een methode voor administratieve verwerking waarbij de investering aanvankelijk 
tegen kostprijs wordt opgenomen, en vervolgens wordt aangepast om rekening te houden met de wijzi-
ging van het aandeel van de investeerder in de netto-activa van de deelneming na de overname. De winst 
of het verlies van de investeerder omvat zijn aandeel in de winst of het verlies van de deelneming.

Het totale aantal geassocieerde deelnemingen dat niet is opgenomen in de consolidatie wordt, in tegen-
stelling tot voorgaande situatie, hier niet opgenomen.

Betreff ende informatie over joint ventures, is eerst en vooral de vermelding van het aantal joint ventures 
vereist die zijn opgenomen in de consolidatie.

Een deelnemer in een joint venture moet een opsomming en beschrijving geven van zijn belangen in 
belangrijke joint ventures, inclusief diens ondernemingsnummer en land van herkomst, en de omvang 
van het belang dat hij aanhoudt in entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.
Een deelnemer in een joint venture moet tevens de methode vermelden die hij toepast om zijn belangen 
in entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, op te nemen.

Een deelnemer in een joint venture die zijn belangen in entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap 
wordt uitgeoefend, opneemt volgens de post-voor-post-verslaggevingsbasis voor de proportionele con-
solidatie of de equity-methode, moet de totale bedragen vermelden voor elk van de vlottende activa, 
vaste activa, kortlopende verplichtingen, langlopende verplichtingen, baten en lasten met betrekking tot 
zijn belangen in joint ventures.



2 Tewerkstelling



62 Intersentia

Deel 2. De jaarrekening volgens het IFRS-model

Een jaarrekening opgesteld volgens het IFRS-model bevat weinig informatie over de tewerkstelling. 
Enkel het aantal werknemers op het einde van de verslagperiode en het einde van de vorige verslagperi-
ode worden vermeld, zowel in eenheden als in voltijdse equivalenten.

Het gemiddeld aantal werknemers wordt opgesplitst in categorieën zoals dat is vereist volgen het KB van 
30 januari 2001. Artikel 114, § 4 KB W.Venn. bepaalt immers:

“Wanneer door de toepassing van § 2 of § 3 de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld met toepas-
sing van het geheel van de internationale boekhoudnormen bepaald door de International Accounting 
Standards Board en die op de dag van de afsluiting van de balans, werden aangenomen door de Euro-
pese Commissie, omvat de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening naast de vermeldingen voor-
geschreven door de aangenomen internationale boekhoudnormen en voor zover deze door de vermelde 
normen niet wordt vereist, de volgende inlichtingen:

2° het gemiddelde aantal personeelsleden tewerkgesteld door de vennootschappen opgenomen in de con-
solidatie, uitgesplitst per categorie;

…”

Drie categorieën komen in aanmerking: management, bedienden en arbeiders.
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1 Algemene omschrijving

Het overzicht van comprehensieve winst omvat alle bronnen van wijzigingen van het eigen vermogen 
met uitzondering van:
– deze voortkomend uit transacties met de eigenaars;
– deze gerelateerd aan retroactieve wijziging van grondslagen en retroactieve aanpassingen (IAS 8).

1.1 Aanpassingen voor wijzigingen in de grondslagen

Onder grondslagen worden de specifi eke principes, grondslagen, conventies, regels en praktijken 
benoemd, die door een onderneming worden gebruikt bij de opstelling van de jaarrekening. Het type-
voorbeeld hiervan is het domein van de waarderingsregels. Een grote uitzondering hierop is het over-
schakelen voor immateriële activa (IAS 38) en voor materiële vaste activa (IAS 16) van het historische 
waarderingsstelsel naar het stelsel van de reële waarde. Dit moet behandeld worden als een herwaarde-
ring van de lopende periode (dus prospectieve methode) in overeenstemming met de bepalingen in IAS 
38 respectievelijk IAS 16.

Wanneer een wijziging in grondslagen in de verslagperiode 20N0 wordt doorgevoerd, dan rijst de vraag 
hoe daarover moet worden gerapporteerd voor de vorige boekjaren. IAS 8 heeft  hiervoor twee metho-
den: de ‘retroactieve’ en de ‘prospectieve’ methode. Alleen de retroactieve methode is in dit hoofdstuk 
van belang. Dit betekent dat de onderneming omwille van de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen de 
aanpassing aan de grondslagen toepast op het verleden. Volgend begrip is daartoe van nut:
– retroactieve toepassing: een nieuwe rapporteringsgrondslag wordt benaderd juist alsof die altijd toe-

gepast geweest is.

Het voorgaande betekent dat de onderneming wel in de mogelijkheid moet zijn om, mits aanvaardbare 
inspanningen, de retroactieve toepassing of aanpassing uit te voeren. De onderneming kan de ‘niet-
uitvoerbaarheid’ om volgende redenen inroepen:
– de impact van de wijziging in grondslag of van de fout van het verleden is niet vaststelbaar voor de 

vorige jaren;
– het retroactief toepassen impliceert dat de leiding veronderstellingen dient te maken omtrent hoe het 

management op de verandering in grondslag zou hebben gereageerd;
– het vergt schattingswijzen voor het verleden waarvan de objectiviteit in het gevaar komt.

Wanneer is een ‘wijziging in grondslagen van rapportering’ van toepassing?
De vergelijkbaarheid van de fi nanciële rapportering vergt dat de grondslagen consistent worden toege-
past.
Maar indien een verandering in standaard opgelegd wordt, of indien de voorheen toegepaste grondsla-
gen niet langer het getrouw beeld waarborgen, dan dient de leiding de nieuwe grondslagen toe te passen.

Bij verandering van grondslagen van de fi nanciële rapportering wordt de retroactieve methode toege-
past. Dit betekent dat het eigen vermogen op het einde van de verslagperiode 20N–2, en de verslag-
periode 20N–1 dient te worden aangepast alsof de nieuwe grondslag voor fi nanciële rapportering altijd 
was toegepast. Dit betekent eveneens dat al deze veranderingen niet via het overzicht van comprehen-
sieve winst of verlies lopen, maar rechtstreeks aan het eigen vermogen worden toegerekend.
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Het voorgaande dient uiteraard uitvoerbaar te zijn. Dit betekent: de onderneming dient in de mogelijk-
heid te zijn om de invloed van de verandering van grondslag inzake aanpassingen van de afgesloten 
verslagperiode 20N–2 en 20N–1 objectief vast te stellen. Het eigen vermogen op het einde van de ver-
slagperiode 20N–2 zal de cumulatieve impact van de wijziging van grondslag op het eigen vermogen van 
alle voorgaande jaren bevatten.

Het kan zijn dat het voorgaande niet uitvoerbaar is; dan wordt het cumulatief eff ect tot uitdrukking 
gebracht tot de meest recente afgesloten jaarrekening (20N–1), wat betekent dat de openingsbalans van 
de verslagperiode 20N0 wordt aangepast.
Is ook dit niet mogelijk, dan worden de veranderingen prospectief verwerkt. Dit betekent dat ze opgeno-
men zijn in de boekingen van het jaar 20N0.

De volgende additionele informatie wordt in de toelichting verstrekt:
– voor alle veranderingen in standaarden die worden opgelegd:

• identifi catie van standaard of interpretatie ervan;
• wanneer van toepassing, de aangebrachte verandering in conformiteit van de overgangsmaatre-

gelen;
• verklaring van de aard van de verandering;
• wanneer van toepassing, de impact van de overgangsmaatregelen voor de toekomstige perioden;
• indien men in de mogelijkheid is om voor de lopende verslagperiode en vorige verslagperioden 

die gerapporteerd worden, aanpassingen te verrichten:
– de rubriek in de jaarrekening die beïnvloed is; en
– de impact op de winst per aandeel;

• het cumulatieve bedrag van aanpassing dat men in de eerste jaarrekening opneemt (dus als men 
kan starten met aanpassingen aan verslagperiode 20N–2, betekent dit dat aangeduid wordt dat de 
aanpassingen alles omvatten van voor de afsluiting 20N–2 – dus het cumulatieve bedrag);

• indien retrospectieve behandeling niet mogelijk is, de reden waarom dit onmogelijk is, alsook 
aanduiden van het moment dat men de nieuwe regels toepast;

– voor de door de onderneming vrijwillig besliste wijzigingen in grondslagen van fi nanciële rapporte-
ring:
• de aard van de verandering;
• de reden waarom men van grondslag verandert;
• de impact van de verandering op:

– iedere rubriek van de jaarrekening; en
– op de winst per aandeel;

• het bedrag van de retrospectieve aanpassing;
• wanneer retrospectieve aanpassing onmogelijk is, dan moet men aangeven waarom dit het geval 

is, alsook beschrijven vanaf welk moment men de nieuwe grondslag toepast.

1.2 Aanpassing vorige verslagperiode voor fouten die het eigen vermogen 
beïnvloeden

Onder ‘fouten van het verleden’ wordt verstaan: het weglaten uit of fouten in de voorstelling van de fi nan-
ciële rapportering van een of meerdere vroegere perioden veroorzaakt door het verkeerd gebruik of door 
het niet-gebruiken van betrouwbare informatie:
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– die beschikbaar was op het moment dat de jaarrekening door de Raad van Bestuur goedgekeurd 
werd; en

– die normalerwijze ter beschikking zou kunnen zijn geweest ter gelegenheid van de opmaak van de 
jaarrekening.

Dergelijke fouten omvatten zowel rekenfouten, fouten in het toepassen van boekhoudprincipes, vergis-
singen, verkeerde interpretaties, als fraude. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde interpretatie van con-
tracten, foute berekeningen, ...
Wanneer in verslagperiode 20N0 een fout ontdekt wordt die betrekking heeft  op vorige verslagperioden, 
rijst opnieuw de vraag hoe dit dient te worden gerapporteerd. Binnen IAS 8 gebruikt men hiervoor het 
begrip retroactieve aanpassing:
– retroactieve aanpassing: men past de rapportering van het verleden aan, juist alsof er nooit een fout 

is voorgekomen.

Boekhoudkundig betekent dit dat de openingsbalans veranderd wordt; alle veranderingen gebeuren tus-
sen balansrekeningen en niet via het overzicht van comprehensieve winst of verlies. De fout zal uitge-
drukt worden als wijziging van verslagperiode 20N–2 (cumulatief aspect tot op dit moment), wijziging 
van verslagperiode 20N–1 (alleen van dit jaar).

Zoals bij de wijziging van grondslagen geldt ook bij fouten dat de leiding redelijkerwijs in de mogelijk-
heid moet zijn om de impact van de fout toe te wijzen aan vorige boekjaren. Is dit niet het geval, dan past 
men de prospectieve methode toe.

Naast de retroactieve verwerking die opgenomen wordt in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen, 
vermeldt de toelichting nog additioneel:
– de aard van de fout;
– de invloed van de fout op elke rubriek van de jaarrekening en op de winst per aandeel;
– de impact van de fout, zowel cumulatief gezien op de eerste jaarrekening waarvoor dit kan worden 

berekend, als per jaar voor de jaarrekening nadien;
– indien men de retroactieve methode niet kan toepassen, de oorzaken die ertoe aanleiding geven.

Opmerking:
Fouten mogen niet verward worden met ‘veranderingen in schattingswijzen’ die steeds prospectief ver-
werkt worden.
De defi nitie van ‘schattingswijzen’ is: “een aanpassing van de boekwaarde van een actief of een ver-
plichting, 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 toe-
komstige voordelen en verplichtingen. Schattingswijzen vloeien voort uit nieuwe informatie of nieuwe 
ontwikkelingen en worden dientengevolge niet aangemerkt als correcties van fouten”.

Na deze theoretische uiteenzetting volgen een aantal boekhoudkundige aspecten.
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1.3 Correctie van fouten

Wanneer in een verslagperiode een fout ontdekt wordt die haar oorsprong vindt in een of meerdere 
vorige verslagperioden, dan heeft  deze gebeurtenis geen enkel verband met de prestaties van de onderne-
ming in de verslagperiode waarover men rapporteert. IAS 8 stelt dan ook voor de fout op een retrospec-
tieve wijze te herstellen. Dit betekent dat de onderneming de jaarrekening van de voorbije jaren aanpast 
zodat de fout hersteld wordt. Heeft  de fout een invloed op comprehensieve winst of verlies, dan wordt dit 
‘rechtstreeks tot uitdrukking gebracht in het eigen vermogen van die periode.
Een praktisch voorbeeld:
Gedurende de actuele verslagperiode 20N0 wordt vastgesteld dat in verslagperiode 20N–1 een reken-
kundige fout gebeurd is in de positie van de voorraden waardoor deze overgewaardeerd werden met 
112 673,74 EUR (post uit tellijst verkeerd verrekend).

Ervan uitgaande dat deze fout relevant en materieel is, wordt volgens IAS 8 dit als volgt aangepast: in de 
balans van 20N–1 past men de voorraad aan met 112 673,74 EUR, alsook het overgedragen resultaat met 
hetzelfde bedrag.

Boeking:

Aanpassingen fouten vorige jaren 
 aan Voorraden X: aanschaffi ngswaarde

130200
301x00

112 673,74 .............
112 673,74

De toelichting over de verslagperiode 20N0 zal uiteraard omstandig deze verandering met betrekking tot 
vorige verslagperioden verklaren.
Ingeval de fout een stijging van de voorraad betekent, krijgen we een ‘omgekeerde’ journaalpost.

1.4 Wijzigingen in de grondslagen voor fi nanciële verslaggeving

Wanneer een onderneming in de verslagperiode 20N0 beslist dat zij niet langer haar voorraden waardeert 
onder het stelsel van de FIFO-methode, maar wel onder het stelsel van het voortschrijdende gemiddelde, 
om zo beter de evolutie van de sterk volatiele voorraadprijzen te kunnen uitdrukken in haar resultaat, 
is dit opnieuw geen ‘courante’ transactie, maar wel een transactie die verband houdt met vorige jaren.
Inderdaad, om het resultaat van de verslagperiode 20N0 ‘juist’ te kunnen voorstellen, moet de voorraad 
onder het systeem van voortschrijdend gemiddelde per einde 20N–1 worden vastgesteld, om een juiste 
vergelijkingsbasis te hebben.
Het verschil tussen de voorraad FIFO en voorraad Voortschrijdend gemiddelde einde verslagperiode 
20N–1 heeft  niets te maken met de prestaties van verslagperiode 20N0. Dit verschil zal dan ook retros-
pectief behandeld worden. Het wordt buiten de winst- en verliesrekening van 20N0 verwerkt, dus recht-
streeks in de balans van het jaar 20N–2 en 20N–1.

De boeking is dan ook zoals hiervoor. Indien we veronderstellen dat door de volatiliteit van de prijzen op 
de aankoopmarkt de laatste aankopen steeds hoger zijn, dan betekent dat een FIFO-systeem de voorraad 
te hoog gewaardeerd heeft , waardoor de correctie wordt:
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Aanpassingen verandering in grondslagen
 aan Voorraden X: aanschaffi ngswaarde

130200
301x00

.............
.............

Noteer dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen ‘wijzigingen in grondslagen van de fi nanciële 
rapportering’ en ‘schattingswijzen’. Schattingswijzen zijn daden van operationeel beheer. Ondernemen 
betekent het inschatten van de impact van onzekere situaties.
Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
– bij vaste activa schat men bij aankoop zowel de mogelijke economische levensduur als de residu-

waarde bij buitengebruikstelling. Als deze gedurende de levensduur veranderen, dan is dit een gevolg 
van een ‘schattingswijze’;

– bij handelsvorderingen schat men einde verslagperiode steeds de inbaarheid van uitstaande vorde-
ringen zonder specifi eke indicatie van oninbaarheid. De globale oninbaarheid wordt dit genoemd. Er 
zijn geen aanduidbare signalen van oninbaarheid van individuele vorderingen, maar statistisch weet 
men dat er steeds een bepaalde uitval is. Indien nu blijkt dat de gehanteerde statistieken niet meer 
overeenstemmen met de huidige situatie, spreekt men van een ‘schattingswijze’;

– bij vele betwistingen rond kwaliteit, technische waarborgverplichtingen gaat men uit van schattin-
gen; deze kunnen in de toekomst veranderen.

Telkens wanneer schattingswijzen veranderen, stelt IAS 8 dat dit moet worden gerapporteerd in de ver-
slagperiode waarin deze verandering plaatsvond. Dit wordt de prospectieve benadering genoemd.
Een voorbeeld:
Ter gelegenheid van de aanschaffi  ng van een vast actief wordt de levensduur op 8 jaar geschat en de resi-
duwaarde op 20% van de aanschaffi  ngsprijs.
Na 3 jaar gebruik stelt de technische afdeling dat de maximale levensduur nog 2 jaar is bij een geschatte 
residuwaarde van 25%.
Deze verandering wordt als volgt verwerkt:
a) Situatie tot 20N3:
 aanschaffi  ngswaarde: 100
 residuwaarde: 20
 af te schrijven waarde: 80
 per jaar af te schijven: 10
b) Na drie jaar is de situatie boekhoudkundig dan ook als volgt voor te stellen:
 vast actief aanschaffi  ngswaarde: 100
 vast actief geboekte afschrijvingen: 30
c) Situatie vanaf 20N4:
 Balanswaarde per einde 20N3: 70, waarin geschatte residuwaarde 20, hetzij een nog af te schrijven 

waarde van 50 voor de komende periode.
 Residuwaarde stijgt naar 25, gezien deze hogere residuschatting (+5) daalt het af te schrijven deel 

naar 45 voor de komende periode.
 Deze af te schrijven waarde moet over de komende 2 jaar in last worden genomen. Hetzij jaarlijks 

22,5.
d) Inzake boekingen valt op te merken, dat er geen enkele regularisatie gebeurt tegenover het verleden, 

maar dat men vanaf het volgende jaar de jaarlijkse afschrijvingslast verhoogt naar 22,5.
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2 Voorstelling van het overzicht van comprehensieve winst of verlies

De voorkeursbehandeling bestaat erin dat comprehensieve winst/verlies getoond wordt in één enkele 
allesomvattende staat (overzicht van comprehensieve winst/verlies). Het is echter ook toegelaten een 
onderscheid in twee aparte staten te maken tussen:
– het overzicht van winst/verlies (statement of income); en
– het overzicht van comprehensieve winst en verlies (statement of comprehensive income).

Bij de tweede werkwijze worden de ‘andere’ componenten van comprehensieve winst enkel in het laatste 
overzicht vertoond en daarin toegevoegd aan het totaal van het overzicht van winst/verlies. Op deze 
manier blijft  het traditionele overzicht van winst/verlies als aparte staat bewaard.
De voorbeelden uit D 1, H 2, punt 3.6.2, illustreren beide werkwijzen (naast ook het verschil in opdeling 
tussen funtioneel en categoriaal).
Wat de indeling betreft , geeft  IAS 1 geen modellen, er wordt enkel een indicatie gegeven van wat min-
stens in het overzicht van comprehensieve winst en verlies dient voor te komen.
Zo moet de winst- en verliesrekening ten minste de posten bevatten die de volgende bedragen over de 
periode presenteren:
– opbrengsten;
– fi nancieringskosten;
– aandeel in de winst of het verlies van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die worden ver-

werkt volgens de equity-methode;
– belastinglasten;
– de winst of verlies na belastingen voortvloeiende uit beëindigende bedrijfsactiviteiten, of uit de reële 

waarde ervan min aft rek van de verkoopkosten;
– winst of verlies.

Als toerekening van de winst of het verlies van de periode worden beschouwd:
– de winst of het verlies toerekenbaar aan minderheidsbelangen;
– de winst of het verlies dat aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaat-

schappij toerekenbaar is.

Indien baten of lasten materieel zijn, dan worden zij hetzij in de winst- en verliesrekening hetzij in de 
toelichting vermeld.
De voorstelling van de winst- en verliesrekening kan ofwel steunen op een classifi catie volgens de aard, 
ofwel op een classifi catie van de functie. De onderneming kiest deze vorm op basis van wat het meest 
relevant is en het meest betrouwbaar.
Binnen de databank XBRL van de nationale banken worden twee modellen uitgewerkt die rekening houden 
met de eisen van IAS 1 met optie dat de informatie maximaal via de winst- en verliesrekening verschaft  
wordt.
Zoals in de vorige hoofdstukken geldt ook hier dat deze voorbeelden niet als verplichtend moeten wor-
den beschouwd, maar als een leidraad.
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3 Algemene bespreking van enkele begrippen rond comprehensieve winst en 
verlies

3.1 Ter inleiding

Bij de bespreking van zowel de activa als de verplichtingen in vorige hoofdstukken werd steeds verwezen 
naar de wijze waarop de winst- en verliesrekening kon worden beïnvloed.
Zo werd bij behandeling van de activa erop gewezen wanneer een handeling erkend werd als een actief 
of een verplichting dan wel een last of een baat. Daarnaast werden ook de begrippen afschrijvingen en 
waardeverminderingen verklaard. Ook voorzieningen werden duidelijk omschreven. Inzake de fi nancie-
ringskosten werd duidelijk weergegeven wanneer deze als last dan wel als element van het actief konden 
worden beschouwd. Inzake overheidssubsidies werd eveneens de invloed op de voorstelling van winst of 
verlies tot uitdrukking gebracht.
De winst- en verliesrekening vormt dan ook geen studieobject op zichzelf.
Hierna worden enkel bijzondere problemen behandeld.

3.2 Winst- en verliesrekening geeft niet de resultaatbestemming weer

Voorts dient te worden opgemerkt dat de door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor-
gestelde bestemming van het resultaat NIET boekhoudkundig verwerkt wordt, althans niet in hetzelfde 
boekhoudjaar.
Pas op moment dat de Algemene Vergadering tot bestemming van het resultaat overgaat, wordt dit boek-
houdkundig verwerkt.
Praktisch betekent dit dat per einde verslagperiode 20N0 de winst of het verlies overgedragen wordt naar 
de gepaste rekening van het eigen vermogen.
– in geval van winst:

Over te dragen winst van het jaar
 aan Ingehouden winsten

690000
130000

.............
.............

– in geval van verlies:

Overgedragen verliezen
 aan Over te dragen verlies van het jaar

130100
790000

.............

.............

 Gedurende de verslagperiode 20N1 vindt de Algemene Vergadering plaats die dan over de bestem-
ming van het resultaat beslist. Deze beslissing wordt in de boeken als volgt verwerkt.

– In geval van winst beslist de Algemene Vergadering om een dividend uit te keren, tantièmes te beta-
len, een deel te reserveren voor wettelijke reserve, een vrije reserve aan te leggen en een restant ter 
beschikking te houden voor de volgende verslagperiode.

 De gehele verwerking zal gebeuren als een beweging binnen componenten van het eigen vermogen 
en waar van toepassing van de verplichtingen:
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Ingehouden winst
 aan Overige schulden, dividenden vorig 

boekjaar
  Ingehouden roerende voorheffi ng
  Overige schulden, tantièmes vorig 

boekjaar
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  Wettelijke reserve
  Beschikbare reserves

130000

485260
485266

485262
485230
110000
110300

(netto)
(RV)

(netto)
(BV)

.............

– In geval van verlies zal dit verlies wellicht op de rekening overgedragen verlies blijven staan.

In D 3, H 3, punt 1.7.4 worden op een gedetailleerde wijze de bijzondere gevallen zoals interimdividend 
en keuzedividend behandeld.

Een laatste opmerking betreft  winstdeelnames van het personeel. Volgens IAS 19 dienen deze te worden 
geboekt als kost. Zij maken dus geen deel uit van de resultaatsbestemming.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de resultaatsbestemming niet van toepassing is op ‘andere’ com-
prehensieve winst. De beslissing over de bestemming van het resultaat handelt dus enkel over winst of 
verlies van de verslagperiode. De ‘andere’ componenten van comprehensieve winst, zoals bijvoorbeeld 
wijzigingen in reële waarde op voor-verkoop-beschikbare fi nanciële activa, komen eerst voor resultaatsbe-
stemming in aanmerking nadat zij geherclassifi ceerd zijn, dit wil zeggen overgebracht naar winst en verlies. 
Meerwaarden op materiële (IAS 16) en immateriële (IAS 38) vaste activa, geboekt onder het stelsel van 
herwaardering, komen in aanmerking voor bestemming bij realisatie van het vaste actief. Dit wil zeggen 
geleidelijk aan, proportioneel met de afschrijvingen, of ineens, wanneer het actief wordt verkocht. Zoals 
gesteld in D 3, H 1, worden deze meerwaarden niet geherclassifi ceerd. Dit wil zeggen dat zij direct in over-
gedragen winst of verlies terechtkomen zonder dat zij over winst en verlies zijn gelopen.

4 Winstbelastingen

4.1 Algemene benadering

Binnen de algemeen aanvaarde boekhoudnormen vormen de belastingen een bijzonder probleem. 
Belastingen worden door de overheid aan de onderneming opgelegd zonder dat daarvoor rechtstreekse 
levering van diensten en prestaties plaatsvinden. Het is ook die overheid die de regels bepaalt om de 
belastbare basis vast te stellen, waarbij niet steeds – en zelfs meestal niet – de boekhoudkundige normen 
gebruikt worden.

Th eoretisch kunnen belastingen vanuit twee standpunten benaderd worden:
– belastingen betekenen een uitkering aan de stakeholder overheid. In deze benadering zijn de belas-

tingen elk jaar een bestemming van het resultaat. In deze benadering moet de onderneming zich niet 
bekommeren omtrent het juist toerekenen van de belastingen tot de juiste boekhoudkundige peri-
ode. De belasting wordt volgens de opgelegde regels iedere verslagperiode berekend en dan geboekt 
als een verdeling van het resultaat voor belastingen.
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 In zekere mate kan worden gesteld dat het Belgische boekhoudrecht deze benadering gedeeltelijk 
volgt. Los van het feit dat de fi scale administratie poogt om zoveel mogelijk haar regelgeving ook in 
de boekhoudprincipes in te schrijven, wordt voor alle afwijkingen tussen boekhoudprincipes en fi s-
cale principes geen enkele registratie verwacht. Alleen de toelichting moet uitleg verschaff en waarom 
het boekhoudkundig resultaat verschilt van het fi scaal resultaat en wat dit voor de toekomstige jaren 
tot gevolg zou kunnen hebben. Deze gevolgen worden echter niet verwerkt in de jaarrekeningsele-
menten balans en resultatenrekening;

– belastingen worden benaderd als een kostenelement waardoor het aspect van toerekening tot de 
juiste periode belangrijk is. Eenvoudig gesteld: aangezien de belasting geheven wordt op het fi scale 
resultaat, dat verschilt van het boekhoudkundige resultaat, is het mogelijk dat in een verslagperiode 
meer belastingen betaald werden dan vereist volgens het boekhoudkundige resultaat en dat dit in 
komende jaren zal kunnen worden gerecupereerd; er ontstaat in dit geval een latente belastingvorde-
ring. Ook het omgekeerde is mogelijk waarbij er een latente belastingschuld ontstaat.

 Binnen IAS/IFRS wordt gesteld dat de jaarrekening enkel een getrouw beeld geeft  indien er rekening 
gehouden wordt met het toerekenen tot de juiste periode van de belastingen.

4.2 Winstbelastingen

Overheden hebben diverse mogelijkheden om belastingen te vestigen. Zo kennen we in België btw, 
onroerende voorheffi  ngen, bedrijfsbelastingen, regiobelastingen, gemeentelijke belastingen, inkomsten-
belastingen enz.
De winstbelasting zoals bedoeld in IAS 12 heeft  alleen betrekking op belasting geheven op het resultaat 
van de verslagperiode van een onderneming.

Btw is dus uitgesloten, gezien dit ondernemingsneutraal is; het is de eindconsument die de uiteindelijke 
belastingdrager is.
Onroerende voorheffi  ng, bedrijfs-, regio- en gemeentelijke belastingen zijn te beschouwen als andere 
bedrijfskosten, onvermijdbaar bij het voeren van de ondernemingsactiviteit.
Het belastingregime in België wordt hierna kort behandeld.

4.2.1 Basisprincipe

De bepaling van de winst van de verslagperiode verloopt als volgt:
a) het resultaat van het jaar vaststellen vóór de belastingen;
b) de Belgische en buitenlandse winstbelasting ramen;
c) aanpassingen doorvoeren conform IAS 12;
d) het resultaat van de verslagperiode na belastingen bepalen.

4.2.2 Bepaling van de Belgische winstbelasting

Om de boekhoudkundige verwerking van de belastingen te kunnen uitvoeren, moet men een minimum-
inzicht hebben in het fi scale stelsel. We geven hier enkel de basisstructuur. De cijferillustraties moeten 
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echter jaar na jaar gecontroleerd worden in de gespecialiseerde vakliteratuur, omdat ze regelmatig door 
de wetgever aangepast worden.

a) Belastbaar inkomen
Vennootschappen zijn belastbaar op hun fi scale winst. Deze kan afwijken van de boekhoudkundige 
winst, o.m. omdat de fi scus de aft rek van bepaalde boekhoudkundige kosten niet aanvaardt en andere 
boekhoudkundige opbrengsten vrijstelt.

De fi scale winst bestaat dan in beginsel uit de aangroei van de belastbare reserve, de verworpen uitgaven 
en de belastbare uitgekeerde dividenden.

Deze winst moet echter nog verminderd worden met:
1) bepaalde vrijgestelde winsten of niet-belastbare bestanddelen die erin opgenomen zijn;
2) defi nitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten;
3) de recupereerbare verliezen uit vorige aanslagjaren;
4) de notionele interestaft rek of de investeringsreserve.

De volgorde waarin deze aanrekeningen moeten gebeuren, wordt geregeld in diverse wetsartikels.

Uitvoering van deze bepalingen geeft  aanleiding tot het bepalen van Belgische en buitenlandse winsten 
alsook afzonderlijk belaste meerwaarden.

b) Tarieven van de vennootschapsbelasting
Het basistarief in de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33%.

Ten gevolge van de wet van 22 juli 1993 inzake fi scale en fi nanciële bepalingen, werd een aanvullende 
crisisbelasting van 3 opcentiemen ingevoerd en moet men dus een tarief van 33,99% voor ogen houden.

Indien de vennootschap minder dan 322 500,00 EUR (fi scale) winst behaalt, zijn (behoudens de in de 
wet vastgelegde uitzonderingen) volgende getrapte aanslagvoeten van toepassing:

Winstschijf tot 25 000,00 EUR 24,25% (24,98%)
Winstschijf van 25 000,00 EUR tot 90 000,00 EUR 31% (31,93%)
Winstschijf van 90 000,00 EUR tot 322 500,00 EUR 34,5% (35,54%)

De belasting wordt in een bepaalde mate vermeerderd indien de vennootschap geen of onvoldoende 
voorafb etalingen heeft  verricht. De tarieven van de vermeerdering veranderen jaarlijks: zij worden 
namelijk berekend volgens een basisrentevoet, die afh angt van de rentevoet die de Nationale Bank toe-
past op voorschotten in rekening-courant.

Om de vermeerdering te berekenen, werkt de Administratie als volgt:
1) op de verschuldigde belasting past men de globale vermeerdering toe die zou zijn verschuldigd 

indien geen enkele voorafb etaling zou zijn gedaan;
2) vervolgens wordt de vermeerdering berekend die wordt uitgespaard ingevolge de eff ectief gedane 

voorafb etalingen;
3) indien 1 > 2, vertegenwoordigt dit verschil de verschuldigde vermeerdering.
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De totale vermeerdering die berekend wordt onder 1) bedraagt 6,75% voor het aanslagjaar 2005, ver-
hoogd met een aanvullende crisisbelasting van 3%.

Voor de berekening van de uitgespaarde vermeerdering (zie 2) worden de gedane voorafb etalingen inge-
deeld in vier groepen (VA1, VA2, VA3, VA4) naargelang ze werden gedaan uiterlijk de tiende dag van 
de vierde (VA1), de zevende (VA2) of de tiende maand (VA3) en de twintigste dag van de laatste maand 
(VA4) van de verslagperiode.

Het bedrag van de uitgespaarde vermeerdering berekent men volgens onderstaande tabel:

Groep Uitgespaarde vermeerdering

VA1 9%

VA2 7,5%

VA3 6%

VA4 4,5%

Het gemiddelde van deze percentages bedraagt 6,75%.

Een voorbeeld ter verduidelijking.

Een vennootschap deed volgende voorafb etalingen:
VA1  6 250,00 EUR
VA2  4 500,00 EUR
VA3  5 000,00 EUR
VA4  3 750,00 EUR
Totaal 19 500,00 EUR

Het bedrag van de vennootschapsbelasting bedraagt (voor verhoging wegens ontoereikende VA) 
21 250,00 EUR.
1) Totale vermeerdering: 21 250,00 EUR × 1,03 × 6,75% = 1 477,41 EUR
2) Uitgespaarde vermeerdering

VA1 : 6 250,00 EUR × 9% =   562,50 EUR
VA2 : 4 500,00 EUR × 7,5% =   337,50 EUR
VA3 : 5 000,00 EUR × 6% =   300,00 EUR
VA4 : 3 750,00 EUR × 4,5% =   168,75 EUR
Totaal 1 368,75 EUR

3) Verschuldigde vermeerdering: 1 477,41 EUR – 1 368,75 EUR = 108,66 EUR

De vennootschap zal dus uiteindelijk (21 250,00 EUR × 1,03) – 19 500,00 EUR + 108,66 EUR = 
2 496,16  EUR moeten betalen.
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4.2.3 Boekhoudkundige verwerking van de Belgische winstbelasting

Het Belgische boekhoudrecht beschouwt de voorafb etalingen niet als ‘voorschotten’, maar als een defi -
nitieve belastingkost onder voorbehoud van een latere aanpassing, via aanslagbiljetten. We volgen deze 
methode niet, maar boeken deze voorafb etalingen op moment van overschrijving tot op het tijdstip van 
de belastingberekening (nl. einde verslagperiode) op een wachtrekening. Tijdens de verslagperiode gebrui-
ken we dan ook geen rekening van de belastingkosten.

Boeking:

Voorafbetalingen belastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C

499700
550000

.............
.............

Beschikt de onderneming zelf niet over voldoende liquide middelen, dan kan zij de voorafb etalingen 
laten fi nancieren via de fi nanciële instellingen. Deze instellingen vragen de volledige begroting van de 
voorafb eta lingen. De onderneming lost daarop maandelijks een bedrag af en betaalt de intresten. De 
bank zorgt zelf voor de kwartaalbetalingen. Op het einde van de verslagperiode ontvangt de onderne-
ming het bewijs van voorafb etaling. De verkregen lening is een lening op korte en vaste termijn (van een 
kredietinstelling).

Boekingen

1 Voorafbetalingen belastingen
 aan Leningen van banken (belastingen)

499700
460100

.............

.............

2 Leningen van banken: (belastingen)
 aan Kredietinstellingen: R/C

460100
550000

.............
.............

3 Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000
550000

.............
.............

4.2.4 Ramen van de belasting einde verslagperiode

Op het einde van de verslagperiode wordt de voorafb etaalde belasting geplaatst aan de op de totale 
ondernemingswinst verschuldigde belasting zoals de onderneming die op dat moment zelf berekent.

Belastingen worden beschouwd als een gebeurtenis van de verslagperiode en moeten volgens het over-
eenstemmingsbeginsel dan ook binnen deze verslagperiode worden geboekt.

Volgende situaties zijn mogelijk:
– Voorafb etaling = Belastingberekening; geen verandering
– Voorafb etaling < Belastingberekening; stijging
– Voorafb etaling > Belastingberekening; daling

Het rekeningenstelsel laat toe om deze situatie uit te drukken:
de rekeningengroep 670 Belgische winstbelastingen wordt onderverdeeld in:
670000  Verschuldigde of gestorte: omvat de voorafb etaalde belastingen
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670100  Geactiveerde overschotten (–): ter uitdrukking van het teveel aan voorafb etalingen
670200  Geraamde: ter aanvulling van wat te kort aan voorafb etalingen gestort werd

De actiefrekening ‘410000 Belgische winstbelastingen’ dient om het te veel voorafb etaalde als vordering 
aan te duiden.
De passiefrekening ‘484000 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen’ dient om het tekort als 
schuld uit te drukken.
Gezien dit bedrag voortvloeit uit een eigen berekening en nog niet uit een van de fi scus ontvangen aan-
slagbiljet, kan de defi nitieve rekening ‘484020 Te betalen Belgische winstbelastingen’ nog niet worden 
gebruikt. Dit geeft  dan aanleiding tot volgende journaalposten:

– Voorafb etaling = Belastingberekening
In dit (hypothetische) geval heeft  men juist voldoende gestort om alle belastingen van de verslagperiode 
te dekken.

Voorbeeld:
– voorafb etaling: 26 750,00 EUR
– belastingberekening: 26 750,00 EUR

  (geraamde totale belastingen op het resultaat)

Boeking:

Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingen en voorheffi ngen
 aan Voorafbetalingen belastingen

670000
499700

26 750,00
26 750,00

– Voorafb etaling < Belastingberekening

Voorbeeld:
– voorafb etaling: 26 750,00 EUR
– belastingberekening: 30 000,00 EUR + 775,00 EUR
 (verhoging wegens te weinig voorafb etaald) = 30 775,00 EUR

 (geraamde totale belastingen)

1 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Voorafbetaling belastingen

670000
499700

26 750,00
26 750,00

2 Geraamde Belgische belastingen
 aan Geraamd bedrag der Belgische winst-

belastingen

670200

484000

4 025,00

4 025,00

– Voorafb etaling > Belastingberekening

Voorbeeld:
– voorafb etaling: 26 750,00 EUR
– belastingberekening: (geraamde totale belastingen op het ondernemingsresultaat) 21 250,00 EUR
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1 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Voorafbetaling belastingen

670000
499700

26 750,00
26 750,00

2 Belgische winstbelastingen
 aan Geraamde geactiveerde overschotten 

van betaalde Belgische belastingen en 
voorheffi ngen (–)

410000

670100

5 500,00

5 500,00

4.2.5 Andere belastingen en hun betekenis in het kader van de belastinglast van de 
onderneming

4.2.5.1 Onroerende voorheffi ng

De onroerende voorheffi  ng is de belasting die geheven wordt op het bezit en het gebruik van onroerende 
goederen. Deze belasting is niet verrekenbaar met de uiteindelijk verschuldigde belasting op het resul-
taat van de vennootschap en wordt dan ook geboekt onder de kosten ‘615000 Bedrijfstaksen en overige 
taksen’.

Bedrijfsbelastingen
 aan Te betalen andere Belgische belastin-

gen en taksen

615000

484021

.............

.............

De betaling geeft  aanleiding tot de boeking:

Te betalen andere Belgische belastingen en 
taksen
 aan Kredietinstellingen: R/C

484021
550000

.............
.............

4.2.5.2 Roerende voorheffi ng

De onderneming kan tijdens de verslagperiode roerende inkomsten genieten uit:
– vorderingen op kredietinstellingen: telkens wanneer de R/C bij de kredietinstelling positief is, ont-

vangt de onderneming hierop intresten;
– geldbeleggingen: hieruit vloeien eveneens rente-opbrengsten voort;
– deelnemingen: deze geven eventueel een dividend dat de onderneming kan innen als opbrengst.

Sinds 1 januari 1996 zijn de tarieven van de roerende voorheffi  ng als volgt:
– dividenden: normaal tarief: 25%;
– dividenden: verlaagd tarief: 15% voor de aandelen met fi scaal voordeel (FV), ten vroegste uitgegeven 

vanaf 1/1/1994 en voor AFV-aandelen op de beurs genoteerd;
– inkomsten uit roerende goederen en kapitalen die geen dividenden zijn: 15%.

Gezien de RV ingehouden wordt aan de bron, betekent dit voor de onderneming een ‘voorafb etaling’ die 
wel verrekenbaar is met de belasting op het ondernemingsresultaat.
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De boeking wordt:

Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Rente verbonden aan fi nanciële 

vorderingen
  Dividenden verbonden aan 

deelnemingen en aandelen (bruto)

550000

670000
750000

(netto)

(RV)
(bruto)

(bruto)

4.2.5.3 Buitenlandse belastingen

De buitenlandse belastingen, al dan niet verrekenbaar met de Belgische belastingen, moeten afzonderlijk 
worden vermeld in de rekeningengroep 672.

Buitenlandse belastingen op het resultaat van 
het boekjaar
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Geraamd bedrag van de buitenlandse 

belastingen en taksen
  Te betalen buitenlandse belastingen 

en taksen

672000

550000

450800

452800

.............

.............

.............

.............

Als de buitenlandse belasting terugvorderbaar is in het buitenland, boeken we:

Terug te vorderen buitenlandse belastingen
 aan Regularisering van buitenlandse belas-

tingen

412800

773000

.............

.............

4.2.6 Belgische en buitenlandse winstbelastingen over vorige verslagperioden

4.2.6.1 Afl oop van de belastingcyclus

In de voorgaande punten werden de boekingen gedurende een verslagperiode of ter gelegenheid van de 
inventaris van de verslagperiode behandeld.
Deze boekingen worden in de komende verslagperioden afgehandeld:
– na ontvangst van het aanslagbiljet (als de fi scale administratie geen opmerkingen heeft );
– na de ontvangst van een bericht van wijziging ná controle, dat men aanvaardt;
– na de ontvangst van een bericht van wijziging, dat men betwist.

Ter interne verduidelijking wordt de rekeningengroep ‘671 belastingsupplementen’ gebruikt.

4.2.6.2 Regularisering via ontvangst van het aanslagbiljet

Indien de diensten van de onderneming per einde van de verslagperiode de belastingen juist berekend 
hebben, moeten ze niets of slechts een geringe aanpassing boeken.
De toestand m.b.t. de Fiscale Administratie na inventarisboekingen blijkt uit de rekeningen:
– ‘410000 Belgische winstbelastingen (20N0)’;
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– ‘484000 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen (20N0)’.
Het aanslagbiljet over de verslagperiode 20N0 (ontvangen in 20N1) moet vergeleken worden met de 
stand op voormelde rekeningen. Het verschil wordt verwerkt als belastingen vorige verslagperioden en/
of regularisatie van belastingen vorige verslagperioden. We geven hier enkele gevallen.

1ste geval: het aanslagbiljet is identiek aan de passiefrekening ‘484000 Geraamd bedrag der Belgische 
winstbelastingen’.

1 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen
 aan Te betalen Belgische winstbelastingen

484000
484020

.............
.............

2 Te betalen Belgische winstbelastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C

484020
550000

.............
.............

2de geval: het aanslagbiljet is groter dan de passiefrekening ‘484000 Geraamd bedrag der Belgische 
winstbelastingen’.

1 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen
Verschuldigde of gestorte Belgische belasting-
supplementen
 aan Te betalen Belgische winstbelastingen

484000

671000
484020

.............

.............
.............

2 Te betalen Belgische winstbelastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C

484020
550000

.............
.............

Opmerking
Indien de onderneming bij een controle in verslagperiode 20N1 zelf constateert dat de belastingbere-
kening 20N0 onjuist is, kan ze vóór ze het belastingbiljet ontvangt, zelf een aangift e van wijziging en 
storting doen. In dit geval wordt geboekt:
bv. bij storting:

Geraamde Belgische belastingsupplementen
 aan Kredietinstellingen: R/C

671100
550000

.............
.............

3de geval: het aanslagbiljet is kleiner dan de passiefrekening ‘484000 Geraamd bedrag der Belgische 
winstbelastingen’.

1 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van geraamde 

Belgische belastingen
  Te betalen Belgische winstbelastingen

484000

771100
484020

.............

.............

.............

2 Te betalen Belgische winstbelastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C

484020
550000

.............
.............

4de geval: het aanslagbiljet geeft  weer dat er een vordering is op de Fiscale Administratie, gelijk aan, 
groter of kleiner dan de actiefrekening ‘410020 Geraamd bedrag der terug te vorderen Belgische winst-
belastingen’.
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Boekingsschema

(1a) Vaststelling van het bedrag: gelijk aan het voorziene bedrag.
(1b) Feitelijke vordering < actiefrekening.
(1c) Feitelijke vordering > actiefrekening.

Boekingen:

1a Belgische winstbelastingen
 aan Geraamd bedrag der terug te 

vorderen Belgische winstbelastingen

410000

410020

.............

.............

1b Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Geraamd bedrag der terug te 

vorderen Belgische winstbelastingen

671000
410020

484000

.............
.............

1c Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van geraamde 

Belgische belastingen
  Belgische winstbelastingen

410020

771100
410000

.............

.............

.............

5de geval: het aanslagbiljet duidt een schuld aan; de boekhouding duidt een vordering aan.

Boeking:

Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen
 aan Geraamd bedrag der terug te 

vorderen Belgische winstbelastingen
  Te betalen Belgische winstbelastingen

671000

410000
484020

.............

.............

.............

6de geval: volgens het aanslagbiljet is er een terugvordering; volgens de boekhouding is er een schuld.

Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van geraamde 

Belgische belastingen

484000
410020

771100

.............

.............

.............

4.2.6.3 Bericht van wijziging dat na controle volgt en waartegen de onderneming geen 
bezwaar indient

Indien er zich bij de controles een wijziging voordoet waarmee de onderneming akkoord gaat, moet dit 
uiteraard in de boeken aangeduid worden.

Additionele aanslag
Wanneer de onderneming het bericht van wijziging ontvangt en het bedrag staat vast, dan moeten we 
dit als volgt boeken:
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Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen
 aan Te betalen Belgische winstbelastingen

671000
484000

.............
.............

Indien de onderneming bij de controles vaststelt dat ze dezelfde fout begaan heeft  in de aangift en van de 
vorige, nog niet gecontroleerde verslagperioden, dan zal zij dit reeds boeken:

Geraamde Belgische belastingsupplementen
 aan Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelastingen

671100

484000

.............

.............

Dit wordt dan later bij bericht van wijziging geregulariseerd.

Terugvordering

Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van verschuldigde of 

betaalde Belgische belastingen

410020

771000

.............

.............

4.2.7 Belastingen en IAS 12

Via de verwerking zoals aangegeven onder 4.2.1 tot en met 4.2.6 is verzekerd dat de opvolging van de 
Belgische en buitenlandse wetgeving geboekt is.
Deze wetgeving kan verschillen van wat volgens de IAS/IFRS-normen geboekt moet worden. Deze aan-
passingen worden hierna uitvoering behandeld.
Het rekeningenstelsel werd hiervoor aangevuld met de volgende rekeningen:

Rekeningen van het passief:
184 Uitgestelde belastingverplichtingen (lange termijn)
184000 Uitgestelde belastingen monetaire meerwaarden
184001 Uitgestelde belastingen tijdelijke meerwaarden
184002 Uitgestelde belastingen herwaardering MVA en IA
484 Belastingverplichtingen (korte termijn)
484100 Uitgestelde belastingverplichtingen

Rekeningen van het actief
250 Uitgestelde belastingvorderingen (lange termijn)
250000 Uitgestelde belastingvorderingen, te recupereren verliezen
250100 Uitgestelde belastingvorderingen, (tijdelijk) verworpen lasten
410 Belastingvorderingen (korte termijn)
410100 Uitgestelde belastingvorderingen te recupereren verliezen
410200 Uitgestelde belastingvorderingen (tijdelijk) verworpen lasten

Rekeningen van de lasten
67 Belastingen op het resultaat
673000 Uitgestelde belastinglasten
673100 Onttrekking uitgestelde belastingvorderingen
673200 Belastingimpact inzake lasten als correctie
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Rekeningen van de opbrengsten
773000 Uitgestelde belastingregularisaties

4.3 Belastinglast of belastingbaat volgens IFRS

Dit is het totale bedrag van de belastingen dat in de winst- en verliesrekening opgenomen is als last van 
de periode, en dat volgens IAS 12 rekening houdt met de verschuldigde, verrekenbare en uitgestelde 
belastingen.

Hierbij betekent:
– verschuldigde en verrekenbare (soms ook terugvorderbare genoemd) belasting: dit is de belasting 

zoals ze voortvloeit uit het toepassen van het in een verslagperiode geldende belastingtarief op de 
fi scale winst, of voortvloeiend uit het fi scaal verlies. De verschuldigde en verrekenbare belasting volgt 
volledig de fi scale wetgeving en is dan ook de resultante van de belastingaangift e;

– uitgestelde belastingen kunnen zowel uitgestelde belastingvorderingen zijn als uitgestelde belasting-
verplichtingen. Ze geven de belastingen aan die men schat toekomstig te kunnen recupereren of 
toekomstig te moeten betalen. Ze ontstaan omdat het fi scale resultaat niet noodzakelijk overeenstemt 
met het resultaat volgens de normen IAS/IFRS. Meer bepaald hebben ze betrekking op tijdelijke ver-
schillen die een fi scale impact hebben.

4.4 Tijdelijke verschillen

Dit is binnen de IAS 12 met betrekking tot de winstbelastingen het belangrijkste begrip. Het wordt 
omschreven als het verschil tussen de boekwaarde van een actief of een verplichting en de fi scale waarde 
van een actief of een verplichting.
De boekwaarde van een actief/verplichting is deze zoals ze voortvloeit door toepassing van alle IAS/
IFRS-waarderingsregels op activa/verplichtingen.
De fi scale waarde van een actief/verplichting is deze zoals ze voortvloeit door de toepassing van de fi scale 
regels op een actief/verplichting.

Deze verschillen kunnen:
– belastbaar zijn: tijdelijke verschillen die in de toekomst aanleiding zullen geven tot belastbare bedra-

gen;
– verrekenbaar zijn: tijdelijke verschillen die in de toekomst aanleiding zullen geven tot aft rekbare 

bedragen.

Zijn de verschillen noch belastbaar noch verrekenbaar, dan beïnvloeden ze de juiste toerekening van de 
belasting tot de periode niet (bv. kosten die fi scaal niet erkend worden).

 Praktisch voorbeeld:
 Een machine wordt aangekocht voor 50 000,00 EUR, heeft  een geschatte restwaarde van 

10 000,00 EUR en een economische levensduur van 5 jaar.
 Volgens IAS/IFRS bedraagt de jaarlijks te boeken afschrijving: 40 000,00/5 EUR = 8 000,00 EUR.
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 Volgens de Fiscale Administratie kan men de afschrijvingen als volgt weergeven: 16 000,00 EUR; 
13 600,00 EUR; 81 600,00 EUR en 2 240,00 EUR.

DE BOEKWAARDE IS:
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Boekwaarde 50 000,00 42 000,00 34 000,00 26 000,00 18 000,00
Afschrijving 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Boekwaarde 42 000,00 34 000,00 26 000,00 18 000,00 10 000,00

DE FISCALE WAARDE IS:
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Fiscale waarde 50 000,00 34 000,00 20 400,00 12 240,00 10 000,00
Fiscale afschrijving 16 000,00 13 600,00 8 160,00 2 240,00 –
Fiscale waarde 34 000,00 20 400,00 12 240,00 10 000,00 10 000,00

TIJDELIJKE VERSCHILLEN (Boekwaarde – fi scale waarde)
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

8 000,00 13 600,00 13 760,00 8 000,00 –

BELASTINGEN VOLGENS FISCALE AFSCHRIJVINGEN
(winst voor afschrijvingen is 80 000,00 en belastingvoet is 30%)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
Winst 64 000,00 66 400,00 71 840,00 77 760,00 80 000,00
Belasting 19 200,00 19 920,00 21 552,00 23 328,00 24 000,00
TIJDELIJKE VERSCHILLEN AAN 30%

2 400,00 4 080,00 4 128,00 2 400,00 –

SITUATIE PER JAAR AAN 30%
2 400,00 1 680,00 48,00 –1 728,00 – 2 400,00

WINST- EN VERLIESREKENING
Winst 64 000,00 66 400,00 71 840,00 77 760,00 80 000,00
Belasting – 19 200,00 – 19 920,00 – 21 552,00 – 23 328,00 – 24 000,00
Uitgestelde belasting – 2 400,00 –1 680,00 – 48,00 + 1 728,00 + 2 400,00
Resultaat 42 400,00 44 800,00 50 240,00 56 160,00 58 400,00

Boekingen zullen zijn:
Jaar 1

Verschuldigde of gestorte Belgische winstbelastingen
Uitgestelde belastinglasten
 aan Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelastingen
  Uitgestelde belastingverplichting (lt)

670000
673000

484000
184100

19 200,00
2 400,00

19 200,00
2 400,00
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Jaar 2

Verschuldigde of gestorte Belgische winstbelastingen
Uitgestelde belastinglasten
 aan Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelastingen
  Uitgestelde belastingverplichting (lt)

670000
673000

484000
184100

19 920,00
1 680,00

19 920,00
1 680,00

Jaar 3

Verschuldigde of gestorte Belgische winstbelastingen
Uitgestelde belastinglasten
 aan Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelastingen
  Uitgestelde belastingverplichting

670000
673000

484000
184100

21 552,00
48,00

21 552,00
48,00

Jaar 4

Verschuldigde of gestorte Belgische winstbelasting
Uitgestelde belastingverplichting (It)
 aan Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelastingen
  Uitgestelde belastingregularisaties

670000
184100

484000
773000

23 328,00
1 728,00

23 328,00
1 728,00

Uitgestelde belastingverplichting (It)
 aan Uitgestelde belastingverplichtingen (kt)
Overboeken saldo It naar kt

184100
484100

2 400,00
2 400,00

Jaar 5

Verschuldigde of gestorte Belgische winstbelasting
Uitgestelde belastingverplichting (kt)
 aan Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelastingen
  Uitgestelde belastingregularisatie

670000
484100

484000
773000

24 000,00
2 400,00

24 000,00
2 400,00

Bovenstaand voorbeeld illustreert duidelijk het binnen IFRS/IAS voorliggend basisbeginsel dat de belas-
tinglast juist tot de periode dient te worden aangerekend. In de fi nanciële rapportering drukt de entiteit 
niet alleen de belastinglasten uit zoals ze voortvloeien uit de afwikkeling van de belastingwetgeving, 
maar vult deze aan met de impact van verrichtingen die aanleiding zouden kunnen geven tot correcties 
in latere perioden.

Dit basisprincipe impliceert dat de onderneming een degelijke analytische documentatie bijhoudt die de 
historiek van alle afwijkingen tussen de fi nanciële rapporteringsprincipes en de principes van het bere-
kenen van de belastingen op een systematische wijze bijhoudt. Hoe meer het belastingrecht afwijkt van 
het jaarrekeningrecht, hoe belangrijker deze analytische registratie wordt.
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Hierna wordt een poging ondernomen om een aantal gevallen van afwijking tussen het Belgische fi scale 
recht en de IFRS-jaarrekening te illustreren.

4.5 Behandeling van de fi scale verliezen en van verrekenbare tegoeden

Indien een onderneming fi scale verliezen realiseert, dan zijn deze aanrekenbaar op fi scale winsten die in de 
toekomst worden gerealiseerd (backward). Dit is het geval in de meeste landen, waaronder België. In een 
aantal landen gaat men verder door te stellen dat deze verliezen ook aanrekenbaar zijn op de reeds gere-
aliseerde winsten (forward). Hierna behandelen we enkel de aanrekenbaarheid op toekomstige winsten.
Deze verliezen kunnen dus aanleiding geven tot verrekenbaar tegoed (latente belastingvordering). IAS 
12 geeft  duidelijk aan dat dit slechts mogelijk is voor zover het te verwachten valt dat de onderneming 
voldoende winsten gerealiseerd heeft  in het verleden, of in de toekomst zal realiseren of combinatie van 
de twee vorige om de (geaccumuleerde) verliezen tegen af te zetten.
Gezien deze strikte eis, moet jaarlijks beoordeeld worden wat de uitgestelde belastingvordering is. De 
evoluties die zich mogelijk voordoen – het is uiteraard een schattingswijze – worden steeds prospectief 
verwerkt.

 Voorbeeld:
 Na 8 jaar bestaan heeft  de onderneming voor 160 000,00 EUR gecumuleerde verliezen gerealiseerd, 

waarvoor een latente belastingvordering aangelegd is van 48 000,00 EUR.
 Het bestuur moet beoordelen of de onderneming wel een toekomstige winstcapaciteit heeft  van 

48 000,00 EUR gedeeld door het geldende belastingtarief (indien dit belastingtarief 30% is, betekent 
dit 160 000,00 EUR; is het belastingtarief voor de toekomst gedaald naar 25% dan betekent dit een 
winstcapaciteit van 192 000,00 EUR).

Via de behandeling van de onder punt 4.4 geïllustreerde methodiek, ontstaan er bij elk verlies dat moet 
worden overgedragen, tijdelijke verschillen en de eraan gekoppelde verrekenbare verschillen (latente 
vorderingen). Ook deze worden slechts opgenomen voor zover het realistisch te verwachten valt dat de 
onderneming in de toekomst een voldoende fi scale winstbasis zal realiseren.
Ook hier geldt dat een verandering in het inzicht op de toekomstige fi scale winstbasis aanleiding kan 
geven om geacteerde verrekenbare verschillen (latente vorderingen) af te boeken.

Indien een onderneming omwille van de verwachting van toekomstige fi scale winstrealisatie, recupe-
reerbare verliezen niet heeft  uitgedrukt als een latende vordering, of verrekenbare verschillen voort-
vloeiende uit het verschil tussen de boekwaarde en de fi scale waarde niet heeft  opgenomen, en uit de 
meest recente schatting blijkt dat – door het succes van reorganisaties, of nieuwe marktomstandigheden 
enz. – toekomstige fi scale winstrealisaties zich zullen voordoen, dan wordt de latente vordering terug 
opgenomen.

Hierna volgt een illustratie ten behoeve van de boekhoudkundige praktijk.

a) Ontstaan van een verlies van de verslagperiode 20N0 (de eerste maal dat dit voorkomt):
De fi scale aangift e met betrekking tot verslagperiode 20N0 geeft  een fi scaal verlies van
10 000,00 EUR, hetgeen overeenkomt (alleen ter vereenvoudiging van het voorbeeld) met het verlies van 
de verslagperiode voor belastingen.
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Aangezien de onderneming in het verleden steeds winstgevend geweest was, aanvaardt de Raad van 
Bestuur dat er geen enkel probleem is inzake toekomstige winstrealisatie.
Voor defi nitieve afsluiting zal men overgaan tot de boeking van verrekenbare belasting: belastingper-
centage (bv. 30%) toegepast op het verlies (hier 10 000,00 EUR), zijnde een vordering van 3 000,00 EUR.

Boeking:
De boeking impliceert dat de onderneming in de winst- en verliesrekening uitdrukt dat er een belasting-
recuperatie kan plaatsvinden tegenover een uitgestelde belastingvordering die hetzij op lange termijn is 
(rekening 250000), hetzij op korte termijn (rekening 410100).
In het voorbeeld beslist de Raad van Bestuur 50% recupereerbaar te zijn in 20N1 en het restant in 20N2.

Uitgestelde belastingvordering, te recupereren 
verliezen (lt)
Uitgestelde belastingvordering, te recupereren 
verliezen (kt)
 aan Uitgestelde belastingrecuperaties

250000

410100
773000

1 500,00

1 500,00
3 000,00

Bij afsluiting van de verslagperiode 20N1 blijkt uit de fi scale aangift e dat de belastbare winst 
6 000,00 EUR is. Er is compensatie wegens verliezen van het verleden, en dus geen belastingschuld. Voor 
de eenvoud van het voorbeeld wordt ondersteld dat dit aansluit bij de boekhoudkundige situatie. We 
onderstellen dat de belastingvoet nog steeds 30% is.

Boekingen:

Onttrekking uitgestelde belastingvordering 
(te recupereren verliezen)
 aan Uitgestelde belastingvordering, te 

recupereren verliezen (kt)
  Uitgestelde belastingvordering, te 

recupereren verliezen (lt)

673100

410100

250000

1 800,00

1 500,00

300,00

Aangezien verwacht wordt dat in de komende verslagperiode het restant zal worden gerecupereerd, 
moet de totale vordering omgezet worden naar korte termijn:

Uitgestelde belastingvorderingen, 
te recupereren verliezen (kt)
 aan Uitgestelde belastingvorderingen te 

recupereren verliezen (lt)

410100

250000

1 200,00

1 200,00

b) Een onderneming heeft  een uitgestelde belastingvordering te recupereren verliezen opgebouwd van 
225 000,00 EUR (30% van 750 000,00 EUR) (rekening 250000). Ter gelegenheid van een totale reorga-
nisatie wordt vastgesteld dat de winstcapaciteit onvoldoende is om dit bedrag te kunnen recuperen. Het 
verlies wordt teruggebracht tot 100 000,00 EUR als maximaal fi scaal recupereerbaar.
Deze beslissing heeft  tot gevolg dat de uitgestelde belastingvordering, recupereerbare verliezen daalt van 
225 000,00 EUR tot 100 000,00 EUR.
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Boeking:

Onttrekking uitgestelde belastingvordering 
(te recupereren verliezen)
 aan Uitgestelde belastingvorderingen, 

te recupereren verliezen (lt)

673100

250000

125 000,00

125 000,00

4.6 Uitgestelde belastingen en compensatie?

Uit voorgaande illustratie blijkt dat naargelang van de transactie, er uitgestelde belastingvorderingen en 
uitgestelde belastingschulden ontstaan. Op winst- en verliesniveau schept dit geen probleem, aangezien 
winstbelastingen als één lijn worden weergegeven. Compensatie is toegelaten.

Op balansniveau stelt IAS 12 eveneens de saldering voor indien de onderneming een afdwingbaar recht 
heeft  om vorderingen te salderen en de onderneming alleen saldering uitvoert binnen dezelfde belas-
tingautoriteit.

4.7 Behandeling van enkele voorkomende verschillen tussen IFRS en het Belgische 
belastingrecht

4.7.1 Defi nitieve verschillen

Hier worden deze verschillen bedoeld die defi nitief zijn en niet in latere verslagperioden tot aanpassin-
gen aanleiding geven.

4.7.1.1 Verworpen last

Het betreft  aankopen van diensten en goederen, prestaties naar het personeel toe, boetes enz. die wel 
degelijk als last voor de onderneming gelden, maar door de fi scale wetgeving uitgesloten worden als 
aft rekbare last. Gekende voorbeelden hiervan zijn receptiekosten, kosten van geschenken aan personeel, 
gedeelte van restaurantkosten enz.
Het verschil tussen de fi scale behandeling en de boekhoudkundige behandeling geeft  geen aanleiding tot 
verschuldigde of verrekenbare verschillen. Het verschil is defi nitief.
Er zal dan ook geen belastingbewerking als boeking moeten worden doorgevoerd.

4.7.1.2 Notionele intrest

Ondernemingen mogen in de fi scale berekening een bepaald percentage op het eigen vermogen in aft rek 
brengen. Daardoor poogt de wetgever een zekere gelijkheid te brengen tussen het vreemd vermogen 
waarbij de rentelast van de fi scale winst aft rekbaar is, en het eigen vermogen.
Deze fi scale bewerking is defi nitief en vergt geen boekingen inzake latente belastingen.

4.7.2 Tijdelijke verschillen

Bedoeld worden hier de verschillen zoals behandeld onder de punten 4.4 en 4.5 hiervoor.
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4.7.2.1 Activa geboekt tegen reële waarde

Of er al dan niet tijdelijke verschillen ontstaan, hangt af van in hoeverre de fi scale waarde wordt aange-
past aan de reële waarde.
a) Wanneer onder het keuzeregime materiële vaste activa of immateriële activa aangepast worden aan 
de reële waarde, wordt deze meerwaarde op het actief uitgedrukt als een herwaarderingsreserve.
In België wordt de boekwaarde van het actief wel aangepast aan de meerwaarde, maar niet de fi scale 
waarde van het actief. Er ontstaat dus een tijdelijk verschil, nl. het verschil tussen de boekwaarde en de 
fi scale waarde, hetgeen aanleiding geeft  tot een uitgestelde belastingverplichting.
 Het geherwaardeerde actief is niet afschrijfb aar. In dat geval wordt verondersteld dat de uitstel 

duurt tot het moment van de verkoop, ook al heeft  de onderneming niet de bedoeling om tot verkoop 
over te gaan.

 Voorbeeld:
 Een terrein met boekwaarde 200 000,00 EUR wordt geherwaardeerd tot 500 000,00 EUR. De boek-

waarde is 500 000,00 EUR, de fi scale waarde is 200 000,00 EUR, het tijdelijke verschil is 300 000,00 
EUR.

 Hierop zal een belastingverplichting tot uitdrukking komen op het moment dat het terrein gerea-
liseerd wordt. Deze verplichting moet worden berekend aan het belastingtarief zoals dit vastligt op 
het moment dat het verschil ontstaat, tenzij er door de wetgeving reeds tarieven voor de toekomst 
vastgelegd zijn. We nemen als belastingstarief 30%.

 Aangezien de meerwaarde van 300 000,00 EUR rechtstreeks aan het eigen vermogen aangerekend 
wordt, zal de uitgestelde belastingverplichting hier worden aangerekend.

 Het voorgaande kan als volgt boekhoudkundig verwerkt worden:

Terreinen: geboekte meerwaarde
 aan Uitgestelde belastingen: 

herwaardering materiële vaste en 
immateriële activa

Herwaarderingsreserve

200107

184002
110410

300 000,00

90 000,00
210 000,00

Boekingen ingeval het terrein zou worden gerealiseerd aan bv. 520 000,00 EUR.

De toestand van de rekeningen is:
200100 Terreinen, aanschaffi  ngswaarde 200 000,00 EUR
200107 Terreinen, geboekte meerwaarde 300 000,00 EUR
110410 Herwaarderingsreserve 210 000,00 EUR
184002 Uitgestelde belastingen: herwaardering materieel 
  vast en immateriële activa (lt) 90 000,00 EUR

Analyse:
– Boekhoudkundig realiseert de onderneming een winst van
 520 000,00 EUR – 500 000,00 EUR = 20 000,00 EUR.
 hetgeen uitgedrukt wordt door de boeking:
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Diverse vorderingen verkoop vaste activa
 aan Terreinen: aanschaffi ngswaarde
  Terreinen: geboekte meerwaarde
  Winst bij realisatie vaste activa niet 

bestemd tot verkoop

420262
200100
200107

740040

520 000,00
200 000,00
300 000,00

20 000,00

– Ter gelegenheid van de belastingdruk voortkomende uit de transactie, zal er worden vastgesteld 
(onderstel belastingvoet 30%):

 boekhoudkundig: 30% op 20 000,00 EUR (6 000,00 EUR)
 fi scaal: 30% op 320 000,00 EUR (96 000,00 EUR)

Uitgestelde belastingen: herwaardering materi-
aal vaste en immateriële activa (lt)
 aan Uitgestelde belasting: herwaardering 

materieel vaste en immateriële activa 
(kt)

184002

484002

90 000,00

90 000,00

Verschuldigde of gestorte Belgische 
winstbelasting
Uitgestelde belastingen: herwaardering 
materieel vaste en immateriële activa (kt)
 aan Uitgestelde belasting regularisaties
  Geraamd bedrag der Belgische 

winstbelasting

670000

484002
773000

484000

96 000,00

90 000,00
90 000,00

96 000,00

 Het geherwaardeerde actief is afschrijfb aar.
 De geherwaardeerde boekwaarde van het actief zal worden gerealiseerd door het gebruik ervan, wat 

belastbare baten zal genereren die hoger liggen dan de afschrijving die voor belastingdoeleinden zal 
zijn toegestaan in toekomstige periodes.

 Voorbeeld:
 Een machine ad 300 000,00 EUR waarop reeds 2 jaar afgeschreven ad 120 000,00 EUR wordt geher-

waardeerd naar 270 000,00 EUR met een restlevensduur van 4 jaar. Gezien de aard van de machine 
is er geen residuwaarde te verwachten.

 Voor herwaardering is de toestand van de rekeningen:
  200230 Machines, aanschaffi  ngswaarde 300 000,00 EUR
  200238 Machines, geboekte afschrijvingen 120 000,00 EUR

 Fiscale afschrijvingen 60 000,00 EUR per jaar en dit gedurende 5 jaar, na herwaardering betekent dit 
nog 3 jaar 60 000,00 EUR per jaar.

 De boekhoudkundige afschrijvingen zullen gedurende 4 jaar 67 500,00 EUR bedragen (nl.  270 000,00 
EUR /4 = 67 500,00 EUR).

 Boekhoudkundige verwerking is als volgt:
 – Uitdrukking van de meerwaarde
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 De uitgestelde belasting ad 30% op 90 000,00 EUR of 27 000,00 EUR wordt op 4 jaar geannuleerd, 
vandaar 3/4 op lt en 1/4 op kt.

Machines, geboekte meerwaarde
 aan Herwaarderingsreserve
  Uitgestelde belasting: herwaardering 

materieel vaste en immateriële activa 
(lt)

  Uitgestelde belastingen: herwaarde-
ring materieel vaste en immateriële 
activa (kt)

200237
110410

184002

484002

90 000,00
63 000,00

24 750,00

2 250,00

– Verloop in de komende 4 jaar.
 Volgende aspecten zijn te onderscheiden:

– afschrijvingen: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
 • boekhoudkundig (1/4 van 270 000,00 EUR) 67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00
 • fi scaal (1/3 van 180 000,00 EUR) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 –
  tijdelijk verschil per jaar: 7 500,00 7 500,00 7 500,00 67 500,00
  aan 30% 2 250,00 2 250,00 2 250,00 20 250,00

 Boekhoudkundig wordt er in dit geval meer afgeschreven dan fi scaal aanvaard wordt, hetgeen als 
volgt tot uitdrukking wordt gebracht (belastingen zijn fi scaal hoger dan boekhoudkundig):

Jaar 1 Uitgestelde belasting: herwaardering materieel 
vaste en immateriële activa (kt)
 aan Uitgestelde belastingrecuperaties

484002
773000

2 250,00
2 250,00

Uitgestelde belasting: herwaardering materieel 
vaste en immateriële activa (lt)
 aan Uitgestelde belastingen: herwaardering 

materieel vaste en immateriële activa 
(kt)

181002

484002

2 250,00

2 250,00

Jaar 2 idem

idem

Jaar 3 idem

Uitgestelde belasting: herwaardering materieel 
vaste en immateriële activa (lt)
 aan Uitgestelde belasting: herwaardering 

materieel vaste en immateriële activa 
(kt)

181002

484002

20 250,00

20 250,00

Jaar 4 Uitgestelde belasting: herwaardering materieel 
vaste en immateriële activa (kt)
 aan Uitgestelde belastingrecuperaties

484002
773000

20 250,00

20 250,00
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4.7.2.2 Monetaire meerwaarde

Bij monetaire meerwaarde wordt bij realisatie van activa die onder dit stelsel vallen, de aanschaffi  ngs-
waarde om fi scale doeleinden gerevaloriseerd.
Daardoor wordt dit deel van belastingen vrijgesteld (zie D 3, H 3, punt 1.5.2.6), en dit deel wordt inte-
graal naar een belastingvrije reserve overgeboekt.

Zolang de onderneming deze belastingvrije reserve niet voor uitkering gebruikt, ontstaat er geen enkele 
belastingverplichting. Mocht de onderneming deze belastingvrije reserve voor uitkering gebruiken, dan 
zal het bestuur der belastingen dit winstdeel aan de winstbelasting onderwerpen.

Het is dan ook aan te raden om deze mogelijke belastinglatentie tot uitdrukking te brengen.

Voorbeeld:

Boekjaar 20N0:
Verkoop van vast actief waarop de fi scale revalorisatiecoëffi  ciënt kan worden toegepast, waardoor bij 
verkoop 280 000,00 EUR vrijgesteld is van belastinglast.
De voorwaarde is dat het vrijgestelde deel naar een belastingvrije reserve overgeboekt is, en deze reserve 
niet uitgekeerd wordt. Mocht de onderneming tot uitkering van deze reserve overgaan, dan zal de winst-
belasting geheven worden.

Over te dragen winst 20N0, wegens aanleggen 
belastingvrije reserve
Uitgestelde belastinglast
 aan Uitgestelde belastingen monetaire 

meerwaarden (lt)
  Belastingvrije reserves

690001
673000

184001
110200

196 000,00
84 000,00

84 000,00
196 000,00

4.7.2.3 Tijdelijke belastingvrijstelling van de winst bij realisatie van vaste activa

Het betreft  hier transacties zoals beschreven in D 1, H 1, punt 2.3.5.2. De meerwaarde die de onderne-
ming realiseert op de verkoop van vaste activa, wordt slechts belast vanaf het moment van herinvestering 
en dan pro rata de afschrijvingsduur van de nieuwe investering.
Volgens het fi scale wetboek is er op deze transactie geen belastinglast op het moment van de verkoop. De 
belastinglast wordt verschoven in de tijd.
Aangezien IAS 12 de belastinglast wil toerekenen tot de periode waarin ze ontstaat, moet de entiteit 
boekhoudkundig wel de belasting tot uitdrukking brengen in het jaar van verkoop, tegenover een uitge-
stelde belastingverplichting.
In de latere jaren waar fi scaal de belastinglast wel tot uitdrukking komt, zal deze uitgestelde belasting-
verplichting benut worden.

Een praktisch voorbeeld ter verduidelijking.

Verslagperiode 20N0: een vast actief werd gerealiseerd voor 100 000,00 EUR, waarbij 20 000,00 EUR 
winst bij realisatie gerealiseerd werd. De aanslagvoet waaraan de onderneming onderworpen is, bedraagt 
30%.
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Verslagperiode 20N3: de onderneming herinvesteert de verkoopprijs ad 100 000,00 EUR gerealiseerd in 
20N0 in een nieuwe machine met kostprijs van 150 000 EUR, die ze op 3 jaar dient af te schrijven. De 
aanslagvoet in belastingen is nog steeds 30%.

Verslagperiode 20N0:
fi scaal wordt er geen belasting op de meerwaarde aangerekend. De onderneming dient enkel een tijde-
lijke belastingvrije reserve aan te leggen van 20 000,00 EUR.
Bij toepassing van IAS 12 wordt wel de winstbelasting op de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop bere-
kend (30% op 20 000,00 EUR = 6 000,00 EUR), maar uitgedrukt als uitgestelde belastingverplichting op 
lange termijn (aangezien de onderneming nog niet beslist heeft  tot herinvesteren en de belasting slechts 
eisbaar wordt op het moment van herinvesteren).
Er wordt een belastingvrije reserve aangelegd voor het saldo, zijnde 14 000,00 EUR. De toewijzing aan 
reserves kan normaal slechts gebeuren nadat de Algemene Vergadering hieromtrent beslist heeft . In de 
hier behandelde casus is het aanleggen van de reserve verplicht, wil de onderneming van het belasting-
uitstel kunnen genieten. De vorming dient tot uitdrukking te worden gebracht. Om dit te realiseren, 
gebruiken we de bestemmingsrekening ‘Over te dragen winst van het jaar 20N0’ (690000) of een subre-
kening ervan.

Uitgestelde belastinglast
 aan Uitgestelde belastingen (tijdelijk) 

gerealiseerde meerwaarden (lt)
Over te dragen winst 20N0 (wegens vorming 
belastingvrije reserve)
 aan Belastingvrije reserve

673000

184001
690001

110200

6 000,00

14 000,00
6 000,00

14 000,00

Verslagperiode 20N3:
aangezien de investering gebeurd is, per einde juni van het jaar, zal de uitgestelde belasting geheven 
worden vanaf het moment dat deze nieuwe investering afgeschreven wordt.
De nieuwe investering wordt afgeschreven op 3 jaar, hetzij 36 maanden, als volgt verdeeld:
20N3: 6 maanden, 20N4: 12 maanden, 20N5: 12 maanden en 20N6: 6 maanden. Volgens dit ritme moe-
ten nu ook de uitgestelde belastingen verbruikt worden, hetzij respectievelijk 1 000,00 EUR, 2 000,00 
EUR, 2 000,00 EUR en 1 000,00 EUR.

Merken we op dat in elk der jaren de belastingaangift e zal aanduiden hoe hoog de belastinglast volgens 
de fi scale aangift e is. Zoals gezien, wordt deze geboekt en komen de boekingen hierna alleen als correc-
tie, gezien het stelsel van juiste toerekening, tot de periode die IAS 12 voorziet.

Verslagperiode 2002

Uitgestelde belastingen, gerealiseerde meer-
waarde (lt)
 aan Uitgestelde belastingen, gerealiseerde 

meerwaarde (kt)

184001

484001

1 000,00

1 000,00

Verslagperiode 2003

Uitgestelde belastingen, gerealiseerde meer-
waarde (kt)
 aan Uitgestelde belastingregularisatie

484001
773000

1 000,00
1 000,00
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Uitgestelde belasting gerealiseerde meer-
waarde (lt)
 aan Uitgestelde belasting gerealiseerde 

meerwaarde (kt)

181001

484100

2 000,00

2 000,00

Verslagperiode 2004

Uitgestelde belasting, gerealiseerde meer-
waarde (kt)
 aan Uitgestelde belastingregularisatie

484100
773000

2 000,00
2 000,00

Enzovoort.

4.7.2.4 Door de fi scus tijdelijk verworpen lasten

Het realisatiebeginsel kan verschillend benaderd worden in de fi scale wetgeving en binnen de IFRS.

De fi scale realisatie ligt vast in het fi scale wetboek, de IFRS-realisatie ligt vast binnen de normen, maar 
steunt in vele gevallen op ‘schattingswijzen’ van de Raad van Bestuur. Schattingswijzen die niet steeds 
door het fi scale wetboek gevolgd worden. Een typevoorbeeld is daarvan reeds gegeven onder punt 4.4 
hiervoor inzake de afschrijvingen.
Andere voorbeelden zijn:
– afschrijvingen op vorderingen: volgens IFRS dient dit te gebeuren zodra er onzekerheid is omtrent de 

inning, volgens het fi scaal recht bij de juridische zekerheid van niet-betaling;
– voorzieningen: zelfde problematiek, IFRS steunt op schattingswijzen van de hoogste leiding, fi scale 

wetgeving steunt op rechtsregels;
– ...

Belangrijk kenmerk is dat deze verschillen tijdelijk blijven, m.a.w. het verschil tussen de fi scale waarde en 
de boekhoudkundige waarde zal wel eens verdwijnen.

Een voorbeeld ter illustatie:
De onderneming boekt een afschrijving op een buitenlandse klant voor een bedrag van 100 000,00 EUR, 
omdat volgens haar kredietwaardigheidsanalyse de debiteur weinig liquide is en de rechtsregels in het 
land van vestiging niet toelaten doorgedreven inningsprocedures op te zetten.
De fi scale wetgeving volgt deze interpretatie niet, en belast de aangelegde afschrijving op vordering. 
(Zodra er een defi nitief verlies is, zal deze fi scaal aft rekbaar zijn.)
Concreet betekent dit dat er een verschil is tussen de boekhoudkundige waarde van de vordering 
en de fi scale waarde van de vordering met 100 000,00 EUR, hetgeen bij een belastingvoet van 30% 
30 000,00 EUR betekent.

Concreet betekent dit dat bij de boeking van de belastinglast, zoals ze voortvloeit uit de fi scale bereke-
ning, er een Belgische winstbelasting (670) zal worden geheven die 30 000,00 EUR te hoog is gezien de 
geldende regels IFRS.
Volgens IAS 12 moet de belastinglast tot de juiste periode gerekend worden. Dit betekent dat de entiteit 
in dit geval een latente belastingvordering dient te noteren die leidt tot de juiste belastinglast.
Zodra de fi scus de waardevermindering erkent, zal de vordering verdwijnen.
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Het is evident dat de onderneming, zolang de verschillen tussen de fi scale waarde en de boekwaarde 
bestaan, deze permanent dient op te volgen en zo nodig de nodige aanpassingen dient te verrichten.

Een praktisch voorbeeld ter illustratie.

Verslagperiode 20N0:
Op een bestaande twijfelachtige vordering (ad 100 000,00 EUR) boekt de onderneming conform IFRS/
IAS-regels een afschrijving voor het volledige bedrag. (btw-aspecten worden hier buiten beschouwing 
gelaten.)
De onderneming weet dat er fi scale verwerping zal gebeuren, en berekent het fi scale resultaat zonder 
deze vordering zodat er op deze 100 000,00 EUR ook 30% belasting verschuldigd is.

De fi scale berekening wordt geboekt als enerzijds een last (Belgische winstbelasting, 670), anderzijds 
een verplichting (Te betalen Belgische winstbelasting, 484). Daarnaast moet deze boeking gecorrigeerd 
worden voor het feit dat volgens deze fi scale afrekening naar IFRS-normen de winstbelasting te hoog is.
Er dient een uitgestelde belastingvordering te worden uitgedrukt.
Aangezien op het moment van de correctie het niet geweten is wanneer de vordering ook naar Belgisch 
fi scaal recht aft rekbaar wordt, zal de latente belastingvordering op lange termijn zijn.

Uitgestelde belastingvordering, fi scaal verwor-
pen lasten (lt)
 aan Uitgestelde belastingregularisatie

250100
773000

30 000,00
30 000,00

In het jaar dat het verlies fi scaal gerealiseerd wordt, zal dit uit de belastingberekening blijken, maar zal dit 
geneutraliseerd worden via het aanwenden van de uitgestelde vordering, die intussen naar korte termijn 
overgeboekt is:

Onttrekking uitgestelde belastingvordering
 aan Uitgestelde belastingvorderingen, 

fi scaal verworpen lasten (kt)

673100

410200

30 000,00

30 000,00

Het hiervoor aangehaalde systeem geldt eveneens voor enkele hiernavolgende situaties:
–  aanleggen van voorzieningen volgens IFRS, die fi scaal nog niet aanvaard worden: voorziening voor 

lopende betwistingen, bv. waarbij de fi scale aanvaarding pas zal gebeuren bij uitspraak voor de recht-
bank;

– erkennen volgens IAS/IFRS van kosten die volgens het fi scale recht over de tijd gespreid moeten wor-
den: zo zijn onderzoekskosten volgens IAS/IFRS onmiddellijk ten laste van het resultaat te leggen, 
maar volgens het fi scaal recht worden ze geactiveerd en later afgeschreven;

– enz.

Een voorbeeld m.b.t. kosten van onderzoek:
gedurende verslagperiode 20N0 worden voor 120 000,00 EUR kosten voor onderzoek gemaakt. Con-
form IAS/IFRS worden deze ten laste van de winst- en verliesrekening geboekt. In de fi scale aangift e 
worden ze opgenomen in de verslagperioden 20N1, 20N2 en 20N3 als afschrijving op een fi scaal actief 
van 120 000,00 EUR, nl. 1/3 van 120 000,00 EUR of telkens 40 000,00 EUR per jaar.
Er ontstaat hier opnieuw een tijdelijk verschil.
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In 20N0 wordt de belastingimpact van 30% op 120 000,00 EUR hetzij 36 000,00 EUR niet erkend en 
daardoor is in dit jaar de belastinglast niet juist toegerekend; in 20N1, 20N2 en 20N3 wordt er wel een 
belastinglast van 30% of 12 000,00 EUR erkend, maar op het verkeerde tijdstip.
Via de ‘uitgestelde belastingvordering, tijdelijk verworpen kosten’ kan dit worden geregulariseerd.

Boekingen:
Gedurende de verslagperiode 20N0

Uitgestelde belastingvorderingen, verworpen 
lasten (lt)
Uitgestelde belastingvorderingen, verworpen 
lasten (kt)
 aan Uitgestelde belastingregularisatie

250100

410200
773000

24 000,00

12 000,00
36 000,00

Gedurende de navolgende verslagperiodes 
wordt geboekt:
Onttrekking uitgestelde belastingvordering
 aan Uitgestelde belastingvordering, 

verworpen lasten (kt)

673100

410200

12 000,00

12 000,00

Uitgestelde belastingvordering, verworpen 
lasten (kt)
 aan Uitgestelde belastingvordering, 

verworpen lasten (lt)

410210

250200

12 000,00

12 000,00

Enz.

4.7.2.5 Andere verschillen tussen IAS/IFRS en fi scaal recht

Uitgaven die binnen IAS/IFRS gekwalifi ceerd worden als correctie van een balanspost en in het fi scale 
recht als een last van de verslagperiode.
Zo dient men de kosten van kapitaalverhoging en leningen binnen het IAS/IFRS-stelsel af te trekken van 
het eigen vermogen.
Indien deze kosten fi scaal erkend worden en tot belastingvermindering aanleiding geven, dient deze 
impact te worden verrekend bij het aft rekken zelf.

Voorbeeld:
De kosten van de kapitaalverhoging bij openbare uitgift e, intekencommissie door banken van het netto-
provenu ingehouden, bedragen 100 000,00 EUR. Conform D 3, H 3, punt 1.4.1.2 moeten deze kosten in 
mindering gebracht worden van het eigen vermogen (af te trekken eigen vermogenskosten, rek. 100110 
(–)).
Indien deze kosten in de fi scale berekening een fi scaal aft rekbare last zijn, dan moet de aft rek gebeuren 
aan de nettowaarde, zijnde de waarde van de kosten verminderd met het belastingvoordeel.
Bij een oprichtingskost van 100 000,00 EUR en een belastingvoet van 30% is dit voordeel 30 000,00 EUR. 
Het rechtstreeks ten laste te leggen bedrag is dan ook 70 000,00 EUR.
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De boekingen zijn:

Af te trekken eigenvermogenskosten
Belastingimpact kosten als correctie balans
 aan Kredietinstellingen R/C

100110
673200
550000

70 000,00
30 000,00

100 000,00

Reserve ter dekking van een voorzienbaar verlies.
In D 3, H 3, punt 1.5.2.5 werd de systematiek weergegeven hoe de onderneming een reserve kan aanleg-
gen om toekomstige verliezen te dekken.
De vraag kan gesteld worden of deze bepaling, voortvloeiend uit het Wetboek van Vennootschappen, op 
een of andere wijze een fi scale impact heeft .
De ‘onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen, rek. 110330’ komt voort uit een kapitaalvermin-
dering en heeft  als enige mogelijke aanwending het dekken van verliezen als deze zich voordoen.
Zolang deze reserve niet wordt uitgekeerd, is er geen fi scale impact; wanneer de onderneming tot uitke-
ring van de reserves overgaat, geldt het geëigende fi scale regime.

5 Bespreking van winst- en verliesrekening volgens het categoriaal model

5.1 Opbrengsten

IAS 18 behandelt de opbengsten in het bijzonder. Opbrengsten verwijzen naar de bruto-instroom van 
economische voordelen die tijdens de periode ontstaan bij de uitvoering van de normale bedrijfsactivi-
teiten van een entiteit, en die leiden tot een andere toename van het eigen vermogen dan de toenames die 
verband houden met bijdragen van deelhebbers in het eigen vermogen. Opbrengsten dienen te worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen.
Deze defi nitie is belangrijk om ‘opbrengst uit verkoop van goederen’ te erkennen:
– risico’s en voordelen van de goederen zijn overgedragen aan de koper;
– de verkoper houdt niet de feitelijke zeggenschap of betrokkenheid die toekomt aan de eigenaar;
– bedrag van de opbrengst kan betrouwbaar worden bepaald;
– de reeds gemaakte kosten of de nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op 

betrouwbare wijze worden gewaardeerd.

Aan elk van voorgaande elementen moet minstens voldaan zijn vooraleer een ‘opbrengst’ uit verkoop te 
erkennen.

Bij levering van diensten gelden dezelfde regels.

Rente wordt opgenomen volgens de eff ectieve-rentemethode (zie rentedragende vorderingen op meer 
dan één jaar).

Royalty’s worden opgenomen volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstemming met de economi-
sche realiteit van de desbeteff ende overeenkomst (zie inkomsten uit immateriële activa).
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Dividenden worden opgenomen op het moment dat de aandeelhouder het recht heeft  verkregen om de 
betaling te ontvangen. Dit betekent dat dit alleen mogelijk is nadat de Algemene Vergadering over de 
dividend uitkering beslist heeft  en de uitbetalingsdatum vastgesteld heeft . Dan pas kan de onderneming-
genieter dit dividend als een opbrengst erkennen.

5.2 Uitbouw in de categoriale winst- en verliesrekening

Het didactische model verkiest het afzonderlijk uitdrukken van de opbrengsten onderverdeeld in:
– omzet, onderverdeeld in verkoop van goederen, verrichting van diensten en opbrengsten uit onder-

handen projecten van derden;
– opbrengsten uit royalty’s;
– huuropbrengsten uit vastgoed;
– overige bedrijfsopbrengsten.

Daarnaast voorziet het model nog in overige exploitatiebaten onderverdeeld in:
– rente;
– dividenden;
– overheidssubsidies;
– overige exploitatiebaten.

5.3 Activering van geproduceerde vaste activa

Deze worden afzonderlijk vermeld in het didactische model als een overige exploitatiebaat.

5.4 Opmerkingen

In de voorstelling IAS/IFRS wordt nog afzonderlijk voorgesteld: Overige niet-exploitatiebaten.
Dit zijn baten die niet behoren tot de courante activiteit van de onderneming, meer in het bijzonder de 
in resultaat genomen negatieve goodwill (zie Handboek Boekhouden – Consolidatie m.b.t. consolidatie).

6 Kosten

Onder de kosten komen voor:
– alle exploitatielasten;
– fi nancieringskosten;
– niet-exploitatielasten.
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6.1 Exploitatielasten

6.1.1 Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen

Bedoeld worden hier: de last van het verbruik aan grondstoff en, hulpstoff en en gelijkaardige, zoals recht-
streeks toerekenbare diensten, werken en studies; onderaannemingen. Bij handelsondernemingen wordt 
het verbruik aan handelsgoederen ook hier tot uitdrukking gebracht.
Gezien het verbruik wordt bedoeld, zal de onderneming rekening houden met de voorraadwijziging. 
Worden grond- en hulpstoff en gebruikt in onderzoek en ontwikkeling of in reorganisatie, dan worden ze 
hier in mindering gebracht (zie 6.1.6 en 6.1.7 hierna).

6.1.2 Wijziging in voorraden gereed product en werk in uitvoering

IAS/IFRS gebruikt de ‘exploitatiebenadering’, in tegenstelling tot het Belgische boekhoudrecht dat de 
‘productiebenadering’ volgt. De som van alle lasten moet de kost van de verkochte goederen tot uitdruk-
king brengen. De waarde van voorraadstijging wordt aangeduid als een last, een voorraaddaling als een 
vermindering van last.

6.1.3 Personeelslasten

Deze kostensoort dient alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten verbonden aan het personeel uit 
te drukken (IAS19). Worden niet als personeelskosten opgenomen: deze personeelskosten die verbon-
den zijn aan onderzoek en ontwikkeling, alsook deze verbonden reorganisatiekosten (zie 6.1.6 en 6.1.7 
hierna).

6.1.4 Afschrijvingen

In IAS/IFRS wordt de term afschrijvingen gebruikt in een ruimere betekenis dan onder het Belgische 
boekhoudrecht. Indien gedurende de courante activiteit een waardepreciatie moet worden uitgedrukt, 
dan spreekt IAS/IFRS over afschrijving. Dit geldt zowel voor de waardedepreciatie voortvloeiende uit 
de veroudering van vaste activa, als voor de veroudering van voorraden, en voor de onmogelijkheid om 
vorderingen te innen.

6.1.5 Bijzondere waardeverminderingsverliezen

In het IAS/IFRS-model worden de bijzondere waardeveminderingsverliezen uitgebreid voorgesteld met 
telkens de aanduiding dat rekening dient te worden gehouden met zowel de dotatie als de terugneming. 
Alleen het saldo wordt uitgedrukt, maar de samenstellende componenten ervan moeten gekend zijn.

6.1.6 Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (categoriaal)

IAS 38 eist dat alle kosten van onderzoek en alle kosten van ontwikkeling die niet geactiveerd werden, 
afzonderlijk gerapporteerd worden.
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Deze onlogische toevoeging in het categoriaal model vergt dat in de kostensoorten deze m.b.t. onder-
zoek en ontwikkeling dan ook ontlast worden (zie hiervoor 6.1.1 en 6.1.3).
Personeelskosten worden gerapporteerd onder de personeelskosten. Personeelskosten die behoren tot 
onderzoek en ontwikkeling, zullen daar onttrokken worden om hier toegevoegd te worden.

Onderzoekskosten grondstoffen
Onderzoekskosten personeel
Onderzoekskosten overige
 aan Onttrekkingen grondstoffen voor 

onderzoek
  Onttrekkingen personeelskosten voor 
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voor onderzoek

618000
618010
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.............

.............

.............

.............

.............

.............

6.1.7 Reorganisatiekosten

Aangezien IAS 1 alle kosten van reorganisatie gerapporteerd wenst te zien, moet hetzelfde systeem als 
voor onderzoek en ontwikkeling uitgewerkt worden.

6.1.8 Overige exploitatiekosten

Deze omvatten alle andere kosten die behoren tot de courante activiteit en die niet hiervoor afzonderlijk 
behandeld zijn. In het rekeningenstelsel zijn deze opgenomen vanaf 610000 tot 617. Ze omvatten ook de 
voorzieningen.

6.1.9 Overige niet-exploitatielasten

Dit zijn kosten die niet tot de courante exploitatie behoren en niet in een andere lijn van de winst- en 
verliesrekening opgenomen zijn.

6.2 Financieringskosten

Alle kosten verbonden aan de fi nanciering van de ondernemingsactiviteit worden hier samengebracht.

6.3 Bijzondere vermeldingen

6.3.1 Winst (verlies) op fi nanciële instrumenten beschouwd als kasstroomafdekking
6.3.2 Winst (verlies) op de afb oeking van fi nanciële activa beschikbaar voor verkoop
6.3.3 Winst (verlies) op de overdracht van vaste activa die niet werden aangehouden voor verkoop
6.3.4 Winst (verlies) op investeringen (fi nanciële instrumenten) uitgezonderd indien ze beschouwd 

worden als afdekking
6.3.5 Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen gewaardeerd volgens de equity-methode
6.3.6 Winst (verlies) na belastingen uit de bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd



100 Intersentia

Deel 2. De jaarrekening volgens het IFRS-model

In elk van de gevallen betreft  het een bijzondere transactie (reeds besproken hetzij bij het actief, hetzij 
bij het passief waaromtrent bijzonder dient te worden gerapporteerd. Ook al neemt de winst- en ver-
liesrekening enkel het saldo op, de onderneming dient de onderliggende bestanddelen te kennen. In 
het rekeningenstelsel worden deze transacties dan ook voorzien zowel in de 7- als in de 6-rekeningen).

7 Winst per aandeel

Zoals hiervoor gezien, geeft  de resultatenrekening de winst van de verslagperiode weer, en wordt deze 
verwerkt op het moment van de afsluiting als hetzij ‘ingehouden winst’ hetzij ‘overgedragen verlies’. Pas 
in de volgende verslagperiode zullen de beslissingen omtrent de resultatenverwerking worden geboekt. 
IAS 33 introduceert de norm inzake presentatie van de winst per aandeel. Dit maakt het mogelijk om 
jaarlijks een vergelijking te maken van de fi nanciële performantie van dezelfde entiteit over de jaren 
heen, alsook van verschillende entiteiten onder elkaar. Dit laatste gebeurt dan wel onder de beperking 
dat de grondslagen van fi nanciële rapportering bij de verschillende entiteiten niet steeds dezelfde zijn. 
IAS 33 legt volgende verplichtingen op:
– indien de winst per aandeel gerapporteerd wordt, moet dit gebeuren zoals de norm het voorschrijft ;
– alleen entiteiten waarvan de aandelen openbaar worden verhandeld, zijn verplicht om de winst per 

aandeel te rapporteren;
– de winst per aandeel wordt gerapporteerd ofwel op geconsolideerd niveau, en in dit geval moet het 

niet gebeuren op niveau van de individuele entiteit van de moedermaatschappij; ofwel gebeurt de 
rapportering op niveau van individuele entiteit van de moedermaatschappij, en dan moet het niet 
gebeuren op niveau van de geconsolideerde jaarrekening.

7.1 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in de losse bijlage.

7.2 Gewone winst per aandeel

Deze wordt berekend door de winst te delen door het aantal gewone aandelen.

7.2.1 Bepaling van de winst of het verlies

Het betreft  de winst (het verlies) die aan de ‘gewone’ aandeelhouders van de individuele entiteit kan wor-
den toegerekend en voor zover voorkomend voortvloeit uit voortgezette activiteiten.
De impact van dividenden en andere voordelen die aan preferente aandeelhouders verstrekt worden, 
dient te worden geëlimineerd op een ‘na-belastingbasis’.
Heeft  de entiteit gedurende de verslagperiode een beëindigende bedrijfsactiviteit gerapporteerd, dan 
moet de impact hiervan worden uitgedrukt.
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7.2.2 Aantal gewone aandelen

Als aantal aandelen is het gewogen gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen van de periode te 
nemen. Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met het aantal gewone aandelen die per aan-
vang van de verslagperiode aanwezig zijn, alsook met gewone aandelen die tijdens de verslagperiode 
 gecreëerd, terugbetaald of vernietigd worden. Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht, 
ook al zijn ze niet vernietigd.
De weging gebeurt volgens het aantal dagen van de boekhoudperiode dat een aandeel uitstaat.

7.2.3 Vergelijkbaarheid

De voorstelling van winst (verlies) per aandeel toont duidelijk aan dat de informatie voor minstens twee 
jaar dient te worden gegeven.
Aandacht moet worden besteed aan de vergelijkbaarheid van de informatie. Dit betekent dat aanpassin-
gen moeten gebeuren in de berekening van het vorige jaar, indien gebeurtenissen van de verslagperiode 
het aantal uitstaande gewone aandelen hebben gewijzigd zonder dat er een gerelateerde verandering 
in middelen is opgetreden. Voorbeelden hiervan zijn aandelensplitsing, omgekeerde aandelensplitsing, 
bonusuitgift e, ... Er worden hier wel aandelen gecreëerd of vernietigd, maar zonder dat er aan de eigen 
middelen iets verandert. Deze veranderingen dienen dan ook retroactief te worden doorgerekend. Dit 
betekent dat het gewogen gemiddelde aantal aandelen van het vorige jaar (of vorige jaren indien er over 
meer dan twee jaar gerapporteerd wordt) aanpast wordt aan de gebeurtenissen van het lopende jaar, 
zoals hiervoor beschreven.

7.3 Verwaterde winst per aandeel

Bedoeling van deze informatie is de aandeelhouder in te lichten over de impact op de ‘gewone winst’ per 
aandeel die voortvloeit uit een aantal bestaande eigenvermogensinstrumenten, mochten die uitgeoefend 
worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn uitstaande conversierechten, uit te oefenen warrants, aande-
lenopties, engagementen die in aandelen moeten worden gecompenseerd, ...
Alleen wanneer de uitoefening van deze eigenvermogensinstrumenten of eigenvermogensengagement 
een verwaterend eff ect hebben, mogen ze in de berekeningen worden opgenomen. Alle gevallen waarbij 
er geen verwaterend eff ect voorkomt, maar de huidige aandeelhouder eerder een voordeel zou hebben, 
worden niet meegenomen in de berekening.

7.3.1 Bepaling van de verwaterde winst (verlies)

Bij de berekening hiervan wordt vertrokken van de bestaande winst (verlies) en wordt nagegaan hoe 
deze beïnvloed wordt door het instrument op aandelen van de entiteit. Enkele voorbeelden: omzetting 
preferente aandelen naar gewone aandelen heeft  als impact dat het na-belastingeff ect van het preferente 
dividend toegevoegd wordt (maar het aantal aandelen dat recht heeft  op de winst, verhoogd met de cor-
rectie, stijgt); omzetting van schulden in gewone aandelen heeft  als impact dat vanaf het moment van 
omzetting er geen interest meer verschuldigd is (maar het aantal aandelen dat recht heeft  op de winst, 
verhoogd met de correctie, stijgt); ... In elk van die gevallen moet in het bijzonder getoetst worden of er 
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wel een verwaterend eff ect is. Dit wordt ondersteld als het bedrag van het dividend per gewoon aandeel 
per conversie verkregen lager is dan de gewone winst per aandeel.
Bij potentiële gewone aandelen wordt in het bijzonder nagegaan of er wel een verwaterend eff ect is. Dit is 
een voorzichtigheidsmaatregel omdat verondersteld wordt dat, mocht dit niet het geval zijn, de houder 
van het recht dit niet zal uitoefenen.
Bij opties, warrants en equivalenten wordt verwatering verondersteld zodra de uitgift eprijs lager ligt dan 
de gemiddelde marktwaarde van de gewone aandelen gedurende de periode. Alleen in dit geval is er een 
verwaterend eff ect. Komt dit voor, dan wordt verondersteld dat de opties, warrants of equivalenten bij 
aanvang van de periode uitgeoefend worden.

Voorwaardelijke aandelen worden in de berekeningen slechts opgenomen indien de voorwaarden tot 
uitoefening vervuld zijn.
Keuzecontracten waarbij de houder beslist of het contract afgewikkeld wordt in aandelen van de entiteit 
dan wel in geldmiddelen, worden alleen opgenomen indien de afwikkeling in aandelen een grotere ver-
watering geeft  dan de afwikkeling in geldmiddelen.
Gekochte opties op eigen aandelen worden niet opgenomen in de berekening van de verwatering.
Geschreven putopties, die impliceren dat de onderneming haar eigen aandelen terugkoopt, worden wel 
in de berekening opgenomen indien er een verwaterend eff ect is, hetgeen betekent dat de uitoefen- en 
afwikkelingsprijs hoger is dan de marktprijs van het eigen aandeel.

7.3.2 Bepaling van het aantal aandelen

Het aantal aandelen bestaat uit het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen zoals berekend onder 
punt 7.2.2 vermeerderd met het gewogen gemiddelde aantal aandelen die zouden zijn uitgegeven bij de 
conversie van alle potentiële aandelen die tot verwatering zouden leiden.

7.3.3 Vergelijkbaarheid inzake verwaterde winst per aandeel

Dezelfde systematiek die onder punt 7.2.3 toegepast werd, geldt hier. Indien er een aantal aandelen zou-
den worden uitgegeven zonder dat er een bijdrage is van middelen, dan moeten deze retroactief worden 
toegepast op het vorige jaar, eventueel vorige jaren als men meer dan 2 jaar in de rapportering opneemt.



4 Mutatieoverzicht van 
het eigen vermogen
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Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen vermeldt de niet-gerealiseerde resultaten van de periode; 
de impact van retrospectieve aanpassingen in overeenstemming met IAS 8 op elk moment van het eigen 
vermogen; voor elke component van het eigen vermogen een aansluiting tussen de openings- en de slui-
tingssaldi met een afzonderlijke vermelding van elke verandering.

Deze wijzigingen vloeien voort uit winst of verlies, niet in winst of verlies opgenomen resultaten en 
transacties met eigenaars in hun hoedanigheid van eigenaars, met afzonderlijke vermelding van bijdra-
gen door en uitkeringen aan eigenaars en van wijzigingen in eigendomsbelangen in dochteronderne-
mingen die niet tot een verlies van zeggenschap leiden.

Mutaties in het eigen vermogen van een entiteit tussen het begin en het einde van de verslagperiode 
weerspiegelen de toename of afname van haar nettoactiva tijdens de verslagperiode. Afgezien van muta-
ties die voortvloeien uit transacties met eigenaars in hun hoedanigheid van eigenaars en de transactie-
kosten die direct aan dergelijke transacties gerelateerd zijn, bestaat de totale vermogensmutatie in een 
bepaalde periode uit het totaalbedrag aan baten en lasten, met inbegrip van winsten en verliezen, die 
door de bedrijfsactiviteiten van de entiteit gedurende die periode werden gegenereerd.

Hetzij in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen, hetzij in de toelichting wordt het bedrag van de 
dividenden dat is opgenomen als uitkeringen aan eigenaars tijdens de periode en het daaraan gerela-
teerde bedrag per aandeel gepresenteerd. Een uitsplitsing van de impact van de niet-gerealiseerde resul-
taten op elke component van het eigen vermogen wordt eveneens gegeven ofwel in het mutatieoverzicht, 
ofwel in de toelichting.
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Het kasstroomoverzicht, behandeld in IAS 7, verstrekt aan gebruikers van jaarrekeningen een grondslag 
voor de beoordeling van het vermogen van de entiteit om geldmiddelen en kasequivalenten te genereren 
en voor de beoordeling van de behoeft en van de entiteit om deze kasstromen aan te wenden. De econo-
mische beslissingen van jaarrekeninggebruikers vereisen immers een beoordeling van het vermogen van 
een entiteit om op de juiste tijdstippen en met zekerheid geldmiddelen en kasequivalenten te genereren.

Het kasstroomoverzicht maakt integraal deel uit van de jaarrekening, en is verplicht op te maken door 
elke entiteit die IAS normen toepast.
Informatie over de kasstromen uit het verleden wordt vaak gebruikt als een indicator voor het bedrag en 
de zekerheid van de toekomstige kasstromen, evenals voor het moment waarop deze beschikbaar zullen 
zijn.

Dit overzicht van kasstromen tijdens de periode wordt ingedeeld volgens operationele activiteiten, investe-
ringsactiviteiten en fi nancieringsactiviteiten. De entiteit presenteert de kasstromen op een manier die het 
beste bij haar activiteiten aansluit. Classifi catie volgens activiteit verschaft  informatie waarmee gebrui-
kers zich een beeld kunnen vormen van de impact die deze activiteiten hebben op de fi nanciële positie 
en de beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten van de entiteit.
In een enkele transactie kunnen kasstromen vervat zijn die tot verschillende categorieën behoren. Indien 
dit het geval is, worden de kasstromen opgesplitst.

1 Operationele activiteiten

Kasstromen uit operationele activiteiten zijn hoofdzakelijk afk omstig van de voornaamste opbrengsten-
genererende activiteiten van de entiteit. Derhalve zijn zij veelal het resultaat van de transacties en andere 
gebeurtenissen die medebepalend zijn voor de winst of het verlies. Voorbeelden van kasstromen uit 
operationele activiteiten zijn contante ontvangsten/betalingen uit verkoop/aankoop, contante betalingen 
aan werknemers, …

Sommige transacties, zoals de verkoop van een fabrieksonderdeel, kunnen leiden tot een winst die of 
een verlies dat wordt opgenomen in de bepaling van de winst of het verlies. De kasstromen die verband 
houden met dergelijke transacties zijn kasstromen uit investeringsactiviteiten. Contante betalingen voor 
de vervaardiging of verwerving van activa die voor verhuur aan derden worden aangehouden en later 
voor verkoop worden aangehouden, zijn daarentegen kasstromen uit operationele activiteiten. De con-
tante ontvangsten uit de verhuur en latere verkoop van dergelijke activa zijn eveneens kasstromen uit 
operationele activiteiten, net als kasstromen die voortkomen uit de aankoop en verkoop van eff ecten 
voor handelsdoeleinden, en vooruitbetalingen in contanten en leningen door fi nanciële instellingen.

Er zijn twee methoden om de operationele kasstromen op te stellen: de directe en de indirecte methode.

De directe methode, die is aanbevolen, geeft  de cash infl ows en outfl ows op een directe manier weer, 
beginnende met de grote categorieën van cash ontvangsten en uitgaven. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
de ontvangsten van klanten en de betalingen aan leveranciers afzonderlijk zijn opgenomen onder de 
operationele activiteiten. Deze methode geeft  meer informatie over de bronnen van kasmiddelen, en het 
gebruik ervan.
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De indirecte methode begint met de winst vóór belastingen, en voegt vervolgens aan deze winst niet-
geldelijke posten toe zoals afschrijvingen, voorzieningen, uitgestelde belastingen, veranderingen in het 
bedrijfskapitaal …
Deze methode voorziet de gebruiker van de jaarrekening van een ander type informatie. De indirecte 
methode past veranderingen in bedrijfskapitaal toe om het netto-inkomen te verkrijgen. Deze methode 
benadrukt het verschil tussen operationele winst en de nettocashfl ow van operationele activiteiten.

2 Investerings- en fi nancieringsactiviteiten

Deze stromen worden eveneens afzonderlijk gepresenteerd, tenzij de presentatie gebeurt op nettobasis.

Stromen uit investeringsactiviteiten ontstaan uit de overname en de vervreemding van niet-vlottende 
activa en investeringen. Enkele voorbeelden:
– contante betalingen om bv. een materieel vast actief te verwerven;
– contante ontvangst uit de verkoop van een actief;
– contante vooruitbetalingen en leningen aan derden;
– contante ontvangsten uit de verkoop van eigenvermogensinstrumenten van andere entiteiten;
– contante betalingen voor termijncontracten, niet aangehouden voor handelsdoeleinden.

Stromen uit fi nancieringsactiviteiten ontstaan uit wijzigingen in de grootte en de samenstelling van eigen 
en vreemd vermogen van de entiteit. Enkele voorbeelden:
– contante betaling om aandelen van de entiteit te verwerven;
– contante ontvangst als gevolg van uitgift e van aandelen;
– contante terugbetaling van geleende bedragen.

Worden op nettobasis gepresenteerd:
– contante ontvangsten en betalingen in naam van cliënten, indien de kasstromen veeleer de activi-

teiten van de cliënt weerspiegelen en niet zozeer die van de entiteit. Voorbeelden hiervan zijn de 
aanvaarding en terugbetaling van direct opvraagbare deposito’s van een bank, middelen die voor 
cliënten worden aangehouden door een beleggingsinstelling, en huurgelden die in naam van eige-
naars van eigendommen worden geïnd en aan hen worden doorgestort; en

– contante ontvangsten en betalingen voor posten met een snelle omzet, grote bedragen en korte loop-
tijden. Voorbeelden hiervan zijn vooruitbetalingen voor en de terugbetaling van hoofdsommen voor 
cliënten van een creditcardorganisatie, de aankoop en verkoop van beleggingen, en andere korteter-
mijnleningen, bijvoorbeeld leningen met een looptijd van maximaal drie maanden.

Kasstromen die voortkomen uit de volgende activiteiten van een fi nanciële instelling mogen eveneens 
op nettobasis worden gepresenteerd: contante ontvangsten en betalingen voor de aanvaarding en terug-
betaling van deposito’s met een vaste vervaldatum, de plaatsing en opvraging van deposito’s bij andere 
fi nanciële instellingen, en vooruitbetalingen in contanten en leningen aan cliënten en de terugbetaling 
van deze vooruitbetalingen en leningen.
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3 Aandachtspunten

Kasstromen die voortkomen uit transacties in vreemde valuta moeten worden gepresenteerd in de func-
tionele 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.
Kasstromen van een buitenlandse dochteronderneming moeten worden omgerekend tegen de wissel-
koersen die op de data van de kasstromen gelden tussen de functionele valuta en de vreemde valuta.

Kasstromen uit ontvangen en betaalde rente en dividenden moeten elk afzonderlijk worden gepresen-
teerd. Elke kasstroom moet voor elke periode op consistente wijze worden ingedeeld als zijnde afk omstig 
uit bedrijfs-, investerings- of fi nancieringsactiviteiten. Men boekt het totaalbedrag van de tijdens de 
periode betaalde rente in, ongeacht of het in winst of verlies als een last is geboekt of werd geactiveerd 
volgens IAS 23.
Betaalde en ontvangen rente en dividenden kunnen zowel onder de operationele kasstromen als onder 
de fi nancieringskasstromen worden opgenomen.

Kasstromen uit winstbelastingen worden afzonderlijk gepresenteerd en moeten worden ingedeeld als 
kasstromen uit operationele activiteiten, tenzij een specifi ek verband kan worden gelegd met fi nan-
cierings- en investeringsactiviteiten. In de praktijk is het echter moeilijk haalbaar om kasstromen uit 
belastingen in verband te brengen met een afzonderlijke transactie waaruit kasstromen voortvloeien die 
worden ingedeeld als kasstromen uit investerings- of fi nancieringsactiviteiten.

Wat investeringen in geassocieerde deelnemingen of dochterondernemingen betreft  die volgens de equity-
methode of de kostprijsmethode zijn gewaardeerd, moet een investeerder zich beperken tot het opnemen 
van kasstromen tussen zichzelf en de deelneming, bijvoorbeeld dividenden en vooruitbetalingen.

De totale kasstromen die voortvloeien uit het verkrijgen of verliezen van zeggenschap over dochteron-
dernemingen of andere bedrijven moet afzonderlijk worden gepresenteerd, ingedeeld als investeringsac-
tiviteiten. De afzonderlijke presentatie van de gevolgen van het verkrijgen of verliezen van zeggenschap 
over dochterondernemingen of andere bedrijven voor de kasstromen, samen met de afzonderlijke pre-
sentatie van de bedragen van overgenomen of afgestoten activa en verplichtingen, vormt een hulpmiddel 
om een onderscheid te maken tussen deze kasstromen en de kasstromen die voortvloeien uit de andere 
operationele, investerings- en fi nancieringsactiviteiten. De gevolgen van het verlies van zeggenschap 
voor de kasstromen worden niet in mindering gebracht op de gevolgen van het verkrijgen van zeggen-
schap voor de kasstromen.
Kasstromen die voortkomen uit wijzigingen in eigendomsbelangen in een dochteronderneming die niet 
tot een verlies van zeggenschap leiden, moeten worden geclassifi ceerd als kasstromen uit fi nancierings-
activiteiten.

De wijzigingen zelf in eigendomsbelangen moeten administratief verwerkt worden als eigen vermogens-
transacties.

Transacties in natura worden niet opgenomen in het kasstroomoverzicht. Voorbeelden van transacties 
in natura zijn de verwerving van activa door het aangaan van verplichtingen die hiermee rechtstreeks in 
verband staan, of door middel van een fi nanciële lease, door de overname van een entiteit door uitgift e 
van eigenvermogensinstrumenten en door de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen.
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1 Toelichting materiële vaste activa

In de toelichting van de materiële vaste activa wordt extra informatie gegeven over de verschillende 
groepen binnen de materiële vaste activa afzonderlijk:
– materiële vaste activa in aanbouw,
– terreinen en gebouwen,
– installaties, machines en uitrusting,
– motorvoertuigen,
– IT-materiaal,
– inricht ing en toebehoren,
– verbeteringen aangebracht aan gehuurd bezit,
– exploratie- en evaluatieactiva,
– overige materiële vaste activa.

Voor elke categorie start men met de bewegingen in de materiële vaste activa. Men geeft  de brutoboek-
waarde en de geaccumuleerde afschrijvingen, samengevoegd met de geaccumuleerde bijzondere waar-
deverminderingsverliezen, aan het begin en einde van de periode.

Vervolgens voegt men additionele gegevens toe zoals investeringen; verwervingen via bedrijfscombi-
naties; activa die zijn geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop of die zijn opgenomen in een groep 
activa die wordt afgestoten en die is geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop, en andere vervreem-
dingen; overdrachten van andere categorieën; afschrijvingskosten; herwaarderingen opgenomen in 
eigen vermogen; bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in eigen vermogen; herwaarde-
ringen opgenomen in netto-inkomen; bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in netto-
inkomen; nettowisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de functionele valuta in 
een presentatievaluta, met inbegrip van de omrekening van een buitenlandse activiteit in de presentatie-
valuta van de verslaggevende entiteit; en overige veranderingen.

De rubriek andere informatie omvat volgende gegevens:
– indien materiële vaste activa opgenomen zijn tegen geherwaardeerde waarde, moet men de boek-

waarde opgeven die zou zijn opgenomen moesten de activa zijn geboekt volgens het kostprijsmodel;
– de brutoboekwaarde van eventuele volledig afgeschreven materiële vaste activa die nog worden 

gebruikt;
– de boekwaarde van tijdelijk ongebruikte materiële vaste activa;
– het bedrag van de fi nancieringskosten dat tijdens de periode is geactiveerd;
– voor de fi nanciële leases: de nettoboekwaarde op het einde van de verslagperiode en de verwerving 

van activa door middel van een fi nanciële lease;
– wat hypotheken en andere zekerheden betreft : de bedragen van beperkingen op eigendom en mate-

riële vaste activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt.
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2 Toelichting vastgoedbeleggingen

In deze toelichting geeft  men dezelfde uitsplitsing weer als bij de toelichting omtrent materiële vaste 
activa. Enerzijds geeft  men de bewegingen weer in vastgoedbeleggingen, anderzijds andere informatie 
die niet rechtstreeks betrekking heeft  op het voorgaande.

Voor de bewegingen in vastgoedbeleggingen geeft  men de informatie afzonderlijk weer voor de vastgoed-
beleggingen gewaardeerd aan kostprijs, en deze gewaardeerd aan fair value.

De onderneming dient een aansluiting op te nemen tussen de boekwaarde van de vastgoedbeleggingen 
aan het begin en het einde van de periode, zowel voor entiteiten die het kostprijsmodel hebben toegepast 
als entiteiten die het reëlewaardemodel hebben toegepast.

Men geeft  de brutoboekwaarde en de geaccumuleerde afschrijvingen, samengevoegd met de geaccumu-
leerde bijzondere waardeverminderingsverliezen, aan het begin en het einde van de periode.

Deze gegevens aan het begin van de periode worden aangevuld met investeringen, waarbij men een 
onderscheid maakt tussen deze die resulteren uit overnames en deze die resulteren uit latere uitgaven 
opgenomen in de boekwaarde van een actief; investeringen die resulteren uit overnames via bedrijfs-
combinaties; activa die zijn geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop of die zijn opgenomen in een 
groep activa die wordt afgestoten en die is geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop, en andere ver-
vreemdingen; de herclassifi caties naar en van voorraden en vastgoed voor eigen gebruik; nettowinsten 
of -verliezen als gevolg van aanpassingen van de reële waarde; afschrijvingen; bijzondere waardever-
minderingsverliezen en teruggenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen die tijdens de periode 
werden opgenomen; nettowisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van de jaarrekening in 
een andere presentatievaluta en bij de omrekening van een buitenlandse activiteit in de presentatieva-
luta van de verslaggevende entiteit; en overige veranderingen die niet kunnen ondergebracht worden bij 
bovenstaande wijzigingen.

Wat andere informatie betreft , geeft  men de reële waarde van vastgoedbeleggingen. Indien de reële 
waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald, dan geeft  men een beschrijving van de vastgoedbeleg-
ging, een verklaring van de reden waarom de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald, en 
indien mogelijk de bandbreedte van schattingen waarbinnen de reële waarde hoogstwaarschijnlijk ligt.

3 Toelichting immateriële vaste activa

Dezelfde structuur wordt gevolgd als bij de toelichting materiële vaste activa en de toelichting vastgoed-
beleggingen.

Voor de bewegingen in immateriële vaste activa geeft  men de brutoboekwaarde en de geaccumuleerde 
afschrijvingen, samengevoegd met de geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen, aan 
het begin en het einde van de periode. Deze informatie wordt gegeven voor elke categorie immateriële 
vaste activa afzonderlijk: goodwill; ontwikkelingskosten; patenten, merken en andere rechten; soft ware; 
en andere immateriële activa.



112 Intersentia

Deel 2. De jaarrekening volgens het IFRS-model

Verder wordt informatie gegeven over toevoegingen, met afzonderlijke opgave van intern ontwikkelde, 
afzonderlijk verworven en via bedrijfscombinaties verworven toevoegingen; aanvullende goodwill die 
tijdens de verslagperiode is opgenomen, met uitzondering van goodwill die is opgenomen in een groep 
activa die wordt afgestoten en die bij overname voldoet aan de criteria om als aangehouden voor verkoop 
te worden geclassifi ceerd in overeenstemming met IFRS 5; activa die zijn geclassifi ceerd als aangehouden 
voor verkoop of die zijn opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die is geclassifi ceerd als 
aangehouden voor verkoop, en andere vervreemdingen; goodwill die is opgenomen in een groep activa 
die wordt afgestoten en die als aangehouden voor verkoop is geclassifi ceerd in overeenstemming met 
IFRS 5, en goodwill die tijdens de verslagperiode niet langer in de balans wordt opgenomen zonder voor-
heen te zijn opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die als aangehouden voor verkoop is 
geclassifi ceerd; aanpassingen die voortvloeien uit de latere opname van uitgestelde belastingvorderingen 
tijdens de verslagperiode; alle in de periode opgenomen afschrijvingen; alle stijgingen of dalingen tij-
dens de periode die voortvloeien uit herwaarderingen en uit bijzondere waardeverminderingsverliezen 
die in niet-gerealiseerde resultaten zijn opgenomen of teruggenomen; alle bijzondere waardeverminde-
ringsverliezen die gedurende de periode in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen; alle bijzondere 
waardeverminderingsverliezen die gedurende de periode in het overzicht van gerealiseerde en niet-gere-
aliseerde resultaten zijn teruggenomen; nettowisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening 
van de jaarrekening in de presentatievaluta en uit de omrekening van een buitenlandse activiteit in de 
presentatievaluta van de entiteit; andere wijzigingen in de boekwaarde tijdens de periode.

Wat andere informatie betreft , geeft  men per categorie immateriële activa de nettoboekwaarde van intern 
gegenereerde immateriële activa, de fi nancieringskosten die zijn geactiveerd gedurende de periode, en 
wat hypotheken en andere zekerheden betreft : de bedragen van beperkingen op eigendom en materiële 
vaste activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt.

4 Toelichting biologische activa

De toelichting van biologische activa geeft  enkel info over de bewegingen in de biologische activa.

Indien een entiteit biologische activa waardeert tegen hun kostprijs min de geaccumuleerde afschrij-
ving en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen aan het eind van de periode, moet de 
entiteit voor deze biologische activa de brutoboekwaarde aan het begin en aan het einde van de periode 
weergeven.

Voorts moet men een aansluiting presenteren van wijzigingen in de boekwaarde van biologische activa 
tussen het begin en het einde van de verslagperiode. Men dient te vermelden: de vermeerderingen als 
gevolg van aankopen; de vermeerderingen als gevolg van bedrijfscombinaties; verminderingen die toe-
rekenbaar zijn aan verkopen en biologische activa die zijn geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop, 
of die zijn opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die is geclassifi ceerd als aangehouden 
voor verkoop; verminderingen als gevolg van oogst; de winst of het verlies uit wijzigingen in de reële 
waarde min de verkoopkosten; nettowisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de 
jaarrekening in een andere presentatievaluta en uit de omrekening van een buitenlandse activiteit in de 
presentatievaluta van de verslaggevende entiteit; en overige veranderingen.
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Indien een entiteit tijdens de huidige periode biologische activa waardeert tegen hun kostprijs min de 
geaccumuleerde afschrijving en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen, moet zij 
elke winst of elk verlies vermelden die/dat wordt opgenomen bij de vervreemding van dergelijke bio-
logische activa, en moet de aansluiting zij de aan dergelijke biologische activa gerelateerde bedragen 
afzonderlijk vermelden. Daarnaast moet de aansluiting de volgende bedragen omvatten die in de winst 
of het verlies met betrekking tot deze biologische activa begrepen zijn: bijzondere waardeverminderings-
verliezen; terugnemingen van bijzondere waardeverminderingsverliezen; en afschrijving.

5 Toelichting fi nanciële instrumenten

De toelichting van fi nanciële instrumenten geeft  een uitsplitsing tussen fi nanciële activa en fi nanciële 
verplichtingen. Zowel voor de activa als de verplichtingen geeft  men de bewegingen in fi nanciële instru-
menten gewaardeerd aan reële waarde in de winst- en verliesrekening bij eerste opname; bewegingen in 
fi nanciële activa gewaardeerd aan reële waarde in winst opgenomen, en fi nanciële verplichtingen aan-
gehouden voor verkoop; bewegingen in fi nanciële instrumenten gewaardeerd aan geamortiseerde kost-
prijs; en bewegingen in fi nanciële activa gewaardeerd aan reële waarde opgenomen in comprehensieve 
winst.

De bewegingen in fi nanciële activa worden afzonderlijk weergegeven voor investeringen in verbon-
den partijen, handelsvorderingen, derivaten en andere fi nanciële activa. De bewegingen in fi nanciële 
verplichtingen worden afzonderlijk weergegeven voor leningen, handelsschulden, derivaten en andere 
fi nanciële verplichtingen.

Voor de vier kolommen die de bewegingen weergeven, wordt steeds dezelfde structuur gevolgd. Men 
start met de bedragen die in de beginbalans voorkwamen, om na aanvulling van de wijzigingen tijdens 
de verslagperiode, de bedragen op de eindbalans te verkrijgen.

Wijzigingen tijdens de verslagperiode bestaan uit investeringen, verwervingen door middel van bedrijfs-
combinaties, overdrachten, overdrachten van en naar andere posten, toename of afname door wissel-
koerswijzigingen, en overige toenames of afnames.

Voor de bewegingen in fi nanciële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde in de winst- en verlies-
rekening bij eerste opname, de bewegingen in fi nanciële activa gewaardeerd aan reële waarde in winst 
opgenomen, en fi nanciële verplichtingen aangehouden voor verkoop, en de bewegingen in fi nanciële 
activa gewaardeerd aan reële waarde opgenomen in comprehensieve winst kunnen wijzigingen tevens 
ontstaan door toename of afname in de reële waarde.
Voor de bewegingen in fi nanciële instrumenten gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs kunnen wij-
zigingen ontstaan door bijzondere waardeverminderingsverliezen, of de terugname ervan.

Voor de bewegingen in fi nanciële activa gewaardeerd aan reële waarde in winst opgenomen, en fi nan-
ciële verplichtingen aangehouden voor verkoop en de bewegingen in fi nanciële instrumenten gewaar-
deerd aan geamortiseerde kostprijs kunnen bijkomend wijzigingen ontstaan door een aandeel in de 
winst of het verlies van eigenvermogensinvesteringen in betrokken partijen.
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6 Toelichting voorzieningen

De toelichting omtrent voorzieningen geeft  enerzijds de bewegingen weer in voorzieningen (zowel de 
langlopende als de kortlopende) en anderzijds voorwaardelijke verplichtingen en activa.

In de tabel bewegingen in voorzieningen geeft  men de boekwaarde aan het begin en het einde van de 
periode; additionele voorzieningen die tijdens de periode werden gecreëerd, waaronder toenames van 
bestaande voorzieningen; additionele voorzieningen die resulteren uit overnames via bedrijfscombi-
naties; gebruikte bedragen tijdens de periode; niet-gebruikte bedragen die tijdens de periode worden 
teruggenomen; de toename tijdens de periode van het gedisconteerde bedrag dat resulteert uit het ver-
strijken van tijd en het gevolg van enige wijziging in de disconteringsvoet; de nettowisselkoersverschillen 
die ontstaan bij de omrekening van de jaarrekening in een andere presentatievaluta en bij de omrekening 
van een buitenlandse activiteit in de presentatievaluta van de verslaggevende entiteit; en overige veran-
deringen.

De voorzieningen op het einde van de periode worden opgesplitst in langlopende en kortlopende voor-
zieningen.

De extra informatie over bewegingen in voorzieningen wordt voor de volgende voorzieningen elk 
afzonderlijk weergegeven: voorzieningen voor garanties, voorzieningen voor herstructureringen, voor-
zieningen voor gerechtelijke procedures, voorzieningen voor verplichtingen uit hoofde van contracten, 
milieuvoorzieningen, voorzieningen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, voorzie-
ningen voor bijdragen aan ontmantelings-, herstel- en saneringsfondsen, contractuele verplichtingen 
van dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten, en overige voorzieningen.

Van de voorwaardelijke verplichtingen en activa presenteert men zowel voor de huidige als voor de voor-
gaande verslagperiode het volgende:
– tenzij de mogelijkheid van enige uitstroom bij de afwikkeling zeer onwaarschijnlijk is, moet een 

entiteit voor elke categorie van voorwaardelijke verplichtingen op het einde van de verslagperiode 
een korte beschrijving geven van de aard van de voorwaardelijke verplichting en, indien dit praktisch 
haalbaar is: een schatting van de fi nanciële gevolgen; een indicatie van de onzekerheden die betrek-
king hebben op het bedrag van of op het tijdstip waarop enige uitstroom zal plaatsvinden; en de 
mogelijkheid van eventuele vergoedingen;

– indien een instroom van economische voordelen waarschijnlijk is, moet een entiteit een korte 
beschrijving geven van de aard van de voorwaardelijke activa op het einde van de verslagperiode en, 
indien dit praktisch haalbaar is, een schatting van de fi nanciële gevolgen.

7 Toelichting met betrekking tot afdekking en risico

Deze toelichting bestaat uit drie verschillende tabellen informatie: afdekkingsinstrumenten opgenomen 
in de fi nanciële staten, eff ectiviteit ten gevolge van afdekkingsverrichtingen, en andere toelichtingen. 
Men presenteert voor de drie tabellen informatie over de huidige en de voorgaande verslagperiode.

De eerste tabel, afdekkingsinstrumenten opgenomen in de fi nanciële staten, wordt opgesplitst in afdek-
kingsactiva (vast en vlottend) en afdekkingsverplichtingen (langlopend en kortlopend). Zowel voor de 



Intersentia 115

Hoofdstuk 6. ToelichtingHoofdstuk 6. Toelichting

huidige als de voorgaande verslagperiode wordt afzonderlijk informatie gegeven over eigenvermogens-
derivaten, rentevoetderivaten, valutaderivaten, kredietderivaten, overige derivaten, en niet-afgeleide 
instrumenten.

De tweede tabel, eff ectiviteit ten gevolge van afdekkingsverrichtingen, geeft  zowel voor de huidige als de 
voorgaande verslagperiode het nettoresultaat ten gevolge van de afdekkingsverrichting weer. Deze wordt 
opgesplitst in de winsten of verliezen op de afgedekte positie en de winsten of verliezen op het afdek-
kingsinstrument. Deze nettoresultaten worden uitgesplitst gepresenteerd voor de reëlewaardeafdekking, 
de kasstroomafdekking, en de afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit.
Een reëlewaardeafdekking is een afdekking van het risico van veranderingen in de reële waarde van een 
opgenomen actief of verplichting, of een niet-opgenomen vaststaande toezegging, of een vastgesteld deel 
van een dergelijk actief, een dergelijke verplichting, of vaststaande toezegging, die verband houden met 
een bepaald risico en invloed zouden kunnen hebben op de winst of het verlies.
Een kasstroomafdekking is een afdekking van de mogelijke variabiliteit van kasstromen die is toe te reke-
nen aan een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting of een zeer waar-
schijnlijke verwachte toekomstige transactie, en invloed zou kunnen hebben op de winst of het verlies.
Een afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit is een afdekking van het bedrag van 
het belang dat de verslaggevende entiteit heeft  in de nettoactiva van die activiteit.

De derde tabel, andere toelichtingen, geeft  enerzijds het valutarisico, anderzijds het bedrag dat het best 
het maximale kredietrisico weergeeft  waaraan de entiteit is blootgesteld.
Wat het valutarisico betreft , geeft  men zowel voor de huidige als de voorgaande verslagperiode, voor 
dezelfde afdekkingen als in kolom 2, afzonderlijk, een overzicht van de wisselkoersen van de belangrijk-
ste valuta. Hierbij vermeldt men de valutacode en de wisselkoers op het einde van de verslagperiode.

8 Toelichting met betrekking tot verplichtingen en crediteuren

De toelichting met betrekking tot verplichtingen en crediteuren deelt men op in vier tabellen: rentedra-
gende verplichtingen volgens de vervaldag, overige informatie, handelsschulden en overige schulden 
volgens de vervaldag, en toe te rekenen verplichtingen. Zowel voor de huidige als de voorgaande verslag-
periode maakt men een opsplitsing in informatie volgens duurtijd: minder dan één jaar, tussen één en 
vijf jaar, en meer dan vijf jaar. Deze opsplitsing in duurtijd wordt niet gemaakt voor de laatste categorie, 
toe te rekenen verplichtingen.

De rentedragende verplichtingen volgens vervaldag worden opgesplitst per soort: leningen van banken, 
obligatieleningen, converteerbare leningen, leningen met verbonden partijen, fi nanciële leaseovereen-
komsten, en overige leningen.

De tabel overige informatie wordt opgesplitst in fi nanciële lease, contante waarde van de minimale lease-
betalingen enerzijds, en toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases 
anderzijds.

De tabel toe te rekenen verplichtingen geeft  de totalen van de ontvangen vooruitbetalingen van onderhan-
den projecten, te betalen rente, toe te rekenen bezoldigingen en andere verplichtingen aan werknemers, 
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toe te rekenen verplichtingen aan openbare besturen, te betalen dividenden, afdekkingen van fi nanciële 
instrumenten, en overige toe te rekenen verplichtingen.

9 Toelichting eigen vermogen

De toelichting met betrekking tot het eigen vermogen is opgedeeld in: bewegingen in het aantal aan-
delen, overige informatie, en berekening van de winst per aandeel.

De eerste twee tabellen, bewegingen in het aantal aandelen en overige informatie, geven informatie met 
betrekking tot gewone aandelen en preferente aandelen afzonderlijk.
De bewegingen in het aantal aandelen presenteren het aantal aandelen en hun beginsaldo; het aantal 
uitgegeven aandelen; het aantal ingetrokken of verminderde, gewone aandelen; het aantal afgekochte, 
geconverteerde of verminderde, preferente aandelen; overige toe- en afname; om ten slotte het aantal 
aandelen en hun eindsaldo te verkrijgen.
De tabel overige informatie geeft  de nominale waarde van de aandelen en het aantal aandelen in het bezit 
van de onderneming of verwante partijen.

De derde tabel, berekening van de winst per aandeel, geeft  uitgebreidere informatie over enerzijds het 
aantal aandelen en anderzijds de nettowinst.
Men geeft  het gewoon gewogen gemiddelde aantal aandelen, met aansluitend de aanpassingen die nodig 
zijn om het verwaterd gewogen gemiddelde aantal aandelen te berekenen. Elke transactie die een aan-
passing veroorzaakt, wordt bijkomend kort omschreven.
De nettowinst wordt opgesplitst in nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, nettowinst uit 
bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd, en het totaal van beide. Men presenteert voor elk de winst of 
het verlies dat toerekenbaar is aan houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschap-
pij. Men telt hierbij op: de aanpassingen om de gewone nettowinst of het gewone nettoverlies uitkeerbaar 
aan de gewone aandeelhouders te berekenen, om de gewone nettowinst (verlies) te verkrijgen die men 
uitkeert. Houdt men bijkomend rekening met de aanpassingen m.b.t. verwaterde eff ecten, dan krijgt 
men de presentatie van verwaterde nettowinst of -verlies uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders.

10 Overige toelichtingen met betrekking tot de balans

In de overige toelichtingen met betrekking tot de balans wordt bijkomende informatie gegeven, zowel 
van de huidige als de voorgaande verslagperiode, voor de volgende posten: voorraden (nettobedrag), 
geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvorderingen (netto), onderhanden projecten in opdracht van 
derden, en overheidssubsidies.

Wat de voorraden betreft , maakt men een uitsplitsing van de brutoboekwaarden en de afschrijving van 
voorraden, waarvan men het verschil maakt om de nettoboekwaarden te verkrijgen. Zowel voor de 
bruto boekwaarden als voor de afschrijvingen presenteert men een uitsplitsing van handelswaar, produc-
tievoorraden, materialen, goederen in bewerking, gereed product, en overige voorraden.

Van de geldmiddelen en kasequivalenten presenteert men een uitsplitsing van geld in kas, banksaldi, kor-
tetermijndeposito’s, en overige geldmiddelen en kasequivalenten.
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Nettohandelsvorderingen worden uitgesplitst in de brutobedragen en de geaccumuleerde waardevermin-
deringen op dubieuze vorderingen.

Van de onderhanden projecten in opdracht van derden presenteert men het totale bedrag door en het 
bedrag aan opdrachtgevers verschuldigd, het totale bedrag van de gemaakte kosten en opgenomen win-
sten min verliezen, het bedrag aan ontvangen voorschotten op onderhanden projecten, en het totaal van 
de ingehouden bedragen.

Bij de overheidssubsidies maakt men een uitsplitsing van de boekwaarde van de geboekte kapitaalsubsi-
dies, en het bedrag aan exploitatiesubsidies in mindering gebracht van de gerapporteerde lasten.

11 Toelichting met betrekking tot de belastingen

De toelichting met betrekking tot de belastingen presenteert informatie, voor zowel de huidige als de 
voorgaande verslagperiode, over uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen opgenomen in de 
balans, niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen, winstbelastingen, en de aansluiting tussen 
toepasselijk en eff ectief belastingtarief.

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen opgenomen in de balans en de niet-opgenomen 
uitgestelde belastingvorderingen worden, zowel voor de huidige als voorgaande verslagperiode, uitge-
splitst in activa en verplichtingen, waarna men vervolgens het nettosaldo weergeeft . Van de uitgestelde 
belastingen opgenomen in de balans worden de volgende posten toegelicht: afschrijvingen, toegerekende 
bedragen, voorzieningen, termijncontracten op valuta, verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na 
uitdiensttreding, herwaarderingen van vaste activa (andere dan fi nanciële), herwaarderingen van fi nan-
ciële instrumenten, fi scale verliezen, fi scaal verrekenbare tegoeden, en overige.

Winstbelastingen worden, voor zowel de huidige als de voorgaande verslagperiode, uitgesplitst in actuele 
nettobelastingen, uitgestelde nettobelastingen, belastinglasten en -baten m.b.t. wijzigingen in de grond-
slagen voor fi nanciële verslaggeving en fouten, en de impact van wijzigingen in de fi scale status van de 
onderneming of haar aandeelhouders.
Wat de actuele belastingen betreft , presenteert men afzonderlijk de belastingen op het resultaat van de 
verslagperiode, het belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend 
om de actuele belastinglasten te reduceren (–), de aanpassingen aan belastingen van voorgaande perio-
den, en overige actuele belastingen.
Van de uitgestelde belastingen presenteert men afzonderlijk deze m.b.t. de herkomst en terugboeking 
van tijdelijke verschillen, de uitgestelde belastingen m.b.t. wijzigingen in belastingtarieven of nieuwe 
belastingen, het belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om 
de uitgestelde belastingen te reduceren (–), de uitgestelde belastingen uit (terugboeking van) afschrijving 
van uitgestelde belastingvordering n.a.v. bruikbaarheidsbeoordeling, en overige uitgestelde belastingen.

In de tabel aansluiting tussen toepasselijk en eff ectief belastingtarief presenteert men een numerieke aan-
sluiting tussen het gemiddelde eff ectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief, met vermel-
ding van de basis waarop het toepasselijke belastingtarief is berekend. Men vermeldt afzonderlijk de 
impact van tarieven in andere rechtsgebieden, de impact van niet-belastbare inkomsten, de impact van 
niet-aft rekbare kosten, de impact van teruggenomen (aangewende) fi scale verliezen, de impact van wij-
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zigingen in de belastingtarieven, de impact van over- en onderschattingen voor voorgaande perioden, 
en de overige toe- en afnames.

12 Toelichting met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen

De toelichting met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen presenteert informatie, zowel voor de 
huidige als de voorgaande verslagperiode, over: componenten van vorderingen en verplichtingen uit 
hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, lasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen opge-
nomen in de winst- en verliesrekening, bewegingen in de contante waarde van de brutoverplichting 
uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, bewegingen in de reële waarde van fondsbeleggingen uit 
hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, en de voornaamste actuariële veronderstellingen.

De eerste tabel geeft  een aansluiting tussen de componenten van vorderingen en verplichtingen uit hoofde 
van toegezegd-pensioenregelingen, waarna een uitsplitsing gemaakt wordt tussen de verplichtingen en de 
activa.
Aangebrachte aanpassingen zijn: de nettoverplichtingen en -vorderingen uit hoofde van gefi nancierde 
toegezegd-pensioenregelingen, waarbij de contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefi nancierde 
verplichtingen in mindering wordt gebracht met de reële waarde van fondsbeleggingen; de contante 
waarde van volledig ongefi nancierde verplichtingen; niet-opgenomen actuariële winsten en verliezen; 
niet-opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd (–); niet-geactiveerde bedragen; reële waarde 
van restitutierechten die als activa zijn opgenomen (–); en overige bedragen opgenomen in verplichtin-
gen en vorderingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen.

De tweede tabel, lasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen opgenomen in de winst- en verliesre-
kening onder de personeelskosten, verstrekt de volgende gegevens: de aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten, rentekosten, verwacht rendement op fondsbeleggingen (–), verwacht rendement op 
restitutierechten die als activa zijn opgenomen (–), actuariële nettowinsten en -verliezen, pensioenkos-
ten van verstreken diensttijd, winst of verlies op inperkingen en afwikkelingen, het eff ect van de limiet 
bestaande uit de som van niet-opgenomen cumulatieve actuariële nettoverliezen en pensioenkosten van 
verstreken diensttijd en de contante waarde van economische voordelen die beschikbaar zijn in de vorm 
van terugbetalingen uit de regeling of verlagingen van toekomstige bijdragen aan de regeling.
Aansluitend geeft  men een uitsplitsing van het eff ectief rendement op fondsbeleggingen en het eff ectief 
rendement op restitutierechten die als activa zijn opgenomen.

De derde tabel presenteert de bewegingen in de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van 
toegezegd-pensioenregelingen. De aansluiting tussen begin- en eindsaldo vermeldt afzonderlijk, voor 
zover van toepassing, de eff ecten tijdens de periode die kunnen worden toegerekend aan: aan het dienst-
jaar toegerekende pensioenkosten, rentekosten, bijdragen van deelnemers aan de regeling (–), actuariële 
winsten en verliezen, wisselkoerswijzigingen, betaalde vergoedingen (–), pensioenkosten van verstreken 
diensttijd, bedrijfscombinaties, en belangrijke inperkingen en afwikkelingen.

De vierde tabel presenteert de bewegingen in de reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toege-
zegd-pensioenregelingen. De aansluiting tussen begin- en eindsaldo vermeldt afzonderlijk, voor zover van 
toepassing, de eff ecten tijdens de periode die kunnen worden toegerekend aan: het verwachte rendement 
op de fondsbeleggingen, actuariële winsten en verliezen, wisselkoerswijzigingen, bijdragen van de werk-
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gever, bijdragen van de deelnemers aan de regeling, betaalde vergoedingen (–), bedrijfscombinaties, en 
afwikkelingen.

De vijfde tabel presenteert de voornaamste actuariële veronderstellingen. Deze zijn, indien voorkomend: 
de toegepaste disconteringsvoet, verwacht rendement op fondsbeleggingen, verwacht percentage van 
loonsverhogingen, toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen, verwacht rendement op res-
titutierechten die als activa zijn opgenomen en het percentage dat de tendens voor medische kosten 
weerspiegelt.

13 Toelichting met betrekking tot op aandelen gebaseerde 
betalingsovereenkomsten

De toelichting met betrekking tot op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten presenteert afzon-
derlijk: de op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten, het aantal en gewogen gemiddelde uit-
oefenprijs per groep aandelenopties, informatie over de berekening van de gewogen gemiddelde reële 
waarde van de in de periode toegekende aandelenopties, en de boekwaarde van verplichtingen uit op 
aandelen gebaseerde betalingstransacties.

De eerste tabel, de op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomst, geeft  voor de huidige verslagperiode 
het type overeenkomst, de toekenningsdatum, het aantal toegekende opties, de contractuele looptijd, de 
voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging en de afwikkelingsmethode weer.

De tweede tabel, aantal en gewogen gemiddelde uitoefenprijs per groep aandelenopties, presenteert, zowel 
voor de huidige als voor de voorgaande verslagperiode: het uitstaande aan het begin van de periode, 
toegekend tijdens de periode, opgegeven gedurende de periode, uitgeoefend gedurende de periode, ver-
vallen gedurende de periode, uitstaand aan het einde van de periode, en uitoefenbaar aan het einde van 
de periode.

De derde tabel, informatie over de berekening van de gewogen gemiddelde reële waarde van de in de periode 
toegekende aandelenopties, presenteert voor de huidige verslagperiode, met betrekking tot in de periode 
toegekende aandelenopties, de gewogen gemiddelde reële waarde van die opties op de waarderingsda-
tum en informatie over hoe de reële waarde is bepaald. Voorts geeft  men het gebruikte optiewaarderings-
model, de gewogen gemiddelde aandelenprijs, de uitoefenprijs, de verwachte volatiliteit, de looptijd van 
de optie, het verwachte dividend en de risicovrije rentevoet aan.

De vierde tabel geeft , voor zowel de huidige als de voorgaande verslagperiode, de boekwaarde van ver-
plichtingen uit op aandelen gebaseerde betalingstransacties weer.

14 Toelichting met betrekking tot de verbonden partijen

De toelichting met betrekking tot de verbonden partijen bevat, zowel voor de huidige als de voorgaande 
verslagperiode, afzonderlijk voor dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen, en andere ver-
bonden partijen gedetailleerde informatie over activa en verplichtingen jegens verbonden partijen en 
transacties tussen verbonden partijen.
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De eerste tabel, activa jegens verbonden partijen, bevat de bedragen van overige fi nanciële activa, vor-
deringen, en overige activa die de entiteit bezit in verbonden partijen. Overige fi nanciële activa worden 
verder uitgesplitst in eff ecten andere dan aandelen, leningen, en overige fi nanciële activa.

De tweede tabel, verplichtingen jegens verbonden partijen, geeft  de bedragen van verplichtingen, schul-
den en overige verplichtingen ten aanzien van verbonden partijen. De verplichtingen worden uitgesplitst 
in leningen van banken, obligatieleningen, converteerbare leningen, fi nanciële leaseovereenkomsten, en 
overige leningen.

De derde tabel, transacties tussen verbonden partijen, presenteert transacties die niet onder te brengen 
zijn onder bovenstaande activa of verplichtingen, zoals verkoop van goederen, aankoop van goederen, 
verrichten van diensten, aankoop van diensten, transfers m.b.t. fi nancieringsovereenkomsten, en ver-
goedingen aan directiepersoneel en bestuurders. Van deze laatste post geeft  men enkel het totaal, waarbij 
een opsplitsing gemaakt wordt tussen kortetermijnpersoneelsbeloningen en vergoedingen na uitdienst-
treding.



7 De rubrieken van de balans
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Voor een uitvoerige bespreking van de rubrieken van de balans wordt verwezen naar Deel 3 hierna.



Deel 3 De balans





1 Vaste activa

1 Algemene omschrijving 126

2 Materiële vaste activa 127

3 Vastgoedbeleggingen 179

4 Immateriële activa 188

5 Biologische activa 203

6 Deelnemingen in verbonden ondernemingen en overige 
fi nanciële vaste activa 209

7 Uitgestelde belastingvorderingen 230

8 Afdekkingsinstrumenten (vast deel) 237

9 Handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel) 247

10 Overige vaste activa 262
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1 Algemene omschrijving

1.1 Activa

In het Raamwerk IAS/IFRS wordt een actief omschreven als “een uit gebeurtenissen in het verleden 
voortgekomen middel, waarover de onderneming zeggenschap uitoefent en waaruit in de toekomst naar 
verwachting economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien”.
Een voorbeeld ter verklaring: een machine werd aangekocht in het verleden, de onderneming beslist 
ze te gebruiken in het productieproces, en de toekomstige economische voordelen zijn hier indirect te 
omschrijven als bijdragen in de kostprijs van de producten die dan later zullen worden verkocht.

Belangrijke elementen in de defi nitie zijn:
a) de onderneming kan zeggenschap uitoefenen. Zeggenschap betekent volle eigenaar zijn van het 

actief. Maar zelfs zonder volledig eigenaar te zijn is het mogelijk dat de onderneming zeggenschap 
heeft , zoals bij fi nanciële leasing;

b) het actief moet bijdragen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot economische voordelen.

Deze economische voordelen worden gemeten door de bijdrage van het actief aan de stroom van geld-
middelen en kasequivalenten naar de onderneming. Dit gebeurt op de volgende manieren:
– activa dienen om prestaties of goederen te produceren die uiteindelijk verkocht gaan worden;
– activa worden geruild tegenover andere activa;
– activa worden gebruikt om een verplichting te delgen;
– activa worden uitgekeerd aan de eigenaars.

1.2 Vaste activa versus vlottende activa

De basisvoorstelling van de activa steunt op het onderscheid vlottend/vast. Slechts wanneer deze voor-
stelling niet tot een getrouw beeld leidt, mag worden overgaan tot een voorstelling in volgorde van hun 
liquiditeit.

1.2.1 Vlottende activa

Een actief wordt als vlottend beschouwd wanneer het voldoet aan een van volgende voorwaarden:
– het wordt gerealiseerd (verbruikt, verkocht, geïnd, ...) gedurende de normale exploitatiecyclus van 

de onderneming (voorraden grondstoff en, goederen in bewerking, bestellingen in uitvoering, ...). 
Als normale exploitatiecyclus wordt de tijd beschouwd tussen het ontstaan van het actief en het 
omzetten in contanten of kasequivalenten. Deze exploitatiecyclus kan zowel korter als langer zijn dan 
12 maanden;

– het wordt aangehouden om op korte termijn verkocht te worden (gereed product, handelsgoederen);
– het wordt binnen de 12 maanden na het einde van de verslagperiode gerealiseerd (handelsvorderin-

gen, activa bestemd voor de verkoop, ...);
– het zijn geldmiddelen of kasequivalenten die onmiddellijk in contanten omgezet kunnen worden 

(contanten, beschikbaar op rekening, titels en aandelen genoteerd ter beurs, ...). Wanneer de onder-
neming kasequivalenten houdt met het doel ze te verkopen, dan zijn ze vlottend.
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Vlottende activa zijn dus de activa die behoren tot het werkkapitaal van de onderneming. Zij kunnen 
gedurende de normale exploitatiecyclus van de onderneming in geld omgezet worden. Een juiste clas-
sifi catie is van belang omdat dit de liquiditeitspositie van de onderneming beïnvloedt.

1.2.2 Vaste activa

De categorie van de vaste activa bestaat uit alle activa die niet ‘vlottend’ zijn. Het gaat hierbij zowel om 
immateriële en materiële als om fi nanciële activa met een langetermijnkarakter.
Onder vast verstaat men ‘meerdere jaren’, met andere woorden, wanneer het niet de bedoeling van de 
onderneming is om dit actief in geld om te zetten, maar wel om dit actief te gebruiken in haar exploitatie. 
Het aanhouden van het actief gedurende een lange termijn houdt in dat het actief ofwel langer dan, ofwel 
gedurende de normale duur van de normale exploitatiecyclus binnen de onderneming blijft .

1.3 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in de losse bijlage.

2 Materiële vaste activa

2.1 Defi nitie

In de rubriek ‘Materiële vaste activa’ worden activa opgenomen die:
1) enerzijds door de entiteit worden gebruikt voor de productie of de levering van diensten en goede-

ren, voor de verhuring aan derden (leasing), of om andere administratieve redenen;
2) anderzijds een verwachte levensduur hebben van meer dan één verslagperiode.

De rubriek materiële vaste activa  omvat een aantal klassen die opgenomen zijn in de balans:
– materiële vaste activa in aanbouw;
– terreinen en gebouwen;
– machines, installaties en uitrusting;
– motorvoertuigen;
– IT-materiaal;
– inrichting en toebehoren;
– verbeteringen aangebracht aan gehuurd bezit;
– exploratie- en evaluatieactiva;
– overige materiële vaste activa.

2.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in de losse bijlage.
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2.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

Een materieel vast actief wordt slechts opgenomen als actief:
(a) indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen 

vloeien;
(b) indien het waarschijnlijk is dat de kostprijs van het actief op een betrouwbare wijze kan worden 

bepaald.

Op te merken valt dat deze strikte defi nitie een ruimere betekenis krijgt voor deze investeringen in vaste 
activa die een onderneming verricht, en geen rechtstreekse toekomstige voordelen realiseren voor de 
entiteit, maar die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de onderneming. Voorbeelden hiervan 
zijn vaste activa verworven om veiligheidsredenen, om milieuredenen, om strategisch gebonden rede-
nen. Deze activa realiseren op zichzelf geen toekomstige voordelen, maar zijn noodzakelijk opdat andere 
activa economische voordelen leveren. Investeren in veiligheid beoogt minder arbeidsongevallen en dus 
een grotere economische bijdrage; investeringen in milieubescherming beogen minimaal het voldoen 
aan verplichtingen om te mogen produceren, dus om toekomstige economische voordelen te realiseren. 
Indien een onderneming meer investeert dan vereist is bij de actuele wettelijke verplichtingen inzake 
milieu, werden deze investeringen niet verworpen, omdat de onderneming daardoor aan imagovorming 
doet, door voorop te zijn op milieuverplichtingen. Mochten de verwachte economische voordelen van 
dit soort investeringen onvoldoende zijn, dan zal dit tot uitdrukking worden gebracht door de bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

2.3.1 Waardering bij eerste opname

De waarde bij de eerste opname is de kostprijs.
Dit is de basisregel, ongeacht de vorm van verwerving. In elk van de gevallen dient het begrip ‘kostprijs’ 
te worden toegepast.
Aangezien dit de eerste transactie is, gaat de onderneming ervan uit dat deze eerste waardering overeen-
stemt met de reële waarde op dat moment.

Hierna onderzoeken we een aantal modaliteiten van verwerving.

2.3.1.1 Aanschaffi ng door aankoop bij derden

In geval van aanschaffi  ng door aankoop bij derden omvat de kostprijs de aankoopprijs, met inbegrip van 
invoerrechten, niet-restitueerbare omzetbelasting, en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief 
klaar te maken voor zijn bedoelde gebruik. Eventuele handelskortingen en andere kortingen worden bij 
de bepaling van de aankoopprijs in mindering gebracht.

Voorbeelden van rechtstreeks toerekenbare kosten zijn:
– de kosten van de voorbereiding van het terrein;
– de eerste leverings- en afh andelingskosten;
– de installatiekosten;
– de geraamde kost van ontmanteling en verwijdering van het actief en de herstelling van het terrein.

Administratiekosten en algemene overheads inzake de aankoop zijn geen elementen van de kost-
prijs, tenzij ze rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verwerving of de ingebruikstelling 
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van het actief. Indien de betaling van de investering later plaatsvindt dan de normale krediettermijn 
voor aankopen van vaste activa, dan is de waardering bij eerste opname de contante waarde van de uit-
gestelde betalingen. We verwijzen hiervoor naar D 2, H 4 en 5 inzake verplichtingen op lange termijn.

In het bovenstaande is het duidelijk dat deze eerste waardering overeenstemt met de reële waarde, zijnde 
een transactie tussen de onderneming en derden, die gebeurt op de open investeringsmarkt en aan de 
prijs die daar geldt tussen onafh ankelijke partijen.

Boekhoudkundige verwerking
– Bij aankoop:

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde

Terugvorderbare btw bij aankopen (1)
 aan Overige schulden
  Verschuldigde btw wegens aankopen
  werken in onroerende staat (2)

200100 
t/m 
200700
499480
485289

449470

.............

.............
.............

.............

(1) Wanneer de aankoop onderworpen is aan de btw.
(2) Wanneer het vast actief een werk in onroerende staat is volgens de btw-wetgeving.

– Bijkomende kosten:
a) door derden gefactureerd: zie journaalpost hiervoor;
b) door eigen prestaties en leveringen: op basis van de interne afrekening wordt een factuur opge-

maakt die als aankoop- en verkoopfactuur wordt geboekt.

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde

Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geactiveerde interne productie
  Verschuldigde btw bij verkopen

200000 
t/m 
200700
499480
740000
499420

.............

.............
.............
.............

2.3.1.2 Aanschaffi ng door eigen werken

De aanschaffi  ng gebeurt hier door eigen productie. De kost van zelfgebouwde activa wordt op dezelfde 
wijze gewaardeerd als verworven activa.
Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden voor het realiseren van het vast actief, geactiveerd 
worden, voor zover ze rechtstreeks betrekking hebben op of rechtstreeks toegerekend kunnen worden 
aan het vast actief. Het is evident dat kosten die gemaakt worden, maar niet noodzakelijk zijn voor de 
productie ervan, niet mogen worden opgenomen.

Indien een onderneming een vergelijkbaar actief produceert dat bestemd is voor verkoop, dan is de 
kostprijs van dit actief gelijk aan de productiekosten van de goederen bestemd voor verkoop. Eventuele 
interne winsten worden geëlimineerd bij het bepalen van dergelijke kosten. In dezelfde zin is de kostprijs 
van abnormale hoeveelheden verspilde materialen, arbeid of andere middelen voor de productie van een 
zelfgebouwd actief niet inbegrepen in de kostprijs van het actief.
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Boekhoudkundige verwerking:
– Voor de vervaardiging van het vast actief gebruikt de onderneming materialen, goederen en diensten 

van derden, laat zij werken uitvoeren door eigen personeel, ... Deze kosten worden op de gewone 
wijze geboekt als kosten naar soort van de boekhoudperiode:

Materialen

Leveringen aan de onderneming
Bezoldigingen
Werkgeversbijdrage

Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Te betalen bezoldigingen
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  RSZ

601xxx 
t/m 
603xxx
612xxx
6200xx
6210xx
.......
499480
485000
485200
485230
485220

.............

.............

.............

.............
.............
.............
.............
.............

– De onderneming kan een lening aangaan voor de fi nanciering van het materieel vast actief. De 
intresten op deze lening worden als periodekost geboekt:

Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000
550000

.............
.............

– Op inventarisdatum of bij afwerking vóór inventarisdatum wordt de volledige vervaardigingsprijs 
van het vast actief op basis van een interne afrekening vastgesteld. Dit betekent dat binnen de onder-
neming alle kosten m.b.t. het actief ‘analytisch’ bijgehouden worden. Volgens de btw-wetgeving moet 
een factuur worden opgemaakt die als aankoopfactuur én als verkoopfactuur moet worden geboekt:

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde

Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geactiveerde interne productie
  Verschuldigde btw bij verkopen
Interne factuur

200000 
t/m 
200700
499480
740000
499420

.............

.............
.............
.............

– Ten gevolge van IAS 23 ‘Financieringskosten’ moet de intrest op de lening voor de periode van ver-
strekking van de lening tot het gebruiksklaar zijn van het vast actief worden geactiveerd. Deze acti-
vering veroorzaakt een vermindering van fi nanciële kosten:

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde

 aan Geactiveerde intercalaire rente (–)

200000 
t/m 
200700
650001

.............
.............
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2.3.1.3 Ruiltransacties

a. Omschrijving van de transactie
Ruiltransacties inzake materiële vaste activa komen in bepaalde sectoren veelvuldig voor. Een onder-
neming kan bv. een niet noodzakelijk vast actief in een bepaalde regio swappen voor één in een andere 
regio. Soms leidt de anticoncentratiewetgeving van de EU tot dit soort van transacties, waarbij de EU 
eist dat bepaalde activa afgestoten worden, maar zich niet verzet wanneer andere verworven worden. 
Er gebeuren dan ook dikwijls swaps. Sectoren waar dit voorkomt zijn onder meer de hotel-, handels-, 
vrijetijds-, vliegtuig- en de benzinestationsector; alsook ter gelegenheid van fusies tussen grote groepen 
waarbij na fusie afstand dient te worden gedaan van activa.
Deze ruil kan gaan tussen gelijksoortige activa, zowel als tussen ongelijksoortige activa, of tussen combi-
naties van beide of zowel ruil als transfer van kas en kasequivalenten omvatten.

b. Hoe waarderen?
Bij deze ruiltransacties is de bepaling van de waarde een bekommernis van de IASB. De basisregel is dat 
de waardering gebeurt aan ‘reële waarde’ tenzij de ruiltransactie niet op commerciële realiteit gebaseerd 
is of als de reële waarde van het opgegeven en het ontvangen actief niet betrouwbaar kan worden bepaald.
Wordt het ontvangen actief niet tegen reële waarde gewaardeerd, dan wordt de boekwaarde van het 
opgegeven actief overgenomen.

In commerciële realiteit betekent dat:
– de verwachte cashfl ows van het ontvangen actief zullen verschillen van dit van het afgestane actief;
– de entiteitsgebonden waarde van het gedeelte van de bedrijfsactiviteiten dat door de ruil wordt beïn-

vloed, verandert;
– het voorgaande leidt tot een signifi cant verschil in reële waarde.

Uit het voorgaande vloeit voort dat er twee situaties kunnen voorkomen:
– het is onmogelijk de reële waarde op te nemen. In dit geval wordt het ontvangen actief gewaardeerd 

aan de boekwaarde van het opgegeven actief.
• Boekhoudkundig heeft  dit geen impact. Alleen worden buiten boekhouding alle administratieve 

data aangepast aan de specifi caties van de in ruil verworven activa;
– de ruil wordt gekwalifi ceerd als een commerciële transactie. In dit geval is de reële waarde van het 

ontvangen goed in ruil van het opgegeven actief gekend. Deze reële waarde kan verschillen van de 
boekwaarde van het opgegeven actief. Er ontstaat dan ook hetzij een winst (wanneer reële waarde 
groter is dan boekwaarde), hetzij een verlies (wanneer reële waarde lager is dan boekwaarde). Dit 
resultaat wordt behandeld als winst of verlies inzake niet langer opnemen van het vast actief in de 
balans.
• Boekhoudkundig in geval van verlies bij ruil van een installatie:

Installaties A: geboekte afschrijvingen
Installaties A: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Verlies bij ruil vaste activa A
Installaties B: aanschaffi ngswaarde
 aan Installaties A: aanschaffi ngswaarde
Uitboeking van opgegeven actief (A) tgn.
opname reële waarde actief (B)

200208

200209
660060
200200
200200

.............

.............

.............
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• Boekhoudkundig in geval van winst bij ruil van een installatie:

Installaties A: geboekte afschrijvingen
Installaties A: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Installaties B: aanschaffi ngswaarde
 aan Installaties A: aanschaffi ngswaarde
  Winst bij de ruil vaste activa
Uitboeking A tgn. opname B

200208

200209
200200
200200
760060

.............

.............

.............
.............
.............

2.3.1.4 Aanschaffi ng door inbreng

Materiële vaste activa kunnen worden verworven via inbreng in natura.
De onderneming zal de goederen opnemen in balans als een op aandelen gebaseerde betaling wanneer 
ze de goederen verwerft . De onderneming zal een overeenstemmende stijging van het eigen vermogen 
boeken wanneer de goederen ontvangen zijn in een op aandelen gebaseerde betaling m.b.t. het eigen 
vermogen.

De onderneming zal de ontvangen activa en de bijhorende stijging van het eigen vermogen rechtstreeks 
waarderen aan reële waarde. Wanneer de reële waarde evenwel niet getrouw kan worden gemeten, zal 
de entiteit hun waarde, en de overeenstemmende stijging van het eigen vermogen, onrechtstreeks meten 
door te verwijzen naar de reële waarde van de geschonken eigenvermogensinstrumenten.

Betalingen die gewaardeerd worden door verwijzing naar de reële waarde van de toegekende eigenver-
mogensinstrumenten, worden gewaardeerd aan de reële waarde op waarderingsdatum. Hierbij baseert 
de onderneming zich op de beschikbare marktprijzen, rekening houdend met de grenzen en de voor-
waarden waaraan de instrumenten werden toegekend. Bij gebrek aan een beschikbare marktprijs zal 
de entiteit de reële waarde van de eigenvermogensinstrumenten meten door gebruik te maken van een 
evaluatietechniek die de prijs van de instrumenten schat indien de partijen er een contract over zouden 
hebben afgesloten. Deze waarderingstechniek dient overeen te stemmen met de algemeen aanvaarde 
waarderingsmethodologieën m.b.t. prijzen van fi nanciële instrumenten, en zal alle factoren en veron-
derstellingen incorporeren die goed ingelichte, bereidwillige marktpartijen in acht zouden nemen bij het 
zetten van de prijs.

Uitzonderlijk kan het voorkomen dat de entiteit ook de reële waarde van de eigenvermogensinstrumen-
ten niet kan meten. In deze gevallen moet de entiteit:
a) de eigenvermogensinstrumenten meten aan hun intrinsieke waarde, aanvankelijk op de datum dat 

de entiteit de goederen verkrijgt en daarna op de rapporteringsdatum;
b) de ontvangen goederen erkennen op basis van het aantal eigenvermogensinstrumenten.

Boekhoudkundige verwerking:
– De realisatie van de inbreng van een materieel vast actief (machine als voorbeeld), na akte van oprich-

ting of kapitaalverhoging voor notaris, wordt geboekt als:
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Niet-opgevraagd kapitaal
 aan Aandelenkapitaal

420200
100100

.............
.............

Machines: aanschaffi ngswaarde
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

200230
420200

.............
.............

 Het ‘ingeboekte actief ’ wordt aan de inbrengwaarde genoteerd, zonder enige relatie tot de historiek 
bij de inbrenger.

Bij fusie, opslorping e.d. omvat de journaalpost nog andere activa- en passiva-elementen:
– de kosten bij inbreng mogen niet op de rekeningen van de ‘Materiële vaste activa’ geboekt worden, 

maar zijn kosten verbonden aan de kapitaalverhoging en werden ten laste van het eigen vermogen 
gebracht:

Af te trekken eigen vermogenskosten: kosten
bij inbreng, kapitaalverhoging ...
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Overige schulden

  Kredietinstellingen: R/C

100110
499480
485289 
of 
550000

.............

.............
.............

.............

2.3.1.5 Aanschaffi ng door verwerving van een bedrijfs- of ondernemingsgeheel

Bij opslorping, fusie enz., al dan niet vergoed in aandelen, kan een onderneming materiële vaste activa, 
zoals dit blijkt uit de jaarrekening van de opgeslorpte onderneming of bedrijfstak, verwerven.

De activa worden gewaardeerd aan hun reële waarde op de datum van opslorping of fusie. Normaler-
wijze is dit de boekwaarde in de balans. Slechts wanneer de overnemer bewijst dat de boekwaarde onbe-
trouwbaar is en dat andere bewijzen en waarderingsmethoden beter geschikt zijn om de reële waarden 
van het actief getrouw te meten, zal de alternatieve waarderingstechniek worden gehanteerd. Dit zal 
enkel het geval zijn wanneer de boekwaarde beïnvloed wordt door de beperktheid van de markt. De 
reële waarde kan dan bijvoorbeeld gemeten worden door te verwijzen naar het proportioneel belang in 
de reële waarde van de overgenomen vennootschap.
Boekingen zijn zoals onder 2.3.1.4, indien transactie een kapitaalverhoging impliceert bij de overnemer. 
Is het een zuivere koop vergoed tegen kas- of kasequivalenten, dan zijn de boekingen zoals gezien onder 
2.3.1.1, zijnde de eenvoudige aankoop.

2.3.2 Latere uitgaven met betrekking tot verworven vaste activa

Op basis van het principe van opname neemt een entiteit de dagelijkse onderhoudskosten van een mate-
rieel vast actief niet op in de boekwaarde van het actief. Deze kosten worden eerder in de winst- en 
verliesrekening opgenomen wanneer zij gemaakt worden. De dagelijkse onderhoudskosten zijn voor-
namelijk de kosten van arbeid en hulpgoederen, waartoe ook de kosten van kleine onderdelen mogen 
worden gerekend.

Het is mogelijk dat onderdelen van bepaalde materiële vaste activa met regelmatige tussenpozen moeten 
worden vervangen. Zo is het mogelijk dat een oven na een gegeven aantal gebruiksuren opnieuw moet 
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worden bekleed, of dat onderdelen van het interieur van een vliegtuig (bv. stoelen en pantry’s) meermaals 
moeten worden vervangen gedurende de gebruiksduur van het casco. Er kunnen ook materiële vaste 
activa worden verworven in het kader van minder vaak terugkerende vervangingen, zoals de vervanging 
van de binnenmuren van een gebouw of om een incidentele vervanging uit te voeren. Op basis van het 
opnameprincipe neemt een entiteit de kostprijs van een vervangingsonderdeel op in de boekwaarde van 
een materieel vast actief wanneer de kosten worden gemaakt, en indien aan de opnamecriteria wordt 
voldaan. De boekwaarde van deze vervangen onderdelen wordt niet langer in de balans opgenomen, 
overeenkomstig de bepalingen in deze standaard inzake het niet langer in de balans opnemen.

Dit principe is tegengesteld aan het BBHR waar ‘groot onderhoud’ ten laste van de winst- en verliesreke-
ning wordt ‘voorzien’ gedurende de periode van het gebruik van het vast actief.

Een voorwaarde voor het blijven gebruiken van een materieel vast actief (bv. een vliegtuig) kan bestaan 
uit het regelmatig uitvoeren van grondige inspecties om gebreken op te sporen, ongeacht of onderdelen 
van het actief worden vervangen. De kosten van grondige inspecties worden als vervangingsinveste-
ring opgenomen in de boekwaarde van het materieel vast actief, indien aan de opnamecriteria wordt 
voldaan. De eventuele resterende boekwaarde van de kosten van de vorige inspectie (niet zijnde mate-
riële onderdelen) wordt niet langer in de balans opgenomen. Dit vindt plaats ongeacht of de kosten van 
de vorige inspectie bepaald werden in de transactie waarin het actief verworven of vervaardigd werd. 
Indien noodzakelijk, kan de verwachte kostprijs van een soortgelijke toekomstige inspectiebeurt wor-
den gebruikt als een indicatie voor de bepaling van de kosten van de reeds uitgevoerde inspectie op het 
moment dat de post werd verworven of vervaardigd.

Boekhoudkundige verwerking
Bij het uitvoeren van grote onderhoudswerken worden deze gesplitst in:
a) een deel dat niet aan de voorwaarden voor opname als actief voldoet;
b) een deel dat als ‘vast actief ’ te beschouwen is en in de toekomst moet worden afgeschreven.

a) Boeking van de lasten van de periode (naar soort):

Onderhoud en herstellingen: prestaties door
derden
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers

611000
499480
485000

.............

.............
.............

b) Boeking van het deel dat als vast actief gekwalifi ceerd wordt (bv. installatie):

– afb oeken van het eventueel nog niet afgeschreven deel van de vorige inboeking:

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Installaties: geboekte afschrijvingen

630001
200208

.............
.............
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– boeken van het nieuwe onderhoud:

Installaties: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers

200200
499480
485000 .............

2.3.3 Waardering na eerste opname: het kostprijsmodel

Een entiteit dient ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel als grondslag voor haar 
fi nanciële verslaggeving te kiezen en deze grondslag op een categorie materiële vaste activa in zijn totali-
teit toe te passen. We bespreken eerst het kostprijsmodel.

Kiest een onderneming voor het kostprijsmodel na de opname als een actief, dan dient een materieel vast 
actief te worden gewaardeerd tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele cumulatieve afschrijvingen 
en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

2.3.3.1 Afschrijvingen

Materiële vaste activa zijn duurzame productiemiddelen. Bepaalde soorten, zoals gebouwen, machines, 
installaties, uitrusting, meubilair, rollend materieel, e.d. hebben een beperkte levensduur. Dit wordt tech-
nische en economische slijtage genoemd. Deze materiële vaste activa moeten dan worden vernieuwd. 
Daaruit volgt dat het verbruik van de productieprestatie moet worden afgerekend als last van de boek-
houdperiode. Deze afschrijving gebeurt per soort actief, of per belangrijk onderdeel van een actiefcom-
plex. Bijvoorbeeld: een vrachtwagen wordt afgeschreven over 500 000 km; een hoogoven wordt gesplitst 
in de basisinfrastructuur af te schrijven over 30 jaar, de binnenbekleding af te schrijven over 10 jaar, de 
laadinstallatie af te schrijven over 7 jaar enz.
Anderzijds mogen gelijkaardige activa samengevoegd worden indien hun economische en technische 
kenmerken identiek zijn. Bijvoorbeeld: computers en laptops mogen per jaar samengenomen worden en 
afgeschreven worden over de gebruikelijke duurtijd (bv. 4 jaar).
Afschrijvingen zijn lasten aangerekend in de winst- en verliesrekening, tenzij ze worden opgenomen in 
de boekwaarde van een ander actief.

Het bepalen van deze afschrijvingskost vergt een aantal gegevens:
– de af te schrijven waarde: dit is de kostprijs van het actief verminderd met de restwaarde. De rest-

waarde dient op het einde van elke verslagperiode te worden herzien. Soms is de restwaarde onbe-
duidend en wordt ze genegeerd. Mocht de restwaarde uitstijgen boven de kostprijs van het actief, dan 
stopt men de afschrijvingen;

– de duurtijd van het in prestatie nemen: dit is de geschatte gebruiksduur, ook al is die korter dan 
de economische levensduur. De schatting van de gebruiksduur van een materieel vast actief is een 
kwestie van beoordeling, gebaseerd op de ervaring van de onderneming met soortgelijke activa. We 
kunnen de duur uitdrukken in tijdseenheden, in verbruikte eenheden of zelfs in een combinatie van 
beide:
– de zuivere duurtijd: als basis voor de afschrijving geldt de gebruiksduur, uitgedrukt in een aantal 

jaren. De onderneming verwacht dat ze haar totale prestatievoorraad zal opgebruiken over een 
aantal jaren;



136 Intersentia

Deel 3. De balans

– het zuiver kwantitatief gebruik: de gekwantifi ceerde prestaties vormen hier de basis voor de 
afschrijving. Men geeft  de prestatievoorraad van het actief in kwantitatief meetbare eenheden 
weer (machine-uren, km, km-ton enz.). Naargelang het bedrijf in een periode een aantal van die 
eenheden verbruikt, zal het deze pro rata in de kosten opnemen;

– een combinatie van de tijd en het kwantitatief gebruik: de basis voor de afschrijving is nu dub-
bel, enerzijds een tijdspanne (waarbinnen het vast actief zeker verbruikt zal zijn), anderzijds het 
maximale kwantitatieve gebruik.

 De afschrijving volgt het kwantitatieve gebruik, voor zover dit hoger is dan het pro rata van het 
verbruik over de maximale duurtijd. Is het kwantitatieve gebruik over een tijdsperiode lager dan 
dat pro rata, dan zal men de tijd als basis voor de afschrijving nemen.

 Een voorbeeld kan dit verduidelijken:
 directiewagens hebben het kenmerk dat ze qua prestaties gelimiteerd zijn door: enerzijds, het 

kwantitatieve verbruik: bv. 200 000 km, anderzijds, de tijdspanne: bv. 4 jaar.

 Het pro rata kwantitatieve gebruik bedraagt dan 200 000 
4  = 50 000 km/jaar.

 De onderneming zal dit activum afschrijven op basis van het kwantitatieve verbruik (aantal gere-
den km), voor zover dit hoger ligt dan het pro rata (nl. 50 000 km/jaar). Ligt het kwantitatieve 
verbruik lager, dan zal ze toch minimaal 1/4 of 50 000 km afschrijven;

– de afschrijvingsmethode: deze moet het patroon weergeven volgens hetwelk de economische voorde-
len van het actief door de onderneming worden verbruikt. IAS laat diverse afschrijvingsmethoden 
toe die de afschrijvingskost op systematische basis verdelen over de gebruikelijke levensduur van 
een goed. De volgende toegelaten methoden worden specifi ek opgenomen: de lineaire methode, de 
degressieve methode en de afschrijvingsmethode op basis van verbruikte werkeenheden. ‘Lineair 
afschrijven’ betekent een constante last over de gebruiksduur van het actief. Elk verbruik heeft  een-
zelfde verouderingseff ect tot gevolg. Bijvoorbeeld voor rollend materieel: iedere km veroorzaakt een-
zelfde verbruik van af te schrijven waarde.

 ‘Degressief afschrijven’ wil zeggen dat er een dalende last is over de gebruiksduur van het actief. De 
eerste aanwending veroorzaakt met andere woorden een grotere veroudering dan de laatste. Bijvoor-
beeld voor computerinstallaties: de eerste aanwending van de soft ware eist veel van de computer. De 
volgende toepassingen verlopen vlotter op grond van de ervaring en nemen relatief minder compu-
tertijd in beslag. ‘Afschrijven op basis van verbruikte werkeenheden’ leidt tot een last die gebaseerd is 
op het verwachte gebruik of de verwachte productie van het actief.

Voorbeeld afschrijvingsmethoden
Stel: materieel vast actief met af te schrijven waarde van 5 000 EUR en een afschrijvingsperiode van 5 
jaar, af te schrijven vanaf 20N0.

Lineaire afschrijvingsmethode:

20N0 20N1 20N2 20N3 20N4

1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
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Degressieve afschrijvingsmethode:

20N0 20N1 20N2 20N3 20N4

1 500 EUR 1 250 EUR 1 000 EUR 750 EUR 500 EUR

Op basis van verbruikte werkeenheden:

20N0 20N1 20N2 20N3 20N4

750 EUR 500 EUR 1 500 EUR 1 250 EUR 1 000 EUR

De uiteindelijke keuze voor een methode moet gebaseerd zijn op het verwachte patroon van de econo-
mische voordelen en wordt in elke periode consistent toegepast, tenzij het verwachte patroon van de 
economische voordelen van het actief verandert.

De afschrijvingsperiode en -methode die toegepast worden bij de materiële vaste activa, moeten jaarlijks 
herzien worden en, indien de verwachtingen beduidend verschillen van eerdere schattingen, moet de 
afschrijvingslast voor de huidige en toekomstige periodes aangepast worden. Deze veranderingen in de 
afschrijvingsperiode of -methode worden beschouwd als veranderingen in de boekhoudkundige schat-
tingen, die onder IAS 8 worden opgenomen, door de afschrijvingslast voor de huidige en toekomstige 
periode aan te passen. Het gaat hierbij om aanpassingen op prospectieve wijze, dit wil zeggen dat de 
wijzigingen enkel gevolgen hebben voor de toekomst. Dit betekent dat IAS dus geen herrekening voor 
het verleden voorziet, maar wel een aanpassing voor de toekomst.

De afschrijvingskosten voor elke periode moeten worden beschouwd als een last, tenzij ze worden opge-
nomen in de boekwaarde van een ander actief (bv. gebruikt door de vereniging bij de productie van 
andere activa). Een afschrijvingskost moet worden geboekt, zelfs als de reële waarde van het actief groter 
is dan zijn boekwaarde.

Om boekhoudkundige redenen worden terreinen en gebouwen beschouwd als afzonderlijke activa die 
apart behandeld moeten worden. Terreinen, die normaal een onbegrensde levensduur hebben, worden 
niet afgeschreven. Gebouwen daarentegen hebben een beperkte levensduur en moeten worden afge-
schreven, onafh ankelijk van de waarde van het terrein waarop ze zijn gebouwd.

Afschrijvingen starten op het moment dat het vast actief bedrijfsklaar is en eindigen op het moment dat 
het actief bestemd wordt als aangehouden voor verkoop of het moment waarop het geen economische 
voordelen meer oplevert.

Afschrijvingen worden boekhoudkundig als volgt verwerkt:
– De afschrijvingen zijn het gevolg van de normale bedrijfsuitoefening.

Jaarlijkse methode

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Materiële vaste activa: geboekte 

afschrijvingen (–)

630001
2001x8
t/m
2007x8

.............

.............
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– Indien materiële vaste activa met beperkte levensduur geherwaardeerd werden (zie punt 2.3.4), moet 
de meerwaarde afgeschreven worden over de vermoedelijke restlevensduur.

Jaarlijkse methode

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 

vaste activa: meerwaarde (–)

630001
2001x8
t/m
2007x8

.............

.............

2.3.3.2 Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Door de toepassing van de vigerende regels van kostprijs of van reële waarde alsook door de toepassing 
van de afschrijvingen, wordt de boekwaarde verkregen. Indien de door de onderneming gehanteerde 
schattingswijzen overeenstemmen met de werkelijkheid, zal het vast actief systematisch aangepast wor-
den en zo de realiseerbare waarde behouden.
Dit moet regelmatig getoetst worden, want het zou kunnen voorkomen dat de toepassing van de schat-
tingswijze leidt tot een boekwaarde die hoger is dan de realiseerbare waarde. Mocht dit het geval zijn, 
dan moet een bijzonder waardeverminderingsverlies tot uitdrukking worden gebracht.

a. Wat omvat het begrip ‘realiseerbare waarde’?
Realiseerbare waarde is de hoogste waarde van:
– ‘de reële waarde verminderd met de verkoopkosten’;
– ‘de bedrijfswaarde’.

Reële waarde min verkoopkosten
Het betreft  hier de verkoopwaarde onder normale omstandigheden verminderd met de kosten verbon-
den aan die verkoop. Het kan gaan over een marktwaarde als er een actieve markt is voor de gebruikte 
activa. Is er geen markt aanwezig, dan moet de opbrengstwaarde benaderd worden via de prijs van een 
recente transactie, een vervangingsprijs min veroudering, of andere benaderende technieken. Dit begrip 
beklemtoont wat de ‘(externe) markt’ aan het actief van de onderneming als waarde zou geven.

Bedrijfswaarde
Dit is de ‘interne waarde’ van het actief, nl. wat de bijdrage is tot de kasstroom van de onderneming.
Om de bedrijfswaarde te bepalen, worden de kasstromen (zowel inkomende als uitgaande) die het actief 
genereert over de restlevensduur, geschat en aan de discontovoet geactualiseerd.

Voor de waardering van de bedrijfswaarde dient een entiteit:
a) kasstroomprognoses te baseren op redelijke en gefundeerde veronderstellingen die de beste inschat-

ting door het management vertegenwoordigen van de economische omstandigheden die gedurende 
de resterende gebruiksduur van het actief zullen bestaan. Er dient meer belang te worden gehecht aan 
externe bewijzen;

b) kasstroomprognoses te baseren op de recentste, door het management goedgekeurde fi nanciële 
budgetten en voorspellingen. Zij dient echter eventuele toekomstige instromen of uitstromen van 
kasmiddelen die verwacht worden, voort te zullen vloeien uit toekomstige herstructurering of uit 
verbetering of verhoging van de prestatie van een actief uit te sluiten. Met andere woorden, er dient 
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te worden vertrokken van de bestaande toestand. Prognoses op basis van deze budgetten/voorspel-
lingen dienen maximaal vijf jaar te beslaan;

c) kasstroomprognoses te schatten na de periode die door de meest recente budgetten/voorspellingen 
worden gedekt, door de op de budgetten/voorspellingen gebaseerde prognoses te extrapoleren en 
daarbij voor de volgende jaren een stabiele of afnemende groei te hanteren, tenzij een groeiper-
centage gerechtvaardigd kan worden. Dit groeipercentage mag niet hoger liggen dan het gemid-
delde groeipercentage op lange termijn voor de producten, de sectoren, het land of de landen waarin 
de entiteit actief is, of voor de markt waarin het actief wordt gebruikt, tenzij een hoger percentage 
gerechtvaardigd kan worden.

De kasstromen bestaan uit:
– instroom uit het gebruik van het actief;
– uitstroom die onvermijdelijk is om de instroom te veroorzaken;
– eventueel de netto-instroom uit het vervreemden van het actief op het einde van de levensduur. Het 

kan eventueel een netto-uitstroom zijn als door ontmantelingskosten de uitstroom groter is dan de 
instroom. Deze nettostroom moet gebaseerd zijn op de te verwachten prijs voortvloeiende uit een 
normale transactie.

De kasstromen vertegenwoordigen steeds de bestaande activa op het moment van het onderzoek of wan-
neer een bijzondere waardevermindering noodzakelijk is en mogen geen in- noch uitstroom opnemen 
betreff ende:
– reorganisaties waartoe nog niet beslist is;
– toekomstige investeringsuitgaven die het actief zullen verbeteren tot boven de oorspronkelijke capa-

citeit en productiviteit.

De bedrijfswaarde houdt GEEN rekening met de in- en uitstromen met betrekking tot de fi nancierings-
activiteit van het actief en de winstbelastingen met betrekking tot het actief.

De discontovoet die men toepast op de kasstromen:
– is een discontovoet vóór belastingen;
– houdt rekening met de tijdswaarde van het geld en met de risico’s die inherent zijn aan het actief, 

tenzij deze risico’s al opgenomen zouden zijn in de prognose van de in- en uitstromen.

De schattingen van toekomstige kasstromen omvatten geen betalingen of ontvangsten uit hoofde van 
winstbelastingen (discontovoet is immers ook vóór belastingen) en geen kasstromen uit fi nancieringsac-
tiviteiten (zitten al verrekend in discontovoet).

Soms zijn er op de markt specifi eke discontovoeten bekend, soms ook niet. Uitgangspunten kunnen zijn: 
de gewogen gemiddelde vermogenskost van de onderneming, de marginale rentevoet van de onderne-
ming, marktrentevoeten al dan niet aangepast omwille van de situatie binnen de onderneming.

b. Kan men het bovenstaande berekenen per actiefelement?
Het onder a) beschreven onderzoek wordt bij voorkeur gebruikt voor elk betrokken actief afzonderlijk, 
maar als dit actief geen eigen opbrengstwaarde of bedrijfswaarde heeft , is het mogelijk dat gebruik wordt 
gemaakt van de kleinst mogelijk kasstroomgenererende eenheid waar deze berekeningen wel uitgevoerd 
kunnen worden.
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Dit betekent dat activa samengevoegd worden totdat een geheel bekomen wordt dat wel een kasstroom 
genereert, uiteraard is dit dan ook de kasstroom van het geheel (dus van de KSE – kasstroomgenererende 
eenheid). De boekwaarde van deze eenheid zal dan vergeleken worden met de realiseerbare waarde voor 
de KSE.

Is er geen reële waarde minus verkoopkosten, dan zal noodgedwongen de bedrijfswaarde als realiseer-
bare waarde genomen worden. Is er geen bedrijfswaarde, dan zal noodgedwongen de reële waarde minus 
verkoopkosten als realiseerbare waarde gelden.
Kan geen van beide berekend worden, dan moet een andere kasstroomgenererende eenheid gevonden 
worden waarvoor wel de benodigde waarden gekend zijn.

c. Wanneer moet de onderneming de procedure van bijzondere waardeverminderingsverliezen toepassen?
Een actief ondergaat een bijzonder waardeverminderingsverlies wanneer de boekwaarde van het actief 
zijn realiseerbare waarde overtreft .
De onderneming moet op het einde van elke verslagperiode nagaan of er een indicatie bestaat dat activa 
onder die regel vallen. Indien dit het geval is, dan moet men de boekwaarde vergelijken met de realiseer-
bare waarde.

Bij het onderzoek naar een indicatie van een bijzonder waardeverminderingsverlies moet een entiteit ten 
minste de volgende indicaties in aanmerking nemen:
Externe informatiebronnen zijn:
– de marktwaarde is meer gedaald dan verwacht, als gevolg van het verstrijken van tijd of het normale 

gebruik (dit betekent dat door een evolutie de gebruikte afschrijvingsmethodiek niet aangepast was);
– er hebben zich belangrijke gebeurtenissen voorgedaan met nadelig eff ect in de markt waarin de 

onderneming actief is of in de markt waarin het actief dienstbaar is (dit betekent dat bv. door een 
productreglementering een welbepaalde productgroep nog slechts een beperkte levensduur heeft  en 
dat bijgevolg de toekomst van alle activa behorende tot die groep twijfels oproept);

– de marktrente is zodanig geëvolueerd dat de discontovoet voor het berekenen van de bedrijfswaarde 
fundamenteel zal stijgen (dit betekent dat de bedrijfswaarde zal dalen);

– de boekwaarde van de netto-activa van de onderneming is hoger dan de totale marktkapitalisatie van 
de onderneming.

De interne informatiebronnen zijn de volgende:
– economische veroudering of fysieke beschadiging (wordt intern vastgesteld);
– interne beslissing van belangrijke veranderingen waarbij activa op een andere wijze zullen worden 

gebruikt dan voorheen (bv. reorganisaties, sluiten van afdelingen, herinrichten van afdelingen, ver-
plaatsing van activiteiten, nieuw productengamma, ... waar bepaalde activa bij betrokken zijn);

– de interne rapportering geeft  aan dat de economische prestatie van activa beduidend minder zijn dan 
verwacht (bv. rendabiliteit of kwaliteit die verwacht werd, wordt niet gehaald);

– dividend van een dochteronderneming, een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt 
uitgeoefend op een geassocieerde onderneming;

– voor een investering in een van bovenvermelde entiteiten neemt de investeerder een dividend van 
de investering op en zijn er duidelijke aanwijzingen dat de boekwaarde ervan in de enkelvoudige 
jaarrekening groter is dan de boekwaarde in de geconsolideerde jaarrekening van de nettoactiva en 
goodwill van de deelneming. Eveneens mogelijk is dat het dividend groter is dan de totale winst- en 
verliesrekening van een van de bovenvermelde entiteiten in de periode waarin het dividend belast-
baar is gesteld.
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Deze lijst is niet exhaustief en kan worden aangevuld door andere elementen die een invloed kunnen 
hebben op de waarde van het actief. Het is aan de ondernemingsleiding om dit kritisch na te gaan en alle 
elementen die de waarde van activa negatief kunnen beïnvloeden, te ontdekken.

d. Hoe wordt het bijzondere waardeverminderingsverlies geboekt?
Wanneer er een bijzonder waardeverminderingsverlies is vastgesteld, dient dit onmiddellijk in de winst- 
en verliesrekening te worden opgenomen. Dit betekent dat het betreff ende actief gecorrigeerd wordt; 
is het verlies berekend voor een KSE, dan zal dit verlies proportioneel gespreid worden over de waarde 
van elk der in de KSE opgenomen nettoboekwaarden. De nieuw berekende boekwaarde dient als basis 
voor de afschrijvingslast gedurende de restduur van het actief. Mocht het bijzondere waardeverminde-
ringsverlies hoger zijn dan de nettoboekwaarde, dan zal de onderneming nagaan of voor dit verschil een 
voorziening dient te worden aangelegd (zie hiervoor behandeling van de voorzieningen bij de verplich-
tingen, passivazijde van de balans).

e. Herziening van de bijzondere waardeverminderingsverliezen
Wanneer de onderneming een bijzonder waardeverminderingsverlies heeft  moeten toepassen, moet op 
het einde van iedere verslagperiode nagegaan worden of er aanleiding bestaat deze te herzien.

Indicatoren hiervoor zijn opnieuw zowel externe als interne informatiebronnen:
a) externe informatiebronnen:

– sinds de vorige verslagperiode is de marktwaarde toegenomen;
– gunstige evoluties betreff ende de markt, de technische en de economische omgeving met eff ect 

op de betrokken activa hebben zich voorgedaan;
– rentevoeten verlopen dalend met als gevolg dat ook de gebruikte discontovoeten die nodig zijn 

voor het bepalen van de bedrijfswaarde, dalen;
b) interne informatiebronnen:

– er hebben zich interne veranderingen voorgedaan waardoor de betrokken activa een betere 
benutting kennen, productiever worden enz.; deze verbeteringen kunnen veroorzaakt zijn door 
investeringen die gebeurd zijn in de voorgaande verslagperiode;

– het blijkt uit de interne rapportering dat de economische prestaties van activa beduidend verbe-
terd zijn.

Indien dergelijke gunstige indicatoren zich voordoen, moet opnieuw de realiseerbare waarde worden 
berekend. Blijkt dat de schattingen veranderd zijn en daardoor een hogere realiseerbare waarde ontstaat, 
dan moet de onderneming de boekwaarde van het actief (de activa) verhogen tot de realiseerbare waarde 
en een terugname acteren op het geboekte bijzondere waardeverminderingsverlies.

De terugname is begrensd tot de boekwaarde die zou zijn behaald (na afschrijvingen) indien de entiteit 
geen bijzonder waardeverminderingsverlies had geboekt. Een hogere terugname valt onder het stelsel 
van de herwaardering. De terugname, voor zover geen herwaardering, wordt in de winst- en verliesre-
kening als een baat opgenomen.

Als de terugneming eenmaal gebeurd is, ontstaat een nieuwe toestand van de boekwaarde en worden 
de afschrijvingen bepaald door het verschil tussen de boekwaarde en de restwaarde te spreiden over de 
resterende levens- of gebruiksduur van het actief.
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Was het oorspronkelijke verlies tegenover een KSE, dan zal ook de terugname voor deze KSE gelden. De 
regel op het gebied van de terugboeking is het terugboeken op de activa in verhouding tot de boekwaarde 
van een actief in het geheel.

Ook voor de kasstroomgenererende eenheid is het zo dat in de regel niet meer teruggenomen wordt dan 
nodig is om de boekwaarde te reconstitueren die zou zijn bepaald indien in de voorgaande jaren geen 
bijzondere waardeverminderingen geboekt werden, uiteraard na toepassing van de afschrijvingen.

f. Boekhoudkundige verwerking
Bij het aanleggen:

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op 
materiële vaste activa: dotatie
 aan Materiële vaste activa: geboekte 

waardeverminderingsverliezen

630220
2001x9
t/m
2007x9

.............

.............

Bij de terugname:

Materiële vaste activa: geboekte
waardeverminderingsverliezen

 aan Bijzondere waardeverminderingen 
MVA: terugname

2001x9
t/m
2007x9

630230

.............

.............

g. Praktisch voorbeeld
Op het einde van de verslagperiode is de volgende informatie omtrent de materiële vaste activa beschik-
baar:

Datum
Boekwaarde

in EUR
Reële waarde minus

verkoopkosten in EUR
Bedrijfswaarde

in EUR

Actief 1 134 000,00 136 000,00 129 000,00

Actief 2  98 000,00  90 000,00  94 000,00

Actief 3  46 000,00  41 000,00 –

Actief 3 is een transportvoertuig, dat wordt gebruikt om werknemers van en naar de werkplaats te bren-
gen. De bedrijfswaarde van het voertuig kan niet afzonderlijk worden bepaald, omdat het voertuig geen 
instroom van kasmiddelen genereert die in ruime mate onafh ankelijk zijn van de instroom van kasmid-
delen van de andere activa.

Gevraagd: bepaal de bijzondere waardeverminderingsverliezen van deze activa.
– Activa 1: vermits de realiseerbare waarde, 136 000,00 EUR (de hoogste waarde van de reële waarde 

minus de verkoopkosten en de bedrijfswaarde), hoger is dan de boekwaarde, 134 000,00 EUR, dient 
geen bijzonder waardeverminderingsverlies te worden geboekt.

– Activa 2: hier dient een bijzonder waardeverminderingsverlies te worden geboekt vermits de reali-
seerbare waarde (94 000 EUR) lager is dan de boekwaarde (98 000 EUR). Een bijzonder waardever-
minderingsverlies van 4 000 EUR dient te worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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– Activa 3: omdat de bedrijfswaarde en aldus de realiseerbare waarde niet kan worden bepaald, dient 
te worden bepaald tot welke KSE het voertuig behoort. Stel dat de eenheid bestaat uit activa 1, 2 en 3. 
De boekwaarde van de KSE (na de opname van het bijzonder waardeverminderingsverlies op activa 
2) bedraagt dan 274 000 EUR.

 De reële waarde minus de verkoopkosten bedraagt 267 000 EUR. De bedrijfswaarde van de KSE 
bedraagt 223 000 EUR. De realiseerbare waarde van de KSE bedraagt aldus 267 000 EUR, wat leidt 
tot een bijzonder waardeverminderingsverlies van 7 000 EUR. Deze dient pro rata te worden toege-
kend aan de activa van de KSE.

Bij de toerekening van een bijzonder waardeverminderingsverlies dient een entiteit de boekwaarde van 
een actief niet verder te verlagen dan de hoogste waarde van:
• de reële waarde minus de verkoopkosten;
• de bedrijfswaarde; en
• nul.
Dit betekent dat het volledige verlies moet worden toegerekend aan actief 3. Dit verlies moet echter 
worden beperkt tot 5 000 EUR.

2.3.4 Waarderingssysteem na eerste opname: het herwaarderingsmodel

IAS/IFRS laat ook toe dat de onderneming het herwaarderingsmodel toepast. Dit betekent dat na 
opname van het materieel vast actief, dit actief verder aan de reële waarde opgenomen wordt, in voor-
komend geval verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere waardever-
minderingsverliezen.

2.3.4.1 Herwaarderingen

Het geherwaardeerde bedrag is gelijk aan de reële waarde van het actief op het ogenblik van de herwaar-
dering, verminderd met enige latere afschrijving en bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Materiële vaste activa moeten regelmatig geherwaardeerd worden zodanig dat hun boekwaarde niet mate-
rieel verschilt van de reële waarde op dat ogenblik. Sommige activa kunnen onderhevig zijn aan belangrijke 
en wisselende veranderingen in reële waarde waardoor een jaarlijkse herwaardering noodzakelijk is. Der-
gelijke frequente herwaarderingen zijn niet nodig voor activa met een niet-aanzienlijke wijziging van de 
reële waarde. Voor dergelijke goederen volstaat een herwaardering om de 3 of 4 jaar.

Materiële vaste activa van dezelfde categorie moeten gelijktijdig worden geherwaardeerd, om een selec-
tieve herwaardering van de activa te vermijden en de weergave van wisselende waarderingsgrondslagen 
in de fi nanciële rapportering te vermijden.

Elke verhoging van het bedrag van een onderdeel van de materiële vaste activa ten gevolge van een 
herwaardering moet gecrediteerd worden naar de herwaarderingsmeerwaarden en getoond worden bij 
andere comprehensieve winst of verlies. In de mate waarin de herwaarderingsstijging tegengesteld is aan 
een eerdere herwaarderingsverlaging die een last vormde op de inkomsten, moet de verhoging ook bij 
de baten gevoegd worden.
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Omgekeerd, elke verlaging van het bedrag van een materieel vast actief ten gevolge van een herwaarde-
ring moet afgeboekt worden van de herwaarderingsreserve – totdat deze opgebruikt is; het nog reste-
rende deel van de verlaging is dan een last uitgedrukt in de winst- en verliesrekening.

Bij het vormen van een herwaarderingsreserve dient men rekening te houden met IAS 12, zoals behandeld 
in D 3, H 3, punt 1.5.3.1, alsook voor de afwikkeling ervan (D 2, H 3, punt 4.7.2.1).

Boekingen:
Uitdrukking van de meerwaarde, nl. het verschil tussen de geschatte waarde en de boekwaarde, die 
gerechtvaardigd wordt door de rentabiliteit.
• Herwaardering van een nog niet afgeschreven vast actief.

Materiële vaste activa: meerwaarde

 aan Herwaarderingsreserve op materiële 
vaste activa

  Uitgestelde belastingen

2001x7
t/m
2007x7

110410
184002

.............

.............

.............

• Herwaardering van een reeds afgeschreven materieel vast actief.
 Een onderneming stelt vast dat een materieel vast actief, kostprijs 100 000,00 EUR, waarop reeds 

20 000,00 EUR afgeschreven werd, een reële waarde heeft  van 90 000,00 EUR bij een restlevensduur 
van 4 jaar. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 22 500,00 EUR. Na 2 jaar doet de onderneming een 
tweede schatting en stelt vast dat de reële waarde 60 000,00 EUR bedraagt met een restlevensduur 
van 4 jaar. We onderstellen de belastingvoet op 30%.

– De herwaardering:

Materiële vaste activa: geboekte afschrijvingen

Materiële vaste activa: geboekte meerwaarde

 aan Herwaarderingsreserve op materiële 
activa

  Uitgestelde belastingen
  Materiële vaste activa:

aanschaffi ngswaarde

Start herwaardering, stelsel reële waarde

2001x8
t/m
2007x8
2001x7
t/m
2007x7

110410
184002
2001x0
t/m
2007x0

20 000,00

10 000,00

7 000,00
3 000,00

20 000,00

– De afschrijvingen:

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Materiële vaste activa: geboekte 

afschrijvingen

Afschrijvingen binnen stelsel reële waarde

630001
2001x8
t/m
2007x8

22 500,00

22 500,00
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– Aanpassing na 2 jaar:

Materiële vaste activa: geboekte afschrijvingen

Materiële vaste activa: geboekte meerwaarde

 aan Herwaarderingsreserve materiële 
vaste activa

  Uitgestelde belastingen
  Materiële vaste activa:

aanschaffi ngswaarde

2001x8
t/m
2007x8
2001x7
t/m
2007x7

110410
184002
2001x0
t/m
2007x0

45 000,00

15 000,00

10 500,00
4 500,00

45 000,00

2.3.4.2 Afschrijvingen

Wanneer een materieel vast actief geherwaardeerd is, moet de afschrijving gebaseerd worden op de 
geherwaardeerde waarde verminderd met de geschatte restwaarde.

Wanneer een materieel vast actief wordt geherwaardeerd, wordt elke geaccumuleerde afschrijving op de 
datum van de herwaardering:
– ofwel evenredig aangepast met de wijziging van de brutoboekwaarde van het actief, zodat de boek-

waarde van het actief na de herwaardering gelijk is aan de geherwaardeerde waarde. Deze methode 
wordt vaak gebruikt wanneer een actief aan de hand van een index wordt geherwaardeerd tegen zijn 
afgeschreven vervangingswaarde;

– ofwel geëlimineerd tegen de brutoboekwaarde van het actief, waarbij de nettowaarde wordt aange-
past aan de geherwaardeerde waarde van het actief. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt voor 
gebouwen die tot hun marktwaarde worden geherwaardeerd.

Het bedrag van de wijziging dat voortvloeit uit de aanpassing of eliminatie van de geaccumuleerde 
afschrijving, maakt deel uit van de verhoging of verlaging van de boekwaarde.

De boekingen van de afschrijvingen zijn zoals hiervoor onder punt 2.3.4.1.

2.3.4.3 Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Hierna worden enkel een aantal opmerkingen gegeven omtrent bijzondere waardeverminderingsverlie-
zen bij de alternatieve verwerkingswijze. Voor meer uitleg omtrent bijzondere waardeverminderingsver-
liezen, zie punt 2.3.3.2.

a. Ontdekken van bijzondere waardeverminderingsverliezen en opname van het verlies
Er dient een bijzonder waardeverminderingsverlies te worden geboekt indien de realiseerbare waarde 
van het (geherwaardeerde) actief lager ligt dan de boekwaarde.
De uitdrukking ervan gebeurt eerst als afb oeking van de herwaarderingsreserve; is het verlies groter, dan 
zal het restant als last geboekt worden in de winst- en verliesrekening.
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Boekingen:

Herwaarderingsreserve op materiële vaste
activa
Uitgestelde belastingen
Bijzonder waardeverminderingsverlies op
materiële vaste activa: dotatie
 aan Materiële vaste activa: geboekte

bijzondere waardevermindering

110410
184002

630120
2001x9
t/m
2007x9

.............

.............

.............

.............

b. Herziening van de bijzondere waardeverminderingen
Bij de terugboeking van een bijzonder waardeverminderingsverlies geldt in het geval van geherwaar-
deerde materiële vaste activa dat de terugname begrensd is tot de geherwaardeerde boekwaarde (na 
afschrijvingen) indien er geen bijzonder waardeverminderingsverlies werd geboekt. De notering van de 
terugname is voor het deel dat betrekking heeft  op de herwaardering, te rekenen tot het eigen vermogen 
‘herwaarderingsreserve’ en ‘uitgestelde belastingen’; en voor het eventuele restant tot de winst- en ver-
liesrekening.

Boekingen:

Materiële vaste activa: geboekte bijzondere 
waardevermindering

 aan Herwaarderingsreserve op materiële 
vaste activa

  Uitgestelde belastingen
  Bijzondere waardeverminderings-

verliezen op materiële vaste activa: 
terugname

2001x9
t/m
2007x9

110410
184002

630230

.............

.............

.............

.............

2.3.5 Buitengebruikstelling en vervreemding

2.3.5.1 Buitengebruikstelling

Een materieel vast actief moet uit de balans worden verwijderd wanneer het wordt vervreemd of wan-
neer er geen toekomstige economische voordelen van het actief worden verwacht.

De winst of het verlies op de vervreemding van een materieel vast actief moet worden bepaald als het 
verschil tussen de netto-opbrengst bij vervreemding (zijnde de gerealiseerde reële waarde min de ver-
koopkosten) en de boekwaarde van het actief, en moet in de jaarrekening worden opgenomen als baat 
of last. In geval van buitengebruikstelling worden deze activa niet langer als vast actief beschouwd, maar 
wel als vlottend en er wordt niet meer op afgeschreven; de waarde wordt vastgesteld als de geschatte 
 realiseerbare waarde. Het verschil met de boekwaarde wordt verwerkt op dezelfde basis als bij vervreem-
ding.
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Boekingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Materiële vaste activa: geboekte 

afschrijvingen

Aanvullende afschrijving tot netto-opbrengst

630001
2001x8
t/m
2007x8

.............

.............

Materiële vaste activa: geboekte afschrijvingen

Materiële vaste activa: geboekte bijzondere 
waardeverminderingsverliezen
Vaste activa bestemd voor verkoop
 aan MVA: aanschaffi ngswaarde

2001x8
t/m
2007x8
2001x9 t/m
2007x9
300000
2001x0
t/m
2007x0

.............

.............

.............

.............

2.3.5.2 Vervreemding te bezwarenden titel

a. Gerealiseerd resultaat
Het gaat hier om de verkoop van vaste activa: bezittingen verdwijnen en de boekhouding moet worden 
aangepast. Het eventueel gerealiseerde resultaat wordt bepaald als volgt:

Aanschaffi  ngswaarde
+ Geboekte meerwaarde (indien gekozen is voor het herwaarderingsmodel)
– Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingsverliezen
= Boekwaarde
– Realisatieprijs
= Gerealiseerd resultaat

b. Boekhoudkundige verwerking

– Verkoop van een niet-geherwaardeerd vast actief.

a) Verkoopcontract of verkoopfactuur

Diverse vorderingen verkopen vaste activa
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen

420262
499820
499420

.............
.............
.............
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b) Bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting

Materiële vaste activa: geboekte afschrijvingen

Materiële vaste activa: geboekte bijzondere 
afschrijvingen

Verkopen vaste activa
Verlies op realisatie van vaste activa
 aan Materiële vaste activa:

aanschaffi ngswaarde

  Winst op realisatie van vaste activa

2001x8
t/m
2007x8
2001x9
t/m
2007x9
499820
640040
2001x0
t/m
2007x0
740300

.............

.............

.............

.............

.............

.............

– Verkoop van een geherwaardeerd vast actief.

a) Verkoopcontract of verkoopfactuur

Diverse vorderingen verkopen vaste activa
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen

420262
499820
499420

.............
.............
.............

b) Bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting

Materiële vaste activa: geboekte afschrijvingen

Materiële vaste activa: geboekte bijzondere 
waardeverminderingsverliezen

Herwaarderingsreserve
Verkopen vaste activa
Verlies op realisatie van vaste activa
 aan Materiële vaste activa:

aanschaffi ngswaarde

  Winst op realisatie van vaste activa

2001x8 
t/m 
2007x8
2001x9 
t/m 
2007x9
110410
499820
640040
2001x0 
t/m 
2007x0
740300

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

De fi scale implicaties van IAS 12 zijn tot uitdrukking gebracht in D 2, H 3, punt 4.7.2.1.

2.3.6 Specifi eke regels

2.3.6.1 Financieringskosten als element van de kostprijs van een actief (toegerekende of 
intercalaire intresten)

Financieringskosten zijn rente en andere kosten die een onderneming maakt in verband met het lenen 
van middelen. Een speciale boekhoudkundige behandeling is voorzien voor fi nancieringskosten voor de 
verwerving van ‘in aanmerking komende activa’. Volgens IAS 23 ‘Financieringskosten’ is een in aanmer-
king komend actief een actief dat noodzakelijkerwijs pas na een aanzienlijke tijdsperiode klaar is voor 
het beoogde gebruik of voor verkoop. Voorbeelden van in aanmerking komende activa zijn voorraden 
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die pas na een aanzienlijke tijdsperiode verkoopklaar zijn, zoals fabrieken, elektriciteitscentrales en vast-
goedbeleggingen. Overige beleggingen, alsmede voorraden die in een korte tijdsperiode worden gepro-
duceerd, als onderdeel van het gewoonlijke productieproces of anderszins, in grote hoeveelheden en op 
repetitieve basis, zijn geen in aanmerking komende activa. Activa die op het moment van hun verwer-
ving klaar zijn voor het beoogde gebruik of voor verkoop zijn evenmin in aanmerking komende activa.

De fi nancieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van 
een in aanmerking komend actief en die zouden zijn vermeden indien de uitgaven voor het in aanmer-
king komende actief niet waren gedaan, moeten geactiveerd worden. Financieringskosten zijn rente en 
andere kosten die een onderneming maakt in verband met het lenen van middelen. Geïmputeerde ren-
tekosten van eigen vermogen vallen niet onder deze bepaling.
De activering van fi nancieringskosten als onderdeel van de kostprijs van een in aanmerking komend 
actief dient aan te vangen op het moment dat de drie volgende voorwaarden samen zijn voldaan:
– er worden uitgaven voor het actief gedaan;
– fi nancieringskosten zijn gemaakt; en
– er zijn activiteiten aan de gang die nodig zijn om het actief voor te bereiden op zijn beoogde gebruik 

of op zijn verkoop.

De activering van fi nancieringskosten dient te worden beëindigd als vrijwel alle activiteiten zijn voltooid 
die nodig zijn om het in aanmerking komende actief voor te bereiden op zijn beoogde gebruik of verkoop.
– Voor zover middelen specifi ek worden geleend met het oog op de verwerving van een in aanmerking 

komend actief, dient het bedrag van de fi nancieringskosten die in aanmerking komen voor activering, 
op dat actief te worden bepaald als de eff ectieve fi nancieringskosten van die lening tijdens de periode, 
verminderd met enige beleggingsinkomsten uit de tijdelijke belegging van die lening.

– Voor zover middelen in het algemeen worden geleend en worden aangewend om een in aanmerking 
komend actief te verwerven, dient het bedrag van de fi nancieringskosten dat in aanmerking komt voor 
activering, te worden bepaald door een activeringspercentage toe te passen op de uitgaven voor dat 
actief. Het activeringspercentage dient gelijk te zijn aan het gewogen gemiddelde van de fi nancierings-
kosten die van toepassing zijn op de leningen van de onderneming die uitstaan tijdens de periode, met 
uitsluiting van leningen die specifi ek zijn aangegaan met het oog op de verwerving van een in aanmer-
king komend actief. Het bedrag van de fi nancieringskosten dat tijdens een periode is geactiveerd, mag 
niet hoger liggen dan het bedrag van de fi nancieringskosten dat tijdens die periode is uitgegeven.

– De activering van fi nancieringskosten als onderdeel van de kostprijs van een in aanmerking komend 
actief dient aan te vangen op het moment dat:
• uitgaven voor het actief worden gedaan;
• fi nancieringskosten worden gemaakt; en
• activiteiten aan de gang zijn die nodig zijn om het actief voor te bereiden op zijn beoogde gebruik 

of op zijn verkoop.
– Eenmaal bedrijfsklaar stopt de activering van de fi nancieringskosten. Ook mag de onderneming 

geen fi nancieringskosten activeren gedurende periodes waarbij de bouwactiviteit stil ligt.

Praktisch voorbeeld en boekingen
De bouw en installatie van een nieuwe vestiging, geraamd op 8 miljoen EUR, is voor 75% gefi nancierd 
met een lening van 6 miljoen EUR; datum leningscontract: 1 maart 20N0: jaarlijkse vervaldag: 1 maart. 
De terugbetaling vanaf 1 maart 20N2 gebeurt in 10 gelijke delen.
Voorwaarden: intrest = 8% op het opgenomen gedeelte, 1% commissie op het niet-opgenomen gedeelte; 
jaarlijks verschuldigd na vervallen termijn (akkoord met de bank: voor de dag van opneming wordt 
commissie aangerekend).
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Afschrijvingen: terreinen 0%; gebouwen 5%; installaties 10%.

Op basis van de afwerkingsstaten wordt de lening als volgt opgenomen:

Afwerkingsstaat Datum van afwerking Bedrag in EUR Leningsdeel in EUR (3/4)

Terrein-grondwerken 18 03 20N0 1 000 000,00 750 000,00
Fase 1: ruwbouw 1 15 04 20N0 2 000 000,00 1 500 000,00
Fase 2: ruwbouw 2 01 05 20N0 800 000,00 600 000,00
Fase 3: dak 15 06 20N0 1 200 000,00 900 000,00
Fase 4: installatie 10 08 20N0 2 000 000,00 1 500 000,00
Laatste fase installatie 15 12 20N0 1 000 000,00 750 000,00
Einde werken 30 06 20N1

De boekingen zijn:
a) Per 31 december 20N0:

– toe te rekenen commissie tot 31 december 20N0 18 575,34 EUR
– toe te rekenen intresten tot 31 december 20N0
 331 397,44 – (6 000 000,00 × 59

365
 × 0,08) = 253 808,23 EUR

  272 383,57 EUR

31 12 N0 1 Rente, verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Toerekening

650000
492000

272 383,57
272 383,57

2 Terreinen: aanschaffi ngswaarde
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
Installaties: aanschaffi ngswaarde
 aan Geactiveerde intercalaire rente (–)
Activering 20N0

200100
200110
200200
650001

50 301,37
166 376,72
55 705,48

272 383,57

b) Opening 20N1:

01 01 N1 3 Toe te rekenen kosten
 aan Rente verbonden aan schulden
Opening boekjaar

492000
650000

272 383,57
272 383,57

c) Per 1 maart 20N1:

01 03 N1 4 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling intrestafrekening

6500000
550000

349 972,71
349 972,71

5 Terreinen: aanschaffi ngswaarde
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
Installaties: aanschaffi ngswaarde
 aan Geactiveerde intercalaire rente (–)
Activering 31 12 N0 tot 01 03 N1

200100
200110
200200
650001

9 698,63
38 794,52
29 095,99

77 589,14
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d) Per 31 december 20N1:
– toe te rekenen intrest over 20N1
 6 000 000,00 EUR × 306

365  × 0,08 = 402 410,95 EUR
– intercalaire intrest tot einde investering (01 03 N1 – 30 06 N1)

Terreinen: 750 000,00 EUR × 122/365 × 0,08 = 20 054,79 EUR
Gebouwen: 3 000 000,00 EUR × 122/365 × 0,08 = 80 219,18 EUR
Installaties: 2 250 000,00 EUR × 122/365 × 0,08 = 60 164,38 EUR
Totaal:      160 438,35 EUR

31 12 N1 6 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Toerekening intrest en commissies 20N1

650000
492000

402 410,95
402 410,95

7 Terreinen: aanschaffi ngswaarde
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
Installaties: aanschaffi ngswaarde
 aan Geactiveerde intercalaire rente
Activering 01 03 20N2 – 31 12 20N1

200100
200110
200200
650001

20 054,79
80 219,18
60 164,38

160 438,35

– Afschrijvingen per 31 12 20N1 (verondersteld: 6 maanden afschrijven)
Terreinen: 0,00
Gebouwen: 4 000 000,00 × 0,05 × 6/12 = 100 000,00
  285 390,42 × 0,05 × 6/12 =  7 134,76
  107 134,76

– Installaties: 3 000 000,00 × 0,10 × 6/12 = 150 000,00
  144 965,75 × 0,10 × 6/12 =  7 248,29
  157 248,29
  264 383,05

31 12 N1 8 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen
  Installaties: geboekte afschrijvingen

630001
200118
200208

264 383,05
107 134,76
157 248,29

2.3.6.2 Kostprijs materiële vaste activa en abnormaal lange krediettermijnen

Indien de betaling van een materieel vast actief langer dan de normale krediettermijnen wordt uitgesteld, 
is zijn kostprijs het equivalent van de contante prijs. Het verschil tussen dit bedrag en totale betaling 
wordt opgenomen als een rentelast over de looptijd van het krediet tenzij het wordt geactiveerd in over-
eenstemming met de toegestane alternatieve methode van IAS 23 ‘Financieringskosten’.
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Boekingen

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde

Toe te rekenen kosten
 aan Kredietinstellingen
Bij het aangaan van de schuld met abnormaal 
lange looptijd

2001x0 
t/m
200700
492000
173000

contante waarde

intrest
............

Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Jaarlijkse tenlastename

650000
492000

............
............

2.3.6.3 Kostprijs activa en buitenlandse omwisselingsresultaten

Voor de omrekening naar de functionele valuta van de waarde van buitenlandse materiële vaste activa in 
vreemde valuta is IAS 21 ‘De gevolgen van wisselkoerswijzigingen’ van toepassing. Materiële vaste activa 
zijn niet-monetaire items. Bij eerste opname moet de waarde van de buitenlandse activa worden omgere-
kend naar de functionele valuta door toepassing van de contante wisselkoers tussen de functionele valuta 
en de vreemde valuta die geldt op de datum van de transactie. Voor waardering op latere balansdata dient 
de behandeling die geldt in de individuele standaard te worden gevolgd. Materiële vaste activa die in een 
vreemde valuta zijn bepaald en tegen historische kostprijs worden gewaardeerd, dienen te worden omge-
rekend op basis van de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Indien de activa tegen reële waarde 
worden gewaardeerd, dient te worden omgerekend op basis van de wisselkoers die gold op het moment 
waarop de reële waarde werd bepaald.

2.3.6.4 Kapitaal- en rentesubsidies

Onder de Passiva, Verplichtingen werden de subsidies verkregen ter gelegenheid van investeringen, 
behandeld.
Twee mogelijke verwerkingen werden conform IAS 20 ‘Administratieve verwerking van overheidssubsi-
dies en informatieverschaffi  ng’ voorgesteld:
– ofwel wordt de verkregen subsidie behandeld als een uitgestelde opbrengst en naar rato van de 

afschrijvingsduur van de materiële vaste activa in winst genomen. Indien de onderneming deze 
voorkeurmethode toepast, is er geen onmiddellijke invloed op de kostprijs van het materieel vast 
actief. Deze methode werd behandeld onder de passiva, D 3, H 4, punt 5.2 en 5.3;

– ofwel wordt de subsidie onmiddellijk in mindering gebracht van de kostprijs van het materieel vast 
actief. Hier heeft  de subsidie een onmiddellijke impact. De kostprijs daalt en dus ook de afschrijvin-
gen. Ook de kans op bijzondere waardeverminderingsverliezen wordt beïnvloed. De subsidie wordt 
een element van de waarde van het actief.

a) Kapitaalsubsidie
Het bedrag wordt als vermindering van de aanschaffi  ngswaarde beschouwd. De kapitaalsubsidie ver-
dwijnt als informatie, tenzij deze toegelicht wordt.
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Voorbeeld: bij aanschaf van een machine ad 10 000 000,00 EUR (met levensduur 5 jaar) wordt door de 
overheid een kapitaalsubsidie ad 3 000 000,00 EUR toegezegd.

Boekingen bij aankoop:

Machines: aanschaffi ngswaarde
Teruggave btw bij aankoop
 aan Andere diverse schulden

200230
499480
485500

10 000 000,00
2 100 000,00

12 100 000,00

Boekingen bij toezegging van de subsidie:

Te ontvangen kapitaalsubsidies
 aan Machines: afgetrokken kapitaal + 

intrestsubsidies

420221

200235

3 000 000,00

3 000 000,00

Boekingen bij ontvangst van de subsidie:

Kredietinstellingen R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies

550000
420221

3 000 000,00
3 000 000,00

Boekingen bij de jaarlijkse inventarisatie afschrijvingen:
Jaarlijks wordt 1/5 afgeschreven op de nettowaarde, zijnde:
10 000 000,00 EUR – 3 000 000,00 EUR = 7 000 000,00 EUR,
hetzij 1 400 000,00 EUR.

Afschrijving op materiële vaste activa
 aan Machines: geboekte afschrijvingen

630001
200238

1 400 000,00
1 400 000,00

b) Intrestsubsidie
De intrestsubsidie wordt aan reële waarde uitgedrukt, zie D 3, H 4, punt 5.3.2. Deze reële waarde wordt 
onmiddellijk als daling van de aanschaffi  ngswaarde genoteerd.
Hernemen we het voorbeeld uit D 3, H 4, punt 5.3.2, dan worden de boekingen als volgt:

01 01 N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: promessen

550000
150110

100 000,00
100 000,00

(ontvangst lening)

Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C

200110
550000

110 000,00
110 000,00

(aankoop gebouw)

Te ontvangen intrestsubsidies langer dan één jaar
Te ontvangen intrestsubsidies op ten hoogste 
één jaar
 aan Gebouwen: afgetrokken kapitaal en 

intrestsubsidies
Boeking intrestsubsidie als mindering boek-
waarde actief

260051
420221

200115

4 842,22
2 790,70

7 632,92
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30 06 N0

(reële waarde subsidie)

Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling intrest

650000
550000

3 750,00
3 750,00

31 12 N0 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen
Rentebetaling

650000
550000

3 750,00
3 750,00

31 12 N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen
Afschrijving lineair op 10 jaar: (110 000,00 – 
7 632,92)/10

63020
200118

10 236,70
10 236,70

Kredietinstellingen: promessen
 aan Binnen het jaar vervallende

kredietinstellingen: promessen
Inventaris

150110

460110

20 000,00

20 000,00

Te ontvangen intrestsubsidies hoogstens 1 jaar
 aan Te ontvangen intrestsubsidies op 

langer dan 1 jaar
Inventaris

420221

260051

2 076,80

2 076,80

30 03 N1 Kredietinstellingen R/C
 aan Te ontvangen intrestsubsidies op 

hoogstens 1 jaar
  Overige baten verbonden aan

fi nanciële vordering
Ontvangst rentesubsidie: normaal bedrag

550000

420221

750001

3 000,00

2 790,70

209,30

2.3.6.5 Leasing

a) Ter inleiding
– Binnen het Belgische boekhoudrecht zijn ‘activa verworven onder leasing’ een afzonderlijke rubriek 

van de jaarrekening. Binnen IAS/IFRS is dit niet het geval. Leasing is een methode om materiële vaste 
activa te verwerven, en als dusdanig in het model XBRL van de NBB niet afzonderlijk als rubriek 
identifi ceerbaar.

– IAS/IFRS is gekenmerkt door het feit dat transacties en andere gebeurtenissen worden verwerkt en 
gepresenteerd volgens hun economische en fi nanciële realiteit en niet uitsluitend volgens hun juridi-
sche vorm. Het Belgische boekhoudrecht bepaalt leasing vooral juridisch.

– Leasing wordt binnen IAS/IFRS uitvoerig behandeld onder IAS 17 ‘Leaseovereenkomsten’. Deze 
norm moet worden gelezen naar inhoud en worden toegepast op alle rubrieken van de vaste activa 
die eronder vallen.

 Uitzonderingen zijn:
• exploratie van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare bronnen;
• licentie inzake fi lms, video-opnamen, toneelstukken, manuscripten, octrooien en auteursrech-

ten;
• leasingnemers van vastgoed dat administratief wordt verwerkt volgens de regels van IAS 40 ‘Vast-

goedbeleggingen’ (zie verder);
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• vastgoedbeleggingen die door de leasinggever in lease gegeven worden uit hoofde van operatio-
nele lease ingevolge de regels van IAS 40 ‘Vastgoedbeleggingen’ (zie later);

• biologische activa die door de leasingnemer worden aangehouden uit hoofde van een fi nanciële 
lease (zie IAS 41 ‘Landbouw’);

• biologische activa die door de leasinggever in lease wordt gegeven als operationele lease.
– Leaseovereenkomst is een ruim begrip, aangezien het een overeenkomst betreft  tussen leasinggever 

(lessor) en leasingnemer (lessee) waarbij de eerste in ruil voor een betaling of reeks van betalingen 
het gebruiksrecht van een actief aan de tweede overdraagt gedurende een overeengekomen periode. 
Binnen deze leaseovereenkomsten wordt een onderscheid gemaakt tussen:
i. fi nanciële lease: waarbij vrijwel alle aan de eigendom van een actief verbonden risico’s en voorde-

len worden overgedragen. De eigendom kan uiteindelijk wel of niet worden overgedragen. Dit is 
uiteraard de situatie die we in dit hoofdstuk met betrekking tot de vaste activa beogen;

ii. operationele lease: elke lease die niet een fi nanciële lease is.
– Vanuit jaarrekeningoptiek is het onderscheid tussen fi nanciële en operationele lease van belang 

omdat:
• de lessees (leasingnemers) activa voortvloeiende uit fi nanciële leases dienen op te nemen in hun 

balans. Zij verwerven immers de economische voordelen van het gebruik van het geleasde actief 
over het grootste gedeelte van zijn economische levensduur, in ruil voor de verplichting om voor 
dat recht een bedrag te betalen dat de reële waarde van het actief en de fi nancieringskosten daar-
van benadert. Voor operationele lease wordt het gebruik van het actief als last gerapporteerd 
binnen de winst- en verliesrekening;

• de lessors (leasinggevers) fi nanciële lease als een vordering in hun balans dienen te presenteren, 
terwijl de activa onder operationele lease op de balans naargelang hun aard zullen verschijnen.

b) Financiële lease: begrip
– Quasi alle risico’s en voordelen verbonden aan de eigendom zijn overgedragen. De leasingovereen-

komst zal hier duidelijkheid in moeten brengen en dit vanuit de optiek ‘substance over form’. Een 
aantal elementen die wijzen op fi nanciële lease zijn:
• het actief wordt op het einde van de periode aan de lessee overgedragen;
• de lessee heeft  de optie om op het einde van de leasingtermijn het actief te verwerven tegen een 

vastgelegde prijs die duidelijk lager is dan de reële waarde dat het goed op dat moment zal heb-
ben, zodat het quasi zeker is dat lessee de optie zal lichten;

• de leasingperiode beslaat het grootste gedeelte van de economische levensduur van het actief;
• bij aanvang is de contante waarde van de leasebetalingen quasi gelijk aan de reële waarde van het 

geleasde actief;
• de aard van het actief is zodanig dat de lessee het kan gebruiken zonder belangrijke aanpassingen;
• indien de lessee een opzegclausule kan uitoefenen, worden de lasten ervan voor de lessor door 

de lessee gedragen;
• winsten of verliezen ten gevolge van de veranderingen in de reële waarde van de restwaarde 

komen aan de lessee toe;
• de lessee kan de lease na einde overeenkomst voortzetten aan een leaseprijs die beduidend lager 

is dan de marktconforme leasingprijs.
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c) Financiële lease in de jaarrekening van de lessee
– Waardering bij het aangaan van de fi nanciële lease
 De activa dienen te worden opgenomen aan bedragen die op het tijdstip van het aangaan van de 

leaseovereenkomst gelijk zijn aan de reële waarde van de geleasde eigendom of, indien ze lager zijn, 
aan de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Bij de berekening van de contante waarde 
van de minimale leasebetalingen is de discontofactor de in de leaseovereenkomst geïmpliceerde ren-
tevoet, indien deze praktisch kan worden bepaald. In het andere geval moet de marginale rentevoet 
van de lessee worden gebruikt.

 Kosten in verband met specifi eke leaseactiviteiten, zoals de onderhandeling over en het afsluiten van 
leaseovereenkomsten, kunnen worden geïdentifi ceerd als zijnde direct toerekenbaar aan activiteiten 
die door de lessee voor een fi nanciële lease zijn gedaan, en worden dan vervat in de waarde die als 
actief onder de leaseovereenkomst wordt opgenomen.

 Het voorgaande betekent dat de fi nanciële lease enerzijds op het actief als bezitting gewaardeerd aan 
reële waarde voorkomt, anderzijds op het passief als schuld. Dit gebeurt op het moment dat de lessee 
de economische risico’s van het actief onder lease overneemt. (In de meeste gevallen is dit moment 
identiek aan het tijdstip van het aangaan van de lease. Uitzondering hierop zijn activa die nog in 
productie zijn.)

 De reële waarde van het actief onder lease is de waarde voortvloeiende uit de normale omstandig-
heden. Dit kan zijn de aanschaffi  ngsprijs of de vervaardigingsprijs. (De lessor zal deze waarde zeker 
kennen.) Onder contante waarde van de minimale leasebetalingen wordt verstaan: de overeenge-
komen betalingen, maar ook de betaling van de uitoefenprijs om op het einde van het contract het 
actief in eigendom te verwerven.

 De impliciete rentevoet is deze rentevoet die maakt dat de reële waarde overeenstemt met de mini-
male leasebetalingen.

 Een praktisch voorbeeld:
 Reële waarde: 10 000,00 EUR
 5 jaarlijkse betalingen van 2 100,00 EUR bij het begin van de verslagperiode
 optiesom op einde jaar 5: 1 000,00 EUR

 De impliciete rentevoet is:
 10 000,00 = 2 100,00 + 2 100,00 × (1+r)-1 + 2 100,00 × (1+r)-2 + 2 100,00 × (1+r)-3 + (2 100,00 + 

1 000,00) × (1+r)-4

 Dit leidt tot een impliciete rentevoet van 6,62%.

 Deze impliciete rente van 6,62% wordt nu gebruikt om de contante waarde van de 5-jaarlijkse lease-
betalingen te berekenen. Dit geeft :

 2 100,00 + 2 100,00 × 1,0662-1 + 2 100,00 × 1,0662-2 + 2 100,00 × 1,0662-3 + 2 100,00 × 1,0662-4 = 
9 274,00 EUR
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 De lessee zal het actief onder leasing boeken als 9 472,00 EUR (laagste van de reële waarde of de 
contante waarde) en een schuld uitdrukken van 9 472,00 EUR, te splitsen in een verplichting op meer 
dan één jaar en een lopende verplichting.

 Dit verloop wordt in de hiernavolgende tabel tot uitdrukking gebracht:

Jaar Schuld
aanvang in 

EUR

Leasingsom 
in EUR

Resterende
schuld in EUR

Rente
6,62% in EUR

Schuld
einde in EUR

Schuld
kt deel in EUR

20N0 9 274,00 2 100,00 7 174,00 475,00 7 649,00 1 625,00

20N1 7 649,00 2 100,00 5 549,00 367,00 5 917,00 1 732,00

20N2 5 917,00 2 100,00 3 817,00 253,00 4 070,00 1 847,00

20N3 4 070,00 2 100,00 1 970,00 130,00 2 100,00 1 970,00

20N4 2 100,00 2 100,00 – – – –

10 500,00 1 226,00

– Waardering gedurende de leasingperiode
 Een fi nanciële lease geeft  aanleiding tot afschrijvingskosten voor de af te schrijven activa en tot fi nan-

cieringskosten voor elke verslagperiode. De afschrijvingsgrondslagen moeten consistent zijn met 
de afschrijvingsgrondslagen voor af te schrijven activa in eigendom, en de opgenomen afschrijving 
moet worden berekend volgens de grondslagen zoals hiervoor uiteengezet. Indien het niet redelijk 
zeker is dat de lessee tegen het einde van de leaseperiode het eigendom zal verkrijgen, moet het 
actief volledig worden afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze korter 
is.

 Het af te schrijven bedrag van een geleased actief wordt systematisch aan elke verslagperiode toege-
rekend tijdens de periode van het verwachte gebruik, op een basis die consistent is met de afschrij-
vingsgrondslagen die de lessee toepast voor af te schrijven activa in eigendom. Indien het redelijk 
zeker is dat de lessee tegen het einde van de leaseperiode het eigendom zal verkrijgen, is de periode 
van het verwachte gebruik de gebruiksduur van het actief. In het andere geval wordt het actief afge-
schreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze korter is.

 In het voorbeeld hiervoor aangehaald gaan we uit van een lineaire afschrijving over 5 jaar, zijnde een 
afschrijving van 9 274,00 EUR/5 of 1 854,80 EUR per jaar.

 Daarnaast past de onderneming ook jaarlijks de schuld aan en noteert ze de fi nanciële kosten (zie 
tabel hiervoor).

 Activa onder leasing blijven onderworpen aan de toepassing van de bijzondere waardeverminde-
ringsverliezen, die we hiervoor behandelden.

– Einde van de leasingtermijn en eventueel lichten van de optie
 Indien de onderneming op het einde van de termijn de optie niet licht, zal alleen de verplichting tot 

aankoop – genoteerd buiten de balans – vervallen.
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 Licht de onderneming de optie, dan vervalt uiteraard ook de verplichting tot aankoop, maar zal ze 
het actief verwerven en zal ze de prijs die werd betaald ter gelegenheid van de optie, als aanschaf-
fi ngswaarde gebuiken.

d) Boekhoudkundige uitdrukking fi nanciële lease bij de lessee
Het hiervoor uitgewerkte voorbeeld kunnen we als volgt boekhoudkundig verwerken:

• Lessee neemt het risico over

(tekenen contract)

Materiële vaste activa: fi nanciële leasing

 aan Leasingschulden en soortgelijke

2001x1
t/m
2007x1
150500

9 274,00
9 274,00

 Indien relevant, kan de huurder de koopoptie, verbonden aan het leasingcontract, in orderekeningen 
boeken:

Verplichtingen tot aankoop van vaste activa
 aan Crediteuren wegens verplichtingen 

tot aankoop van vaste activa

050000

051000

1 000,00

1 000,00

• Splitsen langlopende/kortlopende verplichting

Leasingschulden en soortgelijke
 aan Binnen het boekjaar vervallende 

leasingschulden en soortgelijke

150500

460500

1 625,00

1 625,00

• Jaarlijkse boeking van de afschrijving

Afschrijvingen op Materiële vaste activa
 aan Materiële vaste activa: geboekte 

afschrijvingen

630001
2001x8
t/m
2007x8

1 854,80

1 854,80

• Betaling van de leasingsom

Binnen het boekjaar vervallende
leasingschulden en soortgelijke
Rente verbonden aan fi nanciële schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C

460500
650000
499480
550000

1 625,00
475,00
441,00

2 541,00
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• De huurder licht de optie. Hij betaalt de eventuele restwaarde. Het goed wendt hij verder aan voor 
zijn bedrijfsdoeleinden:
– aanduiden van het einde van het contract

Materiële vaste activa: geboekte afschrijvingen

 aan Materiële vaste activa: fi nanciële 
leasing

2001x8
t/m
2007x8
2001x0
t/m
2007x0

9 274,00

9 274,00

Crediteuren wegens verplichtingen
tot aankoop van vaste activa
 aan Verplichtingen tot aankoop van vaste 

activa

051000

050000

1 000,00

1 000,00

– Betaling van de optiesom

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde

Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C

2001x0
t/m
2007x0
499480
550000

1 000,00

210,00
1 210,00

Naast bovenstaande juiste bewerking zal de lessee zorgen dat in de jaarrekening de nodige informatie 
rond de leasing gegeven wordt, zoals:
– voor elke categorie van activa, de nettoboekwaarde op het einde van de verslagperiode van deze 

onder leasing;
– aansluiting tussen het totaal van de toekomstige minimale leasebetalingen en hun contante waarde;
– voorwaardeijke leasebetalingen die als last geboekt werden;
– informatie omtrent subleasecontracten;
– algemene beschrijving van de materiële leaseovereenkomsten.

e) Financiële lease bij de lessor
– Waardering bij aangaan van het contract.
 De lessor zal bij het aangaan van het contract een vordering tot uitdrukking brengen gelijk aan zijn 

netto-investering in de lease.
 Dit drukt de realiteit uit. De lessor draagt niet langer het risico van het actief, dit is overgedragen 

aan de lessee. Hij kan enkel als tegenprestatie de leasingtermijnen verwachten die voor hem zowel 
terugbetaling van de netto-inverstering als renteopbrengsten vertegenwoordigen.

 Mocht de lessor directe kosten maken inzake het afsluiten van het contract, dan worden deze opge-
nomen in het basisbedrag van de vordering, en ten laste gebracht tegenover de renteopbrengsten.

 Toegepast op het voorbeeld behandeld onder de lessee, kan de netto-investering als volgt bepaald 
worden:
• de te ontvangen leasingsommen ad 10 500,00 EUR en mogelijks de lichting van de optie van 

1 000,00 EUR, zijnde in totaal 11 500,00 EUR;
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• de reële waarde van de leasing is 10 000,00 EUR, wat ook de contante waarde is van de bruto-
investering (10 500,00 + 1 000,00) aan de impliciete rentevoet van 6,62% (zie bij lessee).

De startwaarde is dan ook 10 000,00 EUR.

Het verloop van de vordering kan uit de hiernavolgende tabel afgeleid worden:

Jaar Vordering 
begin in EUR

Leasingbe-
drag in EUR

Investering 
in EUR

Rente 6,62% 
in EUR

Afl ossing inves-
tering in EUR

Vordering
einde in EUR

Waarvan
op kt in EUR

20N0 10 000,00 2 100,00 7 900,00 523,00 1 577,00 8 423,00 1 577,00

20N1 8 423,00 2 100,00 6 323,00 419,00 1 681,00 6 742,00 1 681,00

20N2 6 742,00 2 100,00 4 642,00 307,00 1 793,00 4 949,00 1 793,00

20N3 4 949,00 2 100,00 2 849,00 189,00 1 911,00 3 038,00 1 011,00

20N4 3 038,00 2 100,00 938,00 62,00 2 038,00 1 000,00 1 000,00

10 500,00 1 500,00

Deze tabel vertrekt van de hypothese dat de leasing maandelijks betaald wordt. Indien er een optiesom 
is, zoals in dit voorbeeld ondersteld is, wordt deze ook meegerekend en wel zoals het hoort binnen de 
fi nanciële leasing met een grote waarschijnlijkheid dat ze zal worden gestort.

– Waardering tijdens het leasingcontract.
 Het opvolgen van het verloop van de vordering alsook het juist toerekenen van de rentebaten zijn 

van belang. De rentebaten worden zo opgevolgd volgens de actuariële methode. Deze methode waar-
borgt dat er in elke periode sprake is van een constant rendement op de netto-investering. Boven-
staande tabel is hier een uitdrukking van.

– Opmerking: fabrikanten die optreden als lessor.
 Indien een fabrikant op de geproduceerde goederen fi nanciële lease toepast, dan dient hij de winst bij 

verkoop uit te drukken alsof dit een ‘normale transactie’ betreft . Dit betekent concreet dat de winst 
op verkoop niet de fi nancieringsbaten van de leasing mag opnemen.

f) Boekingen en jaarrekening bij de lessor in geval van fi nanciële lease
– De verwerving van het vast actief wordt geboekt tegen aanschaffi  ngswaarde (normale boekingen)

1 Activa bestemd ter leasing
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

301800
499480
485000

10 000,00
2 100,00

12 100,00

– Afsluiten van het leasingcontract zoals uitgedrukt in de tabel hiervoor

2 Vorderingen wegens leasing
 aan Activa bestemd ter leasing

260400
301800

10 000,00
10 000,00
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 Mocht er een verschil zijn tussen de AW en de uitgedrukte vordering, dan wordt dit als winst of ver-
lies genoteerd.

– Overige inventarisverrichtingen per 31 december 20N0
Het gedeelte van de vorderingen die volgend boekjaar vervallen, moet worden overgeboekt:

Vorderingen uit fi nanciële lease
 aan Vorderingen wegens leasing

420100
260400

1 577,00
1 577,00

– Inning van de leasingsom
 Het door de verhuurder geïnde bedrag bestaat uit:

a) een gedeelte van de vordering;
b) de opbrengst, vervat in het lastendeel dat hij nu ontvangt, en dat als rente uit vorderingen moet 

worden beschouwd;
c) de btw (21%).

Kredietinstellingen
 aan Rente verbonden
  Vorderingen uit fi nanciële lease
  Verschuldigde btw bij verkopen

550000
750000
420100
499420

2 541,00
523,00

1 577,00
441,00

– Deze boeking wordt herhaald tot einde contract.

Einde van het contract
Op het einde van het contract kan de huurder ervoor opteren om:
– het bedrijfsmaterieel al dan niet tegen de betaling van een restsom in eigendom te verwerven;
– of het bedrijfsmaterieel aan de verhuurder over te maken.

Indien de huurder tot de verwerving overgaat, boekt de verhuurder:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Vorderingen uit fi nanciële lease
  Verschuldigde btw bij verkopen

550000
420100
499420

1 210,00
1 000,00

210,00

alsook in de orderrekeningen:

Verplichtingen tot verkoop van vaste activa
 aan Debiteuren wegens verplichtingen tot 

verkoop van vaste activa

05300

05200

1 000,00

1 000,00

Gaat de huurder niet in op de optie, dan recupereert de verhuurder het bedrijfsmaterieel dat:
– nog voor exploitatie bruikbaar is;
– of als ‘te realiseren’ beschouwd moet worden.



Intersentia 163

Hoofdstuk 1. Vaste activaHoofdstuk 1. Vaste activa

We kunnen de eerste mogelijkheid aanduiden door de boeking:

Activa bestemd ter leasing
 aan Vorderingen uit fi nanciële lease

301800
420100

1 000,00
1 000,00

In dit geval is het goed voor de verhuurder nog bruikbaar. Is het niet meer bruikbaar, dan registreert de 
onderneming het goed onder ‘activa bestemd voor verkoop’ (300000).

g) Operationele leases
– Operationele lease bij de lessee (leasingnemer).
 Deze lease wordt op tijdsevenredige basis als last opgenomen gedurende de leaseperiode, daarnaast 

geeft  de lessee in de jaarrekening informatie omtrent:
•  het bedrag aan niet-opzegbare leasebetalingen gesplitst over de periode van één jaar, langer dan 

één jaar tot hoogstens vijf jaar en langer dan vijf jaar;
•  voor zover voorkomend de subleaseontvangsten die de lessee heeft ;
•  de in de periode als last genomen lease- en subleasebetalingen;
•  beschrijving van de belangrijkste leaseovereenkomsten.

De boekingen voor operationele lease zijn als volgt:

Lasten operationele lease
terugvorderbare btw
 aan Kredietinstellingen R/C

610010
499480
550000

.............

.............
.............

– Operationele lease bij de lessor (leasinggever)
 De leasinggever houdt in dit geval een vast actief (uit te drukken naar aard) waaruit een huurop-

brengst wordt ontvangen. Deze ontvangen leasesommen moeten op tijdsevenredige basis als baat 
genoteerd worden. Indien het vast actief onder ‘operationele lease’ vastgoed betreft , wordt het als 
‘Vastgoedbelegging’ binnen het XBRL-model genoteerd, in de andere gevallen wordt het uitgedrukt 
onder de ‘overige materiële vaste activa’.

 De waardering van het actief onder operationele lease volgt de gebruikelijke regels van waardering 
bij eerste opname, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De directe kosten die nodig 
zijn om de operationele lease af te sluiten, zijn als een element van de aanschaffi  ngswaarde van het 
actief.

 In de jaarrekening zal de lessor als informatie verschaff en:
•  de toekomstig te verwachten ontvangsten uit operationele lease gesplitst in volgende periodes: op 

ten hoogste één jaar, op meer dan één jaar en ten hoogste vijf jaar en op meer dan vijf jaar na het 
einde van de verslagperiode;

•  het totaalbedrag van voorwaardelijke leasebetalingen die gedurende de periode in winst geno-
men zijn;

•  de algemene beschrijving van de belangrijke leasecontracten.



164 Intersentia

Deel 3. De balans

 De boekingen van de verwerving van vaste activa bestemd voor operationele lease zijn:

Vastgoedbeleggingen: eerste waardering
Activa bestemd voor operationele lease:
aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers

210000

200710
499480
485000

.............

.............

.............
.............

 De boekingen inzake de ontvangen betalingen inzake operationele lease zijn bij facturatie van de 
leasesom:

Handelsdebiteuren
 aan Opbrengsten wegens operationele 

lease
  Verschuldigde btw

420000
720100

499420

.............
.............

.............

h) Sale & lease back
Als een onderneming een actief verkoopt om het nadien in lease te nemen, dan houden de verkoopprijs 
en de leasebetaling meestal met elkaar verband en moet dit boekhoudkundig tot uitdrukking gebracht 
worden.

Indien de lease-back een fi nanciële lease is, zal de verkoper-lessee het positieve verschil tussen de ver-
koopsopbrengst en de boekwaarde niet onmiddellijk als baat herkennen, maar het uitstellen en in baat 
nemen in functie van de leasetermijn.

Een praktisch voorbeeld
Ter gelegenheid van een fi nanciële reorganisatie verkoopt de onderneming haar wagenpark aan een lea-
singmaatschappij en least het onmiddellijk terug.
De toestand in de boeken is als volgt:

Rollend materieel: aanschaffi  ngswaarde: 250 000,00 EUR
Rollend materieel: geboekte afschrijvingen: 175 000,00 EUR
Boekwaarde: 75 000,00 EUR
Verkoopprijs (excl. btw 21%): 135 000,00 EUR
Winst bij realisatie vast actief: 60 000,00 EUR

Het wagenpark wordt geleased aan 125 000,00 EUR aan de volgende voorwaarden:

Jaar Kapitaal in EUR Lasten in EUR Annuïteit in EUR

1 38 881,45 8 750,00 47 631,45

2 41 603,15 6 028,30 47 631,45

3 44 515,40 3 116,05 47 631,45

125 000,00 17 894,35 142 894,35

Het wagenpark wordt over 3 jaar afgeschreven.
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De boekingen zijn:

1a Diverse vorderingen verkopen vaste activa
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkoop

420000
499820
499420

163 350,00
135 000,00
28 350,00

1b Verkopen vaste activa
Rollend materieel: geboekte afschrijvingen (–)
 aan Rollend materieel: aanschaffi ngswaarde
  Over te dragen opbrengsten

499820
203008
203000
493000

135 000,00 
175 000,00

250 000,00
60 000,00

2a Rollend materieel in leasing
 aan Leasingschulden en soortgelijke

203001
150500

125 000,00
125 000,00

2b Leasingschulden en soortgelijke
 aan Binnen het boekjaar vervallende leasing-

schulden

150500

460500

38 881,45

38 881,45

3 Binnen het boekjaar vervallende
leasingschulden
Rente verbonden aan schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C

460500
650000
499480
550000

38 881,45
8 750,00

10 002,60
57 634,05

4 Afschrijvingen op materiële activa
 aan Rollend materieel: geboekte

afschrijvingen

630001
200308

41 666,67
41 666,67

5 Over te dragen opbrengsten
 aan Winst op realisatie van vaste activa niet 

bestemd voor verkoop

493000

740040

20 000,00

20 000,00

Boek zelf jaren 2 en 3.

(1a) Verkoop.
(1b) Afwikkeling verkoop.
(2a) Leasingcontract.
(2b) Overboeken vervallend deel.
(3) Betaling leasingtermijn.
(4) Inventaris: afschrijving.
(5) Inventaris: inwinstname.

Indien de lease-back leidt tot een operationele lease en de transactie uitgevoerd is aan reële waarde, 
dan moet een eventuele winst of een eventueel verlies onmiddellijk worden opgenomen. Aangezien de 
leasebetalingen en de verkoopprijs de reële waarde uitdrukken, is er sprake van een normale verkoop-
transactie waarbij het duidelijk is dat het resultaat ervan tot uitdrukking moet worden gebracht in de 
winst- en verliesrekening.
Is de verkoopprijs lager dan de reële waarde, dan worden zowel het verlies als de winst onmiddellijk tot 
uitdrukking gebracht, tenzij het verlies zou kunnen worden gecompenseerd door toekomstige leasebeta-
lingen lager dan de marktprijs. In dit geval wordt het verlies uitgesteld en gespreid over de looptijd van 
de lease.
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Is de verkoopprijs hoger dan de reële waarde, dan moet het positieve verschil ten opzichte van de reële 
waarde worden uitgesteld en gespreid over de periode waarin het actief zal worden gebruikt.
Is de reële waarde op het tijdstip van de lease lager dan de boekwaarde van het actief, dan moet onmid-
dellijk het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde als verlies worden opgenomen.

2.4 Soorten materiële vaste activa

2.4.1 Materiële vaste activa in aanbouw

2.4.1.1 Defi nitie

De algemeen aanvaarde accountantspraktijk benadert deze activa als volgt: zolang de materiële vaste 
activa in constructie niet bedrijfsklaar zijn, activeert de onderneming hen in deze rubriek, ongeacht 
hun aard, tegen de aanschaffi  ngswaarde. Wanneer ze gebruiksklaar zijn, volgt de overboeking naar de 
defi nitieve rubriek.

2.4.1.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking

De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder punt 2.3, zijn van toepassing. Hier wordt inge-
gaan op een aantal specifi eke kenmerken.

– De verwerving gebeurt:
•  via aankoop bij derden met voorschotten of vooruitbetalingen; het verantwoordingsstuk is de 

voorschotfactuur:

Vaste activa in aanbouw: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Overige schulden

200000
499480
485289

.............

.............
.............

•  via geproduceerde vaste activa; de verantwoordingsstukken zijn de periodiek interne afreke-
ningsstaten van de gemaakte kosten:

Vaste activa in aanbouw: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geactiveerde interne productie
  Verschuldigde btw bij verkopen

200000
499480
740000
499420

.............

.............
.............
.............

– Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen
 Bij een onbeperkte levensduur en een duurzame waardedaling, moet de onderneming, vóór het actief 

bedrijfsklaar is of volledig afgerekend (en dus vóór het op de defi nitieve rubriek staat), de waardever-
mindering aanduiden.

 Bij een beperkte levensduur kan er, omdat het vast actief nog niet in gebruik is, geen technische 
veroudering optreden. Economische veroudering is eventueel wel mogelijk. Doet deze zich voor, dan 
moeten afschrijvingen worden geboekt.
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2.4.2 Terreinen en gebouwen

2.4.2.1 Defi nities

Onder deze rubriek komen voor:
a. terreinen;
b. gebouwen;
c. eigen constructies;
d. alle inrichtingen, onroerend door bestemming;
e. rechten op onroerende goederen voor zover de vergoeding bij aanvang bepaald is;
f. terreinen en gebouwen onder fi nanciële lease.

2.4.2.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking

De waarderingsregels en boekingen zoals vermeld onder punt 2.3 zijn van toepassing.
Hierna worden echter nog een aantal opmerkingen gegeven die specifi ek zijn voor de rubriek van de 
terreinen en gebouwen.

Bij de toegestane alternatieve verwerkingswijze wordt een materieel vast actief geboekt tegen een 
geherwaardeerd bedrag, namelijk de reële waarde op de datum van de herwaardering, verminderd met 
eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminde-
ringsverliezen. De reële waarde van terreinen en gebouwen is meestal gebaseerd op marktgegevens en 
wordt normaal gezien bepaald door een schatting door professioneel erkende taxateurs.

Wanneer materiële vaste activa worden geherwaardeerd, moet de volledige categorie van die materi-
ele vaste activa waartoe dat actief behoort, worden geherwaardeerd. Gronden enerzijds en terreinen en 
gebouwen anderzijds vormen dergelijke categorieën. Dit betekent met andere woorden dat gronden tot 
een aparte categorie behoren en steeds samen moeten worden geherwaardeerd. Hetzelfde geldt voor ter-
reinen en voor gebouwen.

Met betrekking tot de afschrijvingen vormen terreinen en gebouwen afscheidbare activa en worden zij 
voor administratieve verwerkingsdoeleinden afzonderlijk behandeld, zelfs indien ze samen zijn verwor-
ven. Terreinen hebben immers een onbeperkte gebruiksduur en worden dus niet afgeschreven. Gebouwen 
daarentegen hebben een beperkte gebruiksduur en zijn dus af te schrijven activa. Een waardestijging van 
de grond waarop een gebouw staat, heeft  geen invloed op de bepaling van de gebruiksduur van het gebouw. 
Wanneer de kost van terreinen de kosten van ontmanteling, verwijdering en herstel omvat, dan zal dat 
bedrag afgeschreven worden over de periode waarin de onderneming voordelen heeft  gehad dankzij die 
kosten. In bepaalde gevallen kan het terrein een beperkte gebruiksduur hebben: dan wordt het terrein 
afgeschreven over een periode waarin de voordelen zijn genoten door de onderneming.

2.4.2.3 Bijzondere gevallen

a) Annexe kosten en verwerving onder btw-stelsel
Bij verwerving van gebouwen en terreinen moet men rekening houden met het volgende:
1) gebouwen en terreinen zijn onderworpen aan het registratierecht van 10% (voor annexerende goede-

ren gelegen in het Vlaamse Gewest en 12,5% elders in België): dit is een annexe aanwervingskost;
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2) gebouwen kunnen worden verhandeld onder het btw-regime; dit is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden:
– een btw-belastingplichtige moet het gebouw aankopen;
– enkel nieuwe gebouwen komen voor het btw-stelsel in aanmerking. De overdracht is mogelijk 

voor, tijdens of na de oprichting. De uiterste datum is evenwel 31 december van het jaar, volgend 
op het jaar waarin het voor het eerst is opgenomen in het kohier van de onroerende voorheffi  ng.

 De eerste opname in dit kohier gebeurt in het jaar, volgend op het jaar van de eerste ingebruikne-
ming van het goed.

Voorbeeld

01 01 20N0 31 12 20N0 31 12 20N1 31 12 20N2

eerste opname in het kohier
van de onroerende voorheffing

eerste
ingebruikneming

tot 31 12 20N2 kan het gebouw onder het btw-stelsel worden verkocht

3) Gebouwen en terreinen als inbreng in natura
 Het verschuldigd registratierecht is geen annexe aanschaffi  ngskost, maar een element dat rechtstreeks 

aan het eigen vermogen moet worden aangerekend (kost verbonden aan eigenvermogensinstrument – 
zie D 3, H 3).

b) Verwerving onder lijfrente
Het specifi eke van deze verwerving is dat de koper geen zekerheid heeft  omtrent de in de tijd te betalen 
prijs. De lijfrente heeft  inderdaad het kenmerk dat de verplichtingen van de koper tegenover de verko-
per-lijfrentenier ophouden te bestaan bij het overlijden van deze laatste.
Hierna wordt ondersteld dat op het moment van de transactie van de lijfrente tussen partijen de reële 
waarde tot uitdrukking wordt gebracht en dat het lijfrentecontract enkel een modaliteit is van de wijze 
waarop de koper de verkoper-lijfrentenier betaalt.
Dit uitgangspunt betekent dat:
– de waarde van het actief onder lijfrente bij ondertekening van het lijfrentecontract vastligt en vanaf dan 

een eigen verloop kent (afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingsverliezen meerwaarden);
– de verplichting, gezien de bijzondere techniek van de lijfrente, wel kan evolueren in de tijd. De waar-

dering van de verplichting zal rekening houden met deze bijzondere karakteristieken.

c) Lijfrentecontracten
Bij de vervreemding tegen lijfrente ontvangt de verkoper geen hoofdsom, maar bedingt hij een lijfrente. 
De verkoper zal zijn gehele leven periodieke stortingen ontvangen. Voor de koper is de lijfrente een 
kanscontract: wat uiteindelijk zal worden betaald, hangt af van de duurtijd dat de verkoper in leven 
blijft . Lijfrentecontracten kunnen worden afgesloten op één hoofd of op verschillende onverdeelde eige-
naars (bv. echtgenoten). Dit laatste wordt terugvallende lijfrente genoemd indien zij betaald wordt tot de 
langstlevende sterft .
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d) Boekhoudkundige verwerking
– Verwerving van het actief
 Het vast actief wordt opgenomen tegen aanschaffi  ngswaarde tegenover de vorming van een voorzie-

ning voor de toekomstige lijfrentevergoedingen. De boeking is dan ook:

Bebouwde terreinen: aanschaffi ngswaarde
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten
  Kredietinstellingen: R/C

200170
480100
550000

.............
.............
.............

 Per inventarisdatum zullen afschrijvingen worden opgenomen:

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Bebouwde terreinen: geboekte 

afschrijvingen

630001

200178

.............

.............

 Per inventarisdatum wordt de langlopende voorziening overgeboekt naar een kortlopende:

Voorzieningen voor lijfrentecontracten
 aan Kortlopende voozieningen

lijfrentecontracten

180100

480100

.............

.............

– Periodieke betalingen
 De periodieke lijfrentebetalingen geven aanleiding tot volgende boekingen:

Voorzieningen voor lijfrentecontracten
Rente van fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

480100
650000
550000

.............

.............
.............

– Inventaris
 Op inventarisdatum moet worden nagegaan of het saldo van de ‘Voorzieningen voor lijfrentecon-

tracten’ aangepast is aan de werkelijke toestand (nl. leeft ijd van de lijfrentenier, eventuele indexatie 
van de lijfrente).

 De boeking is dan ook:
•  indien er een dotatie moet worden verricht:

Lijfrentecontracten: dotatie
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten

613300
180100

.............
.............

•  indien er een terugname moet worden verricht:

Voorzieningen voor lijfrentecontracten
 aan Lijfrentecontracten: aanwending en 

terugneming

180100

613301

.............

.............

– Afl oop van het lijfrentecontract
 Bij het overlijden van de lijfrentenier eindigt de verplichting van de onderneming. Het nog reste-

rende saldo moet worden teruggenomen.
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Voorzieningen voor lijfrentecontracten
 aan Lijfrentecontracten: aanwending + 

terugneming

180100

613301

.............

.............

e) Technische aspecten van de berekening (conversietabellen)
Om het vorige boekhoudschema te kunnen uitvoeren, steunt de onderneming op conversietabellen. 
Deze tabellen moeten de volgende vraag oplossen:
Gegeven de reële waarde van het actief, de leeft ijd van de lijfrentenier en de rentestand, wat is de lijfrente 
die de verwerver bv. maandelijks dient te betalen?
De factoren die een rol spelen, zijn:
– de overlevingskans van de lijfrentenier (statistisch wordt dit uitgedrukt in de sterft etabellen gepubli-

ceerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS));
– de evolutie van de rentestand.
Conversietabellen worden meestal opgemaakt voor mannen en voor vrouwen, en drukken de kapitaal-
waarde uit van een jaarlijkse rente van 1,00 EUR maandelijks na vervallen termijn betaald, uitgaande van 
een bepaalde rentevoet.
Hierna wordt de tabel van J. Schryvers gegeven.

Huidige waarde van een lijfrente van 1 EUR per jaar met maandelijkse betalingen (sterfte 2004)
Valeur actuelle d’une rente viagère de 1 EUR par an payable mensuellement (mortalité 2004)

RENTE VIAGÈRE
LIJFRENTE

Maandelijkse betaling
Paiement mensuel

sans limitation de durée
zonder beperking van duur

Met de coëffi ciënten van de lijfrente is het onmoge-
lijk de rente te betalen tot het einde van de verwachte 
 levensduur. Het kapitaal is immers altijd enkele jaren 
voor de eindleeftijd opgebruikt omdat in de berekening 
van het kapitaal rekening wordt gehouden met de tus-
sentijdse sterftekansen. De coëffi ciënten van de zekere 
rente daarentegen waarborgen de betaling van de ren-
te met zekerheid tot het einde van de bepaalde duur.

Les coeffi cients d’une rente viagère ne permettent pas 
de payer la rente jusqu’au terme de la durée de l’espé 
rance de vie. En effet, le capital sera épuisé quelques 
années avant l’âge fi nal étant donné que le calcul du 
coeffi cient tient compte des probabilités de déce`s 
avant cet âge. Par contre, les coeffi cients de la rente 
certaine garantissent avec certitude le paiement de la 
rente jusqu’a` la fi n de la durée déterminée.

Nettorentevoet tegen dewelke het kapitaal zal kunnen worden belegd /
Taux d’intérêt net auquel le capital pourra être placé

1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

M M M M M F F F F F

Huidige waarde van een maandelijkse rente 
Mannen /  Valeur actuelle d’une rente mensuelle 

Hommes

Huidige waarde van een maandelijkse rente 
Vrouwen / Valeur actuelle d’une rente mensuelle 

 Femmes

LFT
Age

Vermenigvuldig de coëffi ciënten met het totale 
jaarbedrag van de rente.

Multipliez les coeffi cients
par le montant annuel total de la rente.

51 24,029 20,834 18,260 16,166 14,443 27,663 23,578 20,358 17,787 15,710

52 23,387 20,348 17,889 15,878 14,218 27,019 23,112 20,017 17,535 15,522

53 22,739 19,853 17,506 15,580 13,982 26,373 22,642 19,670 17,277 15,327
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54 22,094 19,357 17,121 15,277 13,742 25,721 22,162 19,314 17,009 15,124

55 21,453 18,861 16,733 14,971 13,497 25,071 21,681 18,954 16,737 14,916

56 20,808 18,357 16,336 14,655 13,243 24,417 21,192 18,585 16,456 14,701

57 20,167 17,853 15,936 14,334 12,984 23,744 20,684 18,197 16,157 14,467

58 19,524 17,344 15,529 14,006 12,717 23,084 20,182 17,812 15,859 14,235

59 18,891 16,839 15,123 13,677 12,448 22,413 19,667 17,413 15,547 13,989

60 18,255 16,329 14,710 13,339 12,169 21,746 19,151 17,011 15,231 13,738

61 17,617 15,812 14,288 12,991 11,881 21,076 18,629 16,601 14,906 13,478

62 16,994 15,304 13,871 12,647 11,594 20,414 18,110 16,190 14,579 13,216

63 16,368 14,790 13,446 12,293 11,297 19,723 17,561 15,751 14,224 12,927

64 15,738 14,269 13,011 11,928 10,989 19,044 17,018 15,313 13,869 12,637

65 15,144 13,776 12,600 11,583 10,697 18,363 16,469 14,867 13,504 12,337

66 14,520 13,253 12,158 11,207 10,376 17,682 15,916 14,415 13,132 12,027

67 13,917 12,745 11,727 10,839 10,060 16,999 15,356 13,953 12,748 11,707

68 13,296 12,216 11,274 10,448 9,722 16,309 14,785 13,478 12,351 11,372

69 12,685 11,692 10,822 10,057 9,380 15,631 14,221 13,006 11,953 11,035

70 12,089 11,178 10,376 9,669 9,040 14,954 13,653 12,527 11,546 10,688

71 11,501 10,667 9,931 9,278 8,697 14,270 13,074 12,034 11,124 10,325

72 10,921 10,161 9,487 8,886 8,350 13,595 12,499 11,542 10,700 9,958

73 10,350 9,659 9,043 8,493 7,999 12,936 11,934 11,055 10,279 9,591

74 9,803 9,175 8,614 8,110 7,656 12,294 11,380 10,574 9,860 9,225

75 9,293 8,723 8,212 7,751 7,335 11,649 10,819 10,084 9,430 8,846

76 8,776 8,262 7,798 7,379 6,999 11,000 10,251 9,583 8,987 8,452

77 8,286 7,822 7,402 7,021 6,675 10,378 9,702 9,098 8,555 8,067

78 7,803 7,387 7,009 6,664 6,349 9,780 9,172 8,626 8,134 7,690

79 7,339 6,966 6,626 6,315 6,030 9,190 8,645 8,154 7,709 7,306

80 6,886 6,553 6,248 5,968 5,711 8,630 8,143 7,702 7,302 6,937

81 6,455 6,158 5,886 5,635 5,403 8,070 7,637 7,244 6,885 6,557

82 6,051 5,787 5,544 5,319 5,111 7,535 7,151 6,800 6,480 6,186

83 5,647 5,413 5,197 4,997 4,811 7,028 6,689 6,378 6,092 5,829

84 5,263 5,057 4,866 4,688 4,522 6,553 6,253 5,977 5,723 5,488

85 4,897 4,716 4,547 4,389 4,242 6,102 5,837 5,593 5,368 5,159
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86 4,547 4,387 4,238 4,099 3,968 5,653 5,422 5,207 5,008 4,824

87 4,261 4,120 3,987 3,863 3,746 5,233 5,030 4,842 4,667 4,504

88 3,948 3,824 3,708 3,598 3,495 4,869 4,691 4,525 4,371 4,226

89 3,699 3,589 3,485 3,388 3,296 4,505 4,349 4,204 4,068 3,940

90 3,454 3,357 3,265 3,179 3,097 4,175 4,039 3,911 3,791 3,679

91 3,189 3,104 3,024 2,948 2,877 3,870 3,751 3,639 3,534 3,434

92 2,962 2,888 2,818 2,751 2,687 3,591 3,487 3,388 3,295 3,208

93 2,761 2,695 2,632 2,573 2,516 3,333 3,241 3,155 3,073 2,995

94 2,624 2,564 2,508 2,454 2,402 3,140 3,058 2,980 2,907 2,837

95 2,443 2,391 2,340 2,293 2,247 2,940 2,867 2,799 2,733 2,671

96 2,281 2,234 2,189 2,147 2,106 2,746 2,682 2,621 2,564 2,509

97 2,210 2,167 2,125 2,086 2,048 2,565 2,510 2,456 2,405 2,356

98 2,091 2,053 2,015 1,980 1,945 2,409 2,360 2,313 2,268 2,225

99 2,058 2,022 1,988 1,955 1,923 2,307 2,263 2,221 2,181 2,142

LFT
Age 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

Nettorentevoet tegen dewelke het kapitaal zal kunnen worden belegd /
Taux d’intérêt auquel le capital pourra être place

Huidige waarde van een maandelijkse rente 
Vrouwen / Valeur actuelle d’une rente 

 mensuelle Femmes

Huidige waarde van een maandelijkse rente 
Mannen / Valeur actuelle d’une rente mensuelle 

 Hommes

Bron: www.tafelsschryvers.be.

Deze tabel leest als volgt:
• rentevoet Kapitaal van 10 EUR lijfrente per jaar levenslang, maandelijks betaald.
• man 51 jaar 5% 14,443

Indien de betrokkene een onroerend goed met reële waarde van 50 000,00 EUR tegen lijfrente (in maan-
delijkse fracties) wenst te verkopen, dan vraagt hij een jaarrente van  500 000,00 EUR

14,443   = 34 618,85 EUR
hetzij maandelijks: 34,618,85 EUR

12  = 2 844,90 EUR.

Indien de annuïteiten op een andere wijze betaalbaar zijn, moet er een correctie toegepast worden op 
het conversiegetal.

Fractioneringscorrecties
De onderstaande tabel geeft  de correcties aan die men gebruikt om van een postnumerando maandelijks 
betaalbare annuïteit naar een andere annuïteit over te gaan.
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Annuïteit Postnumerando Prenumerando

Jaarlijks betaalbaar – 0,46 + 0,54

Zesmaandelijks betaalbaar – 0,21 + 0,29

Driemaandelijks betaalbaar – 0,08 + 0,17

Maandelijks betaalbaar 0 + 0,08

f) Praktisch voorbeeld

– Gegevens
 Op 01 01 20N0 wordt via een lijfrentecontract, gesloten met een man van 60 jaar, een gebouw gekocht 

met een reële waarde van 1 000 000,00 EUR te splitsen in terrein (200 000,00 EUR) en gebouw 
(800 000,00 EUR). De koper betaalt 131 000,00 EUR als kosten. De rentevoet bedraagt 5%.

 Algemene waarderingsregels: gebouwen worden afgeschreven in 20 jaar, terreinen worden niet afge-
schreven.

 Op 29 06 20N7 overlijdt de lijfrentenier.

– Uitwerking
 Bepaling van de basislijfrente (maandelijks betaalbaar vóór vervallen termijn):

 lijfrente: 60 jaar
 rente: 5%
 conversiecoëffi  ciënt: 12,169
 jaarrente maandelijks 1/12 te betalen

 1 000 000,00 EUR
12,169  = 82 176,02 EUR > per maand 82 176,02 EUR

12  = 6 848,00 EUR
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Op basis van deze tabel zijn de boekingen als volgt:

1) Verwerving van het goed
– Het actief wordt aan de aanschaffi  ngsprijs gewaardeerd. Deze bestaat uit:

• de reële waarde van gebouw en terrein 1 000 000,00 EUR
• de bijkomende kosten van gebouw en terrein 131 500,00 EUR
  Totaal 1 131 500,00 EUR
  Te splitsen in terreinen (20%) = 226 300,00 EUR
   gebouwen (80%) = 905 200,00 EUR

– De voorziening behelst de actuele waarde van de lijfrente en wordt aan de passiefzijde van de 
balans geboekt (1 000 000,00 EUR).

– De kosten worden contant betaald (131 500,00 EUR).

Boekingen

Terreinen: aanschaffi ngswaarde
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten (lt)
  Voorziening voor lijfrentecontracten (kt)
  Kredietinstellingen: R/C

200100
200110
180100
480100
550000

226 300,60
905 200,00

32 176,02
967 823,98

131 500,00

2) Betalingen van de lijfrente
– Maandelijks wordt de annuïteit betaald aan de rechthebbende. De aangelegde voorziening ver-

mindert ten belope van het kapitaalgedeelte.
 Het verschil tussen de betaalde lijfrente en de afname van de voorziening is de rente en wordt 

zodoende als fi nanciële kost geboekt.

In de praktijk zal de onderneming niet maandelijks de lijfrentebetaling uitsplitsen in kapitaal- en rente-
bestanddeel. De onderneming verricht dit jaarlijks:

Diverse wachtrekeningen (lijfrente)
 aan Kredietinstellingen R/C

499900
550000

6 848,00
6 248,00

Bij inventaris:

Voorzieningen lijfrentecontracten (kt)
Rente verbonden aan schulden
 aan Diverse wachtrekeningen (lijfrente)

480100
650000
499900

32 176,020
50 000,00

82 176,00

3) Afschrijving
Het actiefgedeelte leidt een onafh ankelijk bestaan en wordt afgeschreven (bij een actief goed met beperkte 
levensduur) op dezelfde basis.
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Jaarlijks boekt men de volgende afschrijvingen:

Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Gebouwen: geboekte afschrijving

(905 200,00: 20)

630001

200118

45 260,00

45 260,00

4) Aanpassing van de voorziening
Einde boekjaar wordt de voorziening aangepast om rekening te houden met de relatieve verlenging van 
de gemiddelde levensverwachting van de lijfrentenier. Deze aanpassing van de voorziening, te wijten aan 
een relatieve verlenging van de vermoedelijke levensverwachting van de rechthebbende, wordt weerge-
geven in kolom 12 van de tabel met afl oop van het lijfrentecontract.

Eind 20N0 boeken we:

Lijfrentecontracten: dotatie
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten 

(lt)

613300

180100

8 509,31

8 509,31

Na deze boeking wordt het gedeelte van de voorziening dat volgend boekjaar vervalt, overgeboekt:

Voorziening voor lijfrentecontracten (lt)
 aan Voorziening voor lijfrentecontracten 

(kt)

180100

480100

33 359,36

33 359,36

Voorgaande boekingen worden herhaald zolang het lijfrentecontract loopt, d.w.z. tot het overlijden van 
de lijfrentenier.

5) 20N7: overlijden van de lijfrentenier
Omdat de lijfrentenier overlijdt op 28 06 20N7, stopt de onderneming alle betalingen vanaf 1 07 20N7. 
De gevormde voorziening voor het nog te betalen kapitaalgedeelte wordt nu overbodig. Het saldo van de 
voorziening kan met de nodige commentaar in de toelichting in resultaat genomen worden.

Op 30 06 20N7 zijn reeds 6 maandelijkse betalingen (ad 6848,00 = 41 088,00) verricht. 
De stand van de rekeningen is als volgt:
• Diverse wachtrekeningen (lijfrente) 499900 DS 41 088,00
• Voorzieningen lijfrentecontracten (kt) 480100 CS 40 841,48
• Voorzieningen lijfrentecontracten (lt) 180100 CS 745 007,86

Dit wordt als volgt geregulariseerd:

Voorzieningen lijfrentecontracten (kt)
Voorzieningen lijfrentecontracten (lt)
 aan Diverse wachtrekeningen (lijfrente)

Lijfrentecontracten terugneming

480100
480100
499900
613301

40 841,48
745 007,80

41 088,00
744 761,28
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2.4.3 Installaties, machines en uitrusting

2.4.3.1 Defi nities

IAS geeft  geen omschrijving, defi nitie of inhoud van deze rubriek. In het algemeen gelden volgende 
omschrijvingen:
a) installaties: uitrusting van de gebouwen, nodig voor de exploitatie. Deze vormen op zichzelf een 

object, kunnen van het gebouw gescheiden worden en bezitten eventueel een eigen opbrengst-
waarde;

b) machines: deze activagroep omvat alle machines die noodzakelijk zijn voor het exploitatieverloop of 
het administratief proces. Sommige ondernemingen plaatsen kantoormachines onder kantoormeu-
bilair, wat ons minder juist lijkt;

c) gereedschap: kleinere apparatuur met een bepaalde prestatiecapaciteit;
d) verpakkingsmaterieel: verpakkingen die eigendom blijven van de onderneming en gedurende meer 

dan één verslagperiode geschikt zijn voor verpakkingsdoeleinden.

Ze beschikken over een levensduur van meer dan één jaar. Voor de onderneming betekenen ze m.a.w. 
een prestatiereserve.

2.4.3.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking

De waarderingsregels en boekingen zoals vermeld onder punt 2.3 hiervoor, zijn van toepassing.
Hierna worden wel nog enkele opmerkingen gegeven die specifi ek zijn voor installaties, machines en 
uitrusting.

De reële waarde van fabrieksinstallaties is gewoonlijk hun marktwaarde, bepaald door een schatting. 
Indien de marktwaarde niet aantoonbaar is vanwege de gespecialiseerde aard van de fabrieksinstallaties 
en omdat dergelijke installaties zelden worden verkocht, behalve als deel van een bedrijfstak, worden ze 
gewaardeerd tegen hun afgeschreven waarde.

Wanneer materiële vaste activa worden geherwaardeerd, moet de volledige categorie van die materiële 
vaste activa waartoe dat actief behoort, worden geherwaardeerd. Machines vormen een dergelijke cate-
gorie. Dit betekent met andere woorden dat machines tot een aparte categorie behoren en steeds samen 
moeten worden geherwaardeerd.

De afschrijvingskosten voor een periode worden gewoonlijk opgenomen als een last. In sommige 
omstandigheden worden de economische voordelen die een actief in zich bergt echter door de onder-
neming gebruikt bij de productie van andere activa, in plaats van aanleiding te geven tot een last. In dit 
geval vormen de afschrijvingskosten een gedeelte van de kostprijs van het andere actief en worden ze 
opgenomen in de boekwaarde van dat actief. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fabrieksinstallaties, waarbij 
de afschrijving van deze installaties wordt opgenomen in de conversiekosten van voorraden.
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2.4.4 Motorvoertuigen

2.4.4.1 Defi nitie

IAS/IFRS geeft  geen omschrijving of defi nitie van deze rubriek.
In het algemeen geldt volgende omschrijving:
‘Motorvoertuigen’ worden omschreven als materieel dat het transport moet verzekeren (zowel binnen 
als buiten de onderneming) en dat niet vast is (wagens, treinen, trucks, heft rucks, ...).

2.4.4.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking

De waarderingsregels en boekingen zoals vermeld onder punt 2.3 zijn van toepassing.

2.4.5 IT-materiaal

2.4.5.1 Defi nitie

Het XBRL-model voert deze rubriek afzonderlijk op omdat informatica-installaties een belangrijke 
waarde kunnen vertegenwoordigen.

2.4.5.2 Waardering

Zie de algemene regels onder punt 2.3 hiervoor.

2.4.6 Inrichting en toebehoren

2.4.6.1 Defi nitie

Ook hier omvatten de internationale fi nanciële rapporteringsstandaarden geen omschrijving van deze 
rubriek. Algemeen wordt aanvaard dat ‘inrichting’ kan worden beschouwd als het noodzakelijk materieel 
ter stoff ering van de lokalen, dat niet onroerend door bestemming is (tafels, stoelen, bureaus, kasten, ...).

2.4.6.2 Waardering

Voor de waarderingsregels kan verwezen worden naar punt 2.3 hiervoor.

2.4.7 Verbeteringen aangebracht aan gehuurd bezit

2.4.7.1 Defi nitie

Omvat alle veranderingen die de onderneming aanbrengt aan gehuurde activa, voor zover ze duurzaam 
zijn, ook al verliezen deze hun waarde wanneer de huurder het actief verlaat. Merken we op dat in het 
Belgische boekhoudrecht alle investeringen aan gehuurde gebouwen worden geboekt onder de ‘overige 
vaste activa’.
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2.4.7.2 Waardering

De waardering gebeurt zoals gezien onder punt 2.3 hiervoor.
De onderneming zal haar afschrijvingstermijn aanpassen tot de periode waarin ze zeker is het actief als 
huurder te kunnen benutten. De meeste van deze verbeteringen verliezen alle waarde op het moment 
waarop de huurder het pand verlaat.

2.4.8 Exploratie- en evaluatieactiva

2.4.8.1 Defi nities

IFRS 6 ‘Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen’ geeft  geen defi nitie van exploratie- en evalua-
tieactiva. Logischerwijze zijn dit activa die worden gebruikt bij de exploratie en de evaluatie van minerale 
hulpbronnen.
Ze worden geclassifi ceerd als materiële of als immateriële vaste activa op basis van de aard van de ver-
worven activa. Voorbeelden van exploratie- en evaluatieactiva die onder materiële vaste activa worden 
geboekt, zijn voertuigen en boorplatformen. Voorbeelden van exploratie- en evaluatieactiva die onder 
immateriële vaste activa worden geboekt zijn: verwerving van exploratierechten; topografi sche, geologi-
sche, geochemische en geofysische studies; exploratieboringen; onderzoek d.m.v. aarddoorsnedes; mon-
stername;…
Een exploratie- en evaluatieactief mag niet langer als zodanig worden geclassifi ceerd wanneer de tech-
nische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van een minerale hulpbron 
kan worden aangetoond.
Uitgaven in verband met de ontwikkeling van minerale hulpbronnen worden niet in deze categorie 
opgenomen.

2.4.8.2 Waardering

De eerste waardering gebeurt aan kostprijs. Een entiteit moet een grondslag voor fi nanciële verslag-
geving vaststellen die aangeeft  welke uitgaven als exploratie- en evaluatieactiva worden opgenomen, en 
moet vervolgens deze grondslag consistent toepassen.
Na de opname van exploratie- en evaluatieactiva moet een entiteit ofwel het kostprijsmodel, ofwel het 
herwaarderingsmodel op die activa toepassen. Bij toepassing van het herwaarderingsmodel moet het 
consistent zijn met de classifi catie van de activa, ofwel materieel vast actief ofwel immaterieel vast actief.
Voor de waarderingsregels en boekingen bij toepassing van het kostprijsmodel of herwaarderingsmodel 
bij materiële of immateriële vaste activa, zie punt 2.3 hiervoor.

3 Vastgoedbeleggingen

3.1 Defi nitie

Het XBRL-model heeft  een afzonderlijke rubriek voorzien voor wat IAS 40 ‘Vastgoedbeleggingen’ noemt.

Het betreft  vastgoed (grond of een gebouw, een deel van een gebouw, of beide) dat (door de eigenaar of 
door de lessee op grond van een fi nanciële lease) wordt aangehouden om huuropbrengsten, een stijging 
van de kapitaalwaarde of beide te realiseren.



180 Intersentia

Deel 3. De balans

Het vastgoed wordt niet aangehouden voor:
– het gebruik van het vastgoed in de productie of levering van goederen of diensten of voor admini-

stratieve doeleinden; of
– de verkoop van het vastgoed in het normale verloop van de bedrijfsvoering.
Daardoor onderscheidt het zich van de rubriek terreinen en gebouwen.

Een vastgoedbelegging wordt aangehouden om huuropbrengsten, een stijging van de kapitaalwaarde of 
beide te realiseren. Dit betekent dat een vastgoedbelegging kasstromen genereert die grotendeels onaf-
hankelijk zijn van de andere activa van een onderneming.

Dit staat in tegenstelling tot vastgoed voor eigen gebruik: dit is vastgoed dat (door de eigenaar of door 
de lessee op grond van een fi nanciële lease) wordt aangehouden voor gebruik in de productie of levering 
van goederen of diensten of voor administratieve doeleinden. De productie of levering van dergelijke 
goederen en diensten (of het gebruik van vastgoed voor administratieve doeleinden) genereert dan kas-
stromen die niet alleen kunnen worden toegerekend aan het vastgoed, maar ook aan andere activa die 
worden gebruikt in de productie of levering van goederen en diensten. In deze laatste gevallen is IAS 16 
‘Materiële vaste activa’ van toepassing.

Voorbeelden van vastgoedbeleggingen zijn:
– terreinen die worden aangehouden met het oog op een stijging van de kapitaalwaarde op lange ter-

mijn, in plaats van de verkoop ervan op korte termijn in het normale verloop van de bedrijfsvoe-
ring;

– terreinen die worden aangehouden en waarvan het toekomstige gebruik nog niet is vastgesteld. 
Indien een onderneming nog niet heeft  besloten of ze de terreinen zal aanwenden als vastgoed voor 
eigen gebruik dan wel voor verkoop op korte termijn in het normale verloop van de bedrijfsfi nancie-
ring, wordt ervan uitgegaan dat de terreinen worden aangehouden met het oog op een stijging van 
de kapitaalwaarde;

– een gebouw dat eigendom is van de verslaggevende onderneming (of dat door de verslaggevende 
onderneming wordt aangehouden op grond van een fi nanciële lease) en dat in lease is gegeven op 
grond van een of meer operationele leases;

– een leegstaand gebouw dat wordt aangehouden om in lease te worden gegeven op grond van een of 
meer operationele leases;

– vastgoed in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging.

In bepaalde gevallen wordt vastgoed aangehouden voor een deel met het oog op het realiseren van 
huuropbrengsten of een stijging van de kapitaalwaarde, terwijl een ander deel wordt aangehouden voor 
gebruik in de productie of levering van goederen of diensten of voor administratieve doeleinden. Indien 
deze delen afzonderlijk verkoopbaar zijn (of afzonderlijk in lease kunnen worden gegeven op grond van 
een fi nanciële lease), dient een onderneming deze delen afzonderlijk te verwerken. Indien de delen niet 
afzonderlijk verkoopbaar zijn, wordt het vastgoed alleen beschouwd als een vastgoedbelegging indien 
een onbelangrijk deel wordt aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of 
diensten of voor administratieve doeleinden.

In bepaalde gevallen verleent een onderneming aanvullende diensten aan de gebruikers van vastgoed dat 
door de onderneming wordt gehouden. Een onderneming dient een dergelijk vastgoed te beschouwen als 
een vastgoedbelegging indien deze diensten een relatief onbelangrijke component vormen van de totale 
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overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is het geval waarin de eigenaar van een kantoorgebouw beveili-
gings- en onderhoudsdiensten verschaft  ten behoeve van de lessees die in het gebouw zijn gehuisvest.

In andere gevallen vormen de geleverde diensten een belangrijkere component. Als een onderneming 
bijvoorbeeld zowel eigenaar als beheerder is van een hotel, vormen de diensten die worden geleverd aan 
de gasten, een belangrijke component van de totale overeenkomst. Derhalve is een dergelijk hotel vast-
goed voor eigen gebruik en geen vastgoedbelegging.

Soms is het moeilijk om vast te stellen of aanvullende diensten dermate belangrijk zijn dat een specifi ek 
vastgoed niet in aanmerking komt als een vastgoedbelegging. Bijvoorbeeld indien de eigenaar van een 
hotel bepaalde verantwoordelijkheden soms uitbesteedt aan derden op grond van een beheersovereen-
komst. De voorwaarden van dergelijke beheersovereenkomsten lopen zeer uiteen. In het ene uiterste 
geval treedt de eigenaar in hoofdzaak op als passieve investeerder. In het andere uiterste geval besteedt 
de eigenaar bepaalde dagelijkse werkzaamheden uit en blijft  hij in aanzienlijke mate blootgesteld aan 
schommelingen in de kasstromen die worden gegenereerd met de hotelactiviteiten.

Zorgvuldige beoordeling is vereist bij het bepalen of een vastgoed in aanmerking komt als een vastgoed-
belegging. Een onderneming stelt daarom criteria op om deze kwestie op consistente wijze te kunnen 
beoordelen.

In sommige gevallen heeft  een onderneming vastgoed in eigendom dat wordt geleased aan en gebruikt 
door haar moedermaatschappij of een andere dochteronderneming. Het vastgoed komt niet in aanmer-
king als een vastgoedbelegging in de geconsolideerde jaarrekening die beide ondernemingen omvat, 
omdat het vastgoed vanuit het perspectief van de groep als geheel bestemd is voor eigen gebruik. Vanuit 
het perspectief van de individuele onderneming die het vastgoed in eigendom heeft , is het vastgoed een 
vastgoedbelegging indien het voldoet aan de gegeven defi nitie. Derhalve behandelt de lessor het vast-
goed als een vastgoedbelegging in zijn enkelvoudige jaarrekening.

3.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

3.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

Een vastgoedbelegging mag slechts als actief worden opgenomen als:
– het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die voortvloeien uit de vastgoedbe-

legging naar de onderneming zullen vloeien; en
– de kostprijs van de vastgoedbelegging op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

3.3.1 Initiële waardering

Een vastgoedbelegging wordt aanvankelijk gewaardeerd tegen zijn kostprijs. De transactiekosten moeten 
worden opgenomen in de eerste waardering.
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De kostprijs van een gekochte vastgoedbelegging omvat de aankoopprijs en direct toe te rekenen uit-
gaven. Deze direct toe te rekenen uitgaven omvatten onder meer honoraria voor juridische diensten, 
belasting op de overdracht van vastgoed en andere transactiekosten.

De kostprijs van een zelfgebouwde vastgoedbelegging is de kostprijs ervan op de datum waarop de bouw 
of ontwikkeling is voltooid. Tot die datum behoort het vastgoed onder de materiële vaste activa in aan-
bouw en valt het derhalve onder IAS 16 ‘Materiële vaste activa’. Na voltooiing van de werkzaamheden, 
wordt het vastgoed een vastgoedbelegging en is IAS 40 ‘Vastgoedbeleggingen’ van toepassing.

Behoren niet tot de kostprijs van een vastgoedbelegging:
– opstartkosten (tenzij deze noodzakelijk zijn om het vastgoed gebruiksklaar te maken);
– initiële exploitatieverliezen die optreden vóór de vastgoedbelegging de geplande bezettingsgraad 

bereikt;
– abnormale uitgaven die betrekking hebben op de verspilling van materiaal, arbeid of andere bronnen 

en die zijn ontstaan tijdens de bouw of ontwikkeling van het vastgoed.

De initiële kostprijs van een vastgoedbelegging in de vorm van een fi nanciële lease, wordt bepaald in 
overeenstemming met IAS 17 ‘Leasingovereenkomsten’. Dit betekent dat het actief zal worden gewaar-
deerd tegen het laagste bedrag van de reële waarde van het actief, dan wel van de huidige waarde van het 
minimumaantal leaseafl ossingen.

3.3.2 Waarderingssysteem na eerste opname

3.3.2.1 Keuzemogelijkheid

Een onderneming dient ofwel het reële-waardemodel, ofwel het kostprijsmodel te kiezen als grondslag 
voor haar fi nanciële verslaggeving. Zij dient deze grondslag toe te passen op al haar vastgoedbeleggingen.

IAS 40 geeft  de voorkeur aan het gebruik van het reële-waardemodel. Ze wijst er immers op dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat een overstap van het reële-waardemodel naar het kostprijsmodel zal resulteren 
in een meer geëigende presentatie. IAS 40 kan dan ook worden beschouwd als een voorbeeld van niet-
fi nanciële activa die het reële-waardestelsel volgen.
IAS 40 volgt het volledige reële-waardestelsel waarbij de veranderingen in reële waarde op het einde van 
de verslagperiode volledig binnen de winst- en verliesrekening verwerkt worden.

Het wordt bovendien aangemoedigd maar niet verplicht om de reële waarde van een vastgoedbeleg-
ging te bepalen op basis van een waardering door een onafh ankelijke taxateur die in het bezit is van een 
erkende en relevante beroepskwalifi catie en die beschikt over recente ervaring met de locatie en catego-
rie van de te waarderen vastgoedbelegging.

3.3.2.2 Reële-waardemodel

Na de eerste opname dient een onderneming die het reële-waardemodel kiest, al haar vastgoedbeleg-
gingen te waarderen tegen reële waarde. Wanneer een vastgoedbelegging gehouden wordt onder een 
operationele lease, bestaat er echter geen keuze: het reële-waardemodel moet in deze gevallen worden 
toegepast.
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Winsten of verliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van een vastgoedbelegging, 
moeten worden opgenomen in de nettowinst of het nettoverlies over de periode waarin ze ontstaan.

De reële waarde van een vastgoedbelegging moet de marktomstandigheden weergeven zoals ze bestaan 
op het einde van de verslagperiode. Het is de prijs waaraan het vastgoed kan worden uitgewisseld tussen 
goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen. Deze schatting sluit specifi ek een geschatte 
prijs uit die is verhoogd of verlaagd als gevolg van bijzondere voorwaarden of omstandigheden zoals een 
fi nanciering die afwijkt van normale voorwaarden, ‘sale and lease back’-overeenkomsten, en bijzondere 
prestaties of concessies verleend door een bij verkoop betrokken partij.

De reële waarde van een vastgoedbelegging weerspiegelt onder meer huuropbrengsten uit huidige lease-
overeenkomsten en redelijke en gefundeerde veronderstellingen die vertegenwoordigen wat volgens de 
markt goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen zouden veronderstellen over huur-
opbrengsten uit toekomstige leaseovereenkomsten in het licht van de huidige marktomstandigheden.

Normaliter zijn de beste aanwijzingen voor de reële waarde de gangbare prijzen op een actieve markt 
voor soortgelijk vastgoed op dezelfde locatie, in dezelfde staat en onderworpen aan soortgelijke lease-
overeenkomsten en andere contracten. Een onderneming moet erop letten om alle verschillen in de aard, 
locatie of toestand van het vastgoed, of in de contractuele bepalingen van de leaseovereenkomsten en 
andere contracten met betrekking tot het vastgoed te identifi ceren.

Bij het ontbreken van gangbare prijzen op een actieve markt, zoals hierboven beschreven, neemt een 
onderneming informatie uit diverse bronnen in aanmerking, met inbegrip van:
– gangbare prijzen op een actieve markt voor vastgoed met een afwijkende aard, staat of locatie (of 

onderworpen aan afwijkende leaseovereenkomsten of andere contracten), met aanpassingen voor de 
betreff ende afwijkingen;

– recente prijzen op minder actieve markten, met aanpassingen die de veranderingen in de economische 
omstandigheden weergeven sinds de datum van de transacties die plaatsvonden tegen deze prijzen;

– gedisconteerde kasstroomoverzichten gebaseerd op betrouwbare schattingen van toekomstige kas-
stromen, ondersteund door de bepalingen van eventuele bestaande leaseovereenkomsten en andere 
contracten en (waar mogelijk) door externe indicaties, zoals actuele huurprijzen voor soortgelijk vast-
goed op dezelfde locatie en in dezelfde staat, en aan de hand van de onzekerheid met betrekking tot de 
omvang en het realisatietijdstip van de kasstromen.

In sommige gevallen kunnen deze bronnen tot verschillende conclusies leiden met betrekking tot de reële 
waarde van een vastgoedbelegging. Een onderneming neemt dan de redenen voor deze verschillen in 
beschouwing om te komen tot de meest betrouwbare schatting van de reële waarde binnen een relatief 
smalle bandbreedte van redelijke schattingen van de reële waarde.

De reële waarde mag niet verward worden met de bedrijfswaarde, zoals gedefi nieerd in IAS 36 ‘Bijzondere 
waardevermindering van activa’. De reële waarde weerspiegelt kennis en schattingen van deelnemers aan 
de markt, evenals factoren die relevant zijn voor marktactoren in het algemeen. De bedrijfswaarde daar-
entegen weerspiegelt de kennis en schattingen van de onderneming, evenals entiteitsgebonden factoren 
die specifi ek kunnen zijn voor de onderneming en niet van toepassing zijn op ondernemingen in het 
algemeen. De reële waarde weerspiegelt bijvoorbeeld niet:
– de toegevoegde waarde afk omstig van het creëren van een portefeuille van vastgoed op verschillende 

locaties;
– synergieën tussen vastgoedbeleggingen en andere activa;
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– juridische rechten of juridische beperkingen die alleen gelden voor de huidige eigenaar;
– belastingvoordelen of belastinglasten die enkel gelden voor de huidige eigenaar.

Onvermogen om reële waarde betrouwbaar te waarderen
Er wordt uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat een onderneming in staat zal zijn om de reële 
waarde van een vastgoedbelegging nu en in de toekomst op betrouwbare wijze vast te stellen. Wanneer 
een onderneming een vastgoedbelegging voor het eerst verwerft  (of wanneer een bestaand vastgoed voor 
het eerst een vastgoedbelegging wordt na de voltooiing van de bouw of ontwikkeling of na een wijziging 
in het gebruik van het vastgoed), zijn er echter in uitzonderlijke gevallen duidelijke indicaties dat de 
onderneming de reële waarde van de vastgoedbelegging niet betrouwbaar zal kunnen bepalen op een 
continue basis. Dit is uitsluitend het geval als en slechts als vergelijkbare markttransacties niet frequent 
voorkomen en alternatieve schattingen van de reële waarde (bv. op basis van contante-waardeberekenin-
gen) niet beschikbaar zijn.
In dergelijke gevallen dient een onderneming die vastgoedbelegging te waarderen met behulp van de 
gebruikelijke verwerkingswijze in IAS 16 Materiële vaste activa. Er moet van worden uitgegaan dat de 
restwaarde van de vastgoedbelegging gelijk is aan nul. De onderneming dient IAS 16 te blijven toepassen 
tot de vastgoedbelegging wordt vervreemd.
In de uitzonderlijke gevallen dat een onderneming verplicht is om IAS 16 toe te passen, dient de onder-
neming al haar andere vastgoedbeleggingen te waarderen tegen reële waarde.

Wanneer een onderneming eenmaal het reële-waardemodel toepast op een vastgoedbelegging, dient zij 
dit aan te houden tot het wordt vervreemd (of tot het een vastgoed voor eigen gebruik wordt of tot de 
onderneming het vastgoed begint te ontwikkelen teneinde het later te verkopen in het normale verloop 
van de bedrijfsvoering), zelfs indien vergelijkbare markttransacties minder frequent gaan voorkomen of 
marktprijzen minder gemakkelijk beschikbaar worden.

Het is duidelijk dat in het reële-waardemodel de begrippen afschrijvingen en bijzondere waardevermin-
deringen geen plaats hebben.

De kenmerkende rekeningen voor het reële-waardemodel zijn:

210x00 ‘Vastgoedbeleggingen’: eerste waardering: voor het opnemen van de waardering bij erken-
ning van het onroerend goed als vastgoedbelegging

210x10 ‘Vastgoedbelegging’: aanpassing reële waarde: om per inventarisdatum de reële waarde tot 
uitdrukking te brengen

740010 Winst uit reële-waardeaanpassing vastgoedbeleggingen
640010 Verlies uit daling reële-waardeaanpassing vastgoedbelegging.

Voor verdere uitwerking, zie punt 3.4.1 hierna.

3.3.2.3 Kostprijsmodel

Wanneer een onderneming kiest voor het kostprijsmodel, dient zij al haar vastgoedbeleggingen te waar-
deren met behulp van de gebruikelijke verwerkingswijze in IAS 16 Materiële vaste activa: dit houdt in 
dat zij de kostprijs hanteert, verminderd met eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.
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3.3.3 Overboekingen

Ingeval er een wijziging is van het gebruik, dienen er overboekingen naar of van vastgoedbeleggingen 
plaats te vinden. Dit is het geval bij:
– de aanvang van het eigen gebruik, in geval van een overboeking van vastgoedbelegging naar vastgoed 

voor eigen gebruik;
– de aanvang van ontwikkelingsactiviteiten met het oog op de verkoop van het vastgoed, in geval van 

een overboeking van vastgoedbelegging naar voorraden;
– de beëindiging van eigen gebruik, in geval van een overboeking van vastgoed voor eigen gebruik 

naar vastgoedbelegging;
– de aanvang van een operationele lease aan een andere partij, in geval van een overboeking van voor-

raad naar vastgoedbelegging.

Een onderneming mag vastgoed alleen overboeken van vastgoedbelegging naar voorraden in geval van 
een wijziging van het gebruik waaruit blijkt dat er aanvang van ontwikkelingsactiviteiten is met het oog 
op de verkoop van het vastgoed.
Indien een onderneming besluit om een vastgoedbelegging zonder ontwikkeling te vervreemden, blijft  
het vastgoed een vastgoedbelegging tot het vastgoed uit de balans wordt verwijderd omwille van de 
vervreemding.
Indien een onderneming aanvangt met de herontwikkeling van een bestaande vastgoedbelegging met 
het oog op het verdere toekomstige gebruik als vastgoedbelegging, blijft  het een vastgoedbelegging en 
wordt deze niet heringedeeld als vastgoed voor eigen gebruik tijdens de herontwikkeling.

In geval van een overboeking van een tegen reële waarde geboekte vastgoedbelegging naar vastgoed voor 
eigen gebruik of voorraden, dient de kostprijs van het vastgoed ten behoeve van de verdere verwerking 
overeenkomstig IAS 16 of IAS 2 gelijk te zijn aan de reële waarde van het vastgoed op de datum waarop 
de wijziging van het gebruik plaatsvond.

Indien vastgoed voor eigen gebruik een vastgoedbelegging wordt die tegen reële waarde zal worden geboekt, 
dient een onderneming IAS 16 toe te passen tot het moment van wijziging van het gebruik. Indien er op 
die datum een verschil is tussen de boekwaarde van het vastgoed overeenkomstig IAS 16 en zijn reële 
waarde, dient de onderneming dit verschil op dezelfde wijze te behandelen als een herwaardering over-
eenkomstig IAS 16 (dus via herwaarderingsreserve).

In geval van een overboeking van voorraden naar vastgoedbeleggingen die zullen worden geboekt tegen 
reële waarde, moet elk eventueel verschil tussen de reële waarde van het vastgoed op dat moment en zijn 
vorige boekwaarde worden opgenomen in de nettowinst of het nettoverlies over de periode.

Indien een onderneming de bouw of ontwikkeling voltooit van een zelfgebouwde vastgoedbelegging die 
tegen reële waarde zal worden geboekt, moet elk eventueel verschil tussen de reële waarde van het vast-
goed op dat moment en zijn vorige boekwaarde worden opgenomen in de nettowinst of het nettoverlies 
over de periode.

3.3.4 Vervreemdingen

Een vastgoed moet uit de balans worden verwijderd wanneer het wordt vervreemd of wanneer de vast-
goedbelegging blijvend buiten gebruik wordt gesteld en er geen toekomstige economische voordelen van 
zijn vervreemding worden verwacht.
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Winsten of verliezen die voortvloeien uit de buitengebruikstelling of vervreemding van een vastgoed-
belegging, moeten worden bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengst bij vervreemding en de 
boekwaarde van het actief, en moeten als baten of lasten worden opgenomen in de winst- en verlies-
rekening (tenzij IAS 17 ‘Leaseovereenkomsten’, anderszins voorschrijft  in geval van een ‘sale and lease 
back’-transactie).

Vergoedingen van derden voor de vastgoedbelegging die beschadigd, verloren of opgegeven is, zullen 
worden opgenomen als winst of verlies wanneer de vergoeding betaalbaar is.

3.4 Praktische toepassing en boekingen

3.4.1 Onder het reële-waardemodel

– Verwerving van een vastgoedbelegging onder het btw-stelsel:

Vastgoedbelegging: eerste waardering
Terugvorderbare btw
 aan Overige schulden

210x00
489480
485289

kost
btw

AP

– Verwerving van een vastgoedbelegging met registratierecht:

Vastgoedbelegging: eerste waardering

 aan Overige schulden

210x00

485289

kost +
registratierecht

AP

– Op inventarisdatum is de reële waarde gestegen:

Vastgoedbelegging: aanpassing reële waarde
 aan Winst reële-waardeaanpassing:

vastgoedbelegging

210x00

740010

+

+

– Op inventarisdatum is reële waarde gedaald:

Verlies reële-waardeaanpassing: vastgoedbeleg-
gingen
 aan Vastgoedbelegging: aanpassing reële 

waarde

640010

210x10

–

– Vervreemding aan een prijs hoger dan de laatst genoteerde reële waarde (met registratierecht):

Diverse vorderingen wegens verkoop vaste 
activa
 aan Vastgoedbelegging: eerste waardering
  Vastgoedbelegging: aanpassing reële 

waarde
  Winst bij realisatie

420262
210x00
210x10

740040

VP

saldo
saldo

winst
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– Vervreemding aan een prijs lager dan de laatst genoteerde reële waarde (onder stelsel van registratie-
recht):

Diverse vorderingen wegens verkoop vaste 
activa
Verlies bij realisatie vast activa
 aan Vastgoedbelegging: eerste waardering
  Vastgoedbelegging: aanpassing reële 

waarde

420262
640040
210x00

210x10

VP
verlies

saldo

saldo

– Vastgoedbelegging wordt door de onderneming in eigen gebruik genomen waardoor het van aard 
verandert:

Bebouwde tereinen: aanschaffi ngswaarde
 aan Vastgoedbelegging: eerste waardering
  Vastgoedbelegging: aanpassing reële 

waarde

200170
210x00
210x10

.............
saldo
saldo

3.4.2 Onder het kostprijsmodel

De boekingen gebeuren zoals beschreven onder de behandeling van de materiële vaste activa onder 
punt 2 van dit hoofdstuk.
Enkel de herkwalifi catie van bebouwde terreinen naar vastgoedbelegging moet worden behandeld.

– Boekwaarde ‘bebouwde terreinen’ is lager dan de reële waarde:

Vastgoedbelegging: eerste waardering
Bebouwde terreinen: geboekte
afschrijvingen
Bebouwde terreinen: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
 aan Bebouwde terreinen: aanschaffi ngs-

waarde
  Bebouwde terreinen: geboekte

meerwaarde
  Herwaarderingsreserve op

vastgoedbeleggingen

210x00
200178

200179

200170

200177

110420

reële waarde
.............

.............

AW

MW

reële waarde
AW–HW
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– Boekwaarde ‘bebouwde terreinen’ is hoger dan de reële waarde (de geboekte meerwaarde zal tegen 
herwaarderingsreserve afgeboekt worden en het eventuele restant zal als aanvullende afschrijvings-
kost worden geboekt):

Vastgoedbelegging: eerste waardering
Herwaarderingsreserve materiële vaste
activa
Bebouwde terreinen: geboekte
afschrijvingen
Bebouwde terreinen: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Bebouwde terreinen:

aanschaffi ngswaarde
  Bebouwde terreinen: meerwaarde

210x00

110410

200178

200179
630001

200170
200177

Reële waarde

MW

.............

............. AW

.............
MW

4 Immateriële activa

4.1 Defi nities

In IAS 38 wordt een omschrijving gegeven van een immaterieel actief:
– het betreft  een identifi ceerbaar niet-monetair actief zonder fysieke vorm;
– waarover de onderneming zeggenschap heeft ;
– en waaruit de onderneming waarschijnlijk economische voordelen kan putten.

Gangbare voorbeelden van zaken die onder de brede noemer van immateriële activa vallen, zijn com-
putersoft ware, octrooien, auteursrechten, speelfi lms, klantenbestanden, rechten van dienstverlening aan 
hypothecaire schuldenaren met betrekking tot (tijdige) voldoening van rente- en afl ossingsverplichtin-
gen aan kredietverstrekkers, visrechten, importquota, franchises, klant- en leveranciersrelaties, klanten-
binding, marktaandeel en marketingrechten.

Nochtans voldoen niet alle voornoemde voorbeelden aan de defi nitie van een immaterieel actief, dat wil 
zeggen dat het identifi ceerbaar is, dat de betrokken onderneming er zeggenschap over heeft  en dat ze 
toekomstige economische voordelen oplevert. In dergelijke gevallen worden de uitgaven opgenomen als 
last in de periode dat ze voorkomen en niet geactiveerd.

Identifi ceerbaarheid
Aan het identifi ceerbaarheidscriterium is voldaan wanneer het actief:
– afscheidbaar is, d.i. wanneer de onderneming het actief kan scheiden van de entiteit om te verkopen, 

over te dragen, om er licenties op te nemen, om te verhuren of uit te wisselen, zowel individueel als 
samen met een verbonden contract, actief of verplichting; of

– voortkomt uit contractuele of andere wettelijke rechten, ongeacht of deze rechten overdraagbaar of 
afscheidbaar zijn van de entiteit of van andere rechten en verplichtingen. Een voorbeeld: de onder-
neming ontwikkelt een bijzondere productiemethode via haar eigen productieproces van goederen 
voor haar eigen markten. Ze legt deze productiemethode vast in handboeken en procedures, laat die 
beschermen en sluit nadien licentiecontracten af waarbij een derde partij het recht heeft  deze licentie 
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te gebruiken voor productie van goederen in een bepaalde regio. De onderneming kan hier dan ook 
spreken van een immateriële post die juridisch afscheidbaar geworden is en waaruit ook economi-
sche voordelen zullen voortkomen.

Zeggenschap
Een onderneming heeft  de zeggenschap over een actief als zij kan beschikken over de toekomstige eco-
nomische voordelen die voortvloeien uit het onderliggende middel, en als zij deze voordelen tevens kan 
afschermen van derden.

Gewoonlijk vindt de zeggenschap van een onderneming zijn oorsprong in rechten die juridisch afdwing-
baar zijn. Als er evenwel geen juridisch afdwingbare rechten zijn, is het moeilijker om de zeggenschap 
aan te tonen. De juridische afdwingbaarheid van een recht is echter geen noodzakelijke voorwaarde voor 
zeggenschap, aangezien een onderneming in staat kan zijn om op een andere wijze te beschikken over de 
toekomstige economische voordelen.

Technische kennis en marktkennis kunnen aanleiding geven tot toekomstige economische voordelen. 
Een onderneming beschikt over deze voordelen als bijvoorbeeld de kennis wordt beschermd door juri-
disch afdwingbare rechten, zoals auteursrechten, een handelsrestrictie (indien toegestaan) of een juridi-
sche geheimhoudingsplicht van werknemers.

Anderzijds kan een onderneming over zeer deskundig personeel beschikken. In dit personeel is veel ken-
nis aanwezig die permanent in diensten wordt omgezet en waarvan de onderneming dus economische 
voordelen geniet. Toch kan dit niet als immaterieel actief worden genoteerd omdat de onderneming geen 
juridische zeggenschap heeft  over deze kennis.

Voorbeelden in dezelfde richting zijn klantenrelaties en klantentrouw, klantenbestanden, marktaande-
len. Ze voldoen echter niet aan de defi nitie van een immaterieel actief, omdat de zeggenschap ontbreekt. 
Maar indien een brouwerij een groot aantal brasseries heeft  waarbij de uitbaters juridisch wel gebonden 
zijn aan afname bij de brouwer, dan heeft  men hier klantenbinding met zeggenschap en is aan de defi -
nitie wel voldaan.

Toekomstige economische voordelen
De toekomstige economische voordelen die voortvloeien uit een immaterieel actief kunnen de opbreng-
sten uit de verkoop van goederen of diensten omvatten, alsmede kostenbesparingen of andere voordelen 
die voortkomen uit het gebruik van het actief door de onderneming. Zo kan het gebruik van intellectu-
ele eigendom in een productieproces toekomstige productiekosten beperken in plaats van toekomstige 
opbrengsten verhogen.

4.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in de losse bijlage.
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4.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

Een immaterieel actief wordt alleen opgenomen als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen 
die kunnen worden toegerekend aan dit actief, naar de onderneming zullen toevloeien en als de kostprijs 
van het actief kan worden bepaald.

Het criterium van de waarschijnlijkheid van toekomstige economische voordelen wordt altijd geacht 
voldaan te zijn indien de onderneming het immaterieel vast actief:
– verworven heeft  via een afzonderlijke transactie; of
– verworven heeft  via een overname.
In beide gevallen wordt de prijs die een onderneming betaald heeft  voor de verwerving, aanzien als een 
weerspiegeling van de verwachting omtrent de waarschijnlijkheid van toekomstige economische voor-
delen.

Het management moet de inschatting verrichten van de toekomstige economische voordelen verbonden 
aan het actief, en houdt hierbij rekening met de best mogelijke inschatting van de economische omstan-
digheden gedurende de levensduur.

4.3.1 Initiële waardering

De waarde bij de eerste opname is de kostprijs.

4.3.1.1 Kostprijs bij afzonderlijke verwerving

Dit is het meest eenvoudige geval.
De kostprijs bij afzonderlijke verwerving is de koopsom inclusief eventuele invoerrechten, omzetbe-
lastingen, direct toe te rekenen uitgaven om het actief geschikt te maken voor het beoogde gebruik. 
Eventuele kortingen worden afgetrokken. Direct toe te rekenen uitgaven zijn bijvoorbeeld honoraria 
voor juridisch advies.

Indien er voor de verkrijging van een immaterieel actief een lange krediettermijn verkregen is tegen lage 
rente of renteloos, dan wordt de normale rentelast van de koopsom afgezonderd en opgenomen als ren-
telast gedurende de fi nancieringsperiode, tenzij deze rente wordt geactiveerd in overeenstemming met 
de activeringsperiode toegestaan in IAS 23 Financieringskosten.
De aanschaffi  ngsprijs wordt rechtstreeks op de activarekeningen geboekt:

Immateriële activa: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Overige schulden

220x00
499480
485289

.............

.............
.............

Produceert de onderneming intern een immaterieel actief, dan blijft  het principe gelden dat alleen de 
rechtstreeks ermee verbonden kosten mogen worden opgenomen (zie ook punt 4.3.2.1, begrip kost – dat 
ook hier van toepassing is).
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– Voor het tot stand komen van het immaterieel vast actief koopt de onderneming goederen en dien-
sten aan, levert ze eigen personeelsprestaties. Deze kosten worden geboekt als periodekost:

Leveringen aan de onderneming
Bezoldigingen...
Werkgeversbijdrage RSZ
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

Bezoldigingen
Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
RSZ

612xxx
6200xx
6210xx
499480
485000
485200
485230
458220

.............

.............

.............

.............
.............
.............
.............
.............

– De onderneming kan een lening aangaan voor de fi nanciering van het immaterieel vast actief. De 
intresten op deze lening worden eveneens als periodekost geboekt:

Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000
550000

.............
.............

– Op inventarisdatum of bij afwerking vóór inventarisdatum wordt de volledige vervaardigingsprijs 
van het immaterieel vast actief op basis van een interne afrekening vastgesteld. Bij activering wordt 
geboekt op basis van interne facturering. Bij deze interne facturering moet men rekening houden 
met btw:

Immateriële vaste activa: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geactiveerde interne productie

Verschuldigde btw bij verkopen

220x00
499480
740000
499420

.............

.............
.............
.............

– Indien beslist wordt de intrest op de lening voor de periode van verstrekking van de lening tot het  
immaterieel vast actief klaar is, te activeren, gebeurt de activering via een vermindering van de fi nan-
ciële kosten:

Immateriële activa: aanschaffi ngswaarde
 aan Geactiveerde intercalaire rente

220x00
650001

.............
.............

4.3.1.2 Verwerving als onderdeel van een bedrijfscombinatie

Indien ter gelegenheid van een overname immateriële activa worden verworven, dan dienen deze te wor-
den gewaardeerd aan hun reële waarde op overnamedatum. De reële waarde van een immaterieel actief 
wordt bepaald door de waarschijnlijkheid dat er toekomstige economische voordelen uit het actief naar 
de onderneming zullen vloeien. Let op: bedoeld wordt dat ter gelegenheid van een bedrijfscombinatie 
de overnemende onderneming het actiefelement verwerft  (dat identifi ceerbaar en waardeerbaar is en 
valt onder het begrip ‘immaterieel actief ’). Dit is niet te verwarren met het begrip ‘goodwill’ (zie verder).

In overeenstemming met IAS 38 en IFRS 3, erkent de verwerver op overnamedatum een immaterieel 
actief, afgescheiden van de betaalde goodwill, op voorwaarde dat de reële waarde van het immaterieel 
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actief betrouwbaar kan worden gemeten, ongeacht of het actief reeds opgenomen was door de overgeno-
men onderneming vóór de bedrijfscombinatie.
Wanneer er geen actieve markt bestaat voor een immaterieel actief, is zijn reële waarde gelijk aan het 
bedrag dat de entiteit op de verwervingsdatum voor het actief zou hebben betaald in een transactie tus-
sen ter zake goed geïnformeerde, onafh ankelijke partijen die tot een transactie bereid zijn, gebaseerd op 
de beste beschikbare informatie. Is er geen betrouwbare schatting mogelijk, dan wordt het niet opgeno-
men.

Boekhoudkundige verwerking
Verwerving van een immaterieel vast actief als onderdeel van een bedrijfscombinatie:

Immateriële vaste activa: aanschaffi ngswaarde
 aan Immateriële vaste activa: geboekte 

afschrijvingen
Immateriële vaste activa: geboekte
bijzondere waardeverminderingsver-
liezen
Aandelenkapitaal

220x00

220x08

220x09
100100

.............

.............

.............

4.3.1.3 Verwerving via overheidssubsidies

In sommige gevallen kan een immaterieel actief gratis of tegen een minimale vergoeding worden ver-
worven door middel van een overheidssubsidie. Dit komt bijvoorbeeld voor indien een overheid imma-
teriële activa zoals landingsrechten, radio-, tv-, telefonie- en andere licenties, quotarechten, ... overdraagt 
of toewijst aan een onderneming, zonder dat daarvoor een vergoeding betaald wordt, of zonder dat de 
vergoeding de volledige reële waarde dekt.
Krachtens IAS 20 ‘Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffi  ng over 
overheidssteun’ mag een onderneming kiezen om zowel het immaterieel actief als de subsidie op te 
nemen tegen reële waarde.
Het eventuele verschil tussen de reële waarde van het immaterieel actief en de prijs die de onderneming 
ervoor betaalt, is de reële waarde van de subsidie.

Voorbeeld:
Mits betaling van 100,00 EUR verwerft  de onderneming landingsrechten waarvan de reële waarde 
(gekend aangezien er op die markt recent transfers voorkwamen) 175,00 EUR bedraagt. De boeking zou 
in dit geval zijn:

Concessies, octrooien, licenties: aanschaffi ngs-
waarde
 aan Kredietinstellingen R/C

Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies (lt)

220100
550000
170000

175
100
75

Nadien gebeuren de boekingen zoals behandeld in het D 3, H 4, punt 5.2.2.

Wanneer de onderneming beslist om het actief niet op te nemen aan de reële waarde, dan moet de onder-
neming het actief opnemen tegen het bedrag dat ze uitgegeven heeft , vermeerderd met de eventuele uit-
gaven die direct toe te rekenen zijn aan het verworven actief. Deze waarde is dan de aanschaffi  ngswaarde 
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en wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Is er geen enkele uitgave gedaan, dan verschijnt het actief 
niet op de balans. Mocht dit feit echter materieel zijn, dan kan men in de toelichting weergeven dat men 
over rechten beschikt waarvoor men geen uitgave heeft  moeten doen.

Het voorgaande voorbeeld zal dan ook als volgt geboekt worden (indien transactie zonder btw):

Concessies, octrooien, licenties: aanschaffi ngs-
waarde
 aan Kredietinstellingen R/C

220100

550000

100

100

4.3.1.4 Ruil van activa

Een geruild immaterieel vast actief wordt gewaardeerd aan zijn reële waarde, tenzij de ruil geen com-
merciële fi naliteit heeft , of tenzij de reële waarde van het ontvangen goed, noch van het weggeschonken 
goed betrouwbaar kan worden gemeten. Kan het verkregen goed niet worden gewaardeerd aan zijn reële 
waarde, dan wordt het actief gemeten aan de boekwaarde van het weggeschonken goed. Onder commer-
ciële fi naliteit wordt bedoeld dat de partners die ruilen elk een voordeel hebben in de ruil. Dit betekent 
dat de kasstroom die ze bij ruil weggeven, verschilt in risico, aard en omvang van de kasstroom die ze 
bij ruil ontvangen.
Ruiltransacties zijn steeds delicaat, ze beïnvloeden ook het resultaat zodra de reële waarde van het ont-
vangen goed hoger of lager is dan de boekwaarde van het ontvangen goed.

Door het optreden van de antimonopoliebewaking komt ruil meer voor. Ter gelegenheid van de opslor-
ping van een brouwerij worden een aantal merken verworven die samengenomen met de merken die 
reeds in bezit zijn, een dominatie zouden doen ontstaan. De antimonopolieregeling kan de koper opleg-
gen vóór een bepaalde termijn een aantal merken af te stoten.
Het gebeurt meermaals dat dit geregeld wordt door met sectorgenoten een ruil te doen in de diverse 
merken en alleen het verschil in waarde via opleg door contanten te regelen.

4.3.2 Waardering na eerste opname volgens het kostprijsmodel

Een entiteit dient ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel als grondslag voor haar 
fi nanciële verslaggeving te kiezen en deze grondslag op een categorie immateriële vaste activa in zijn 
totaliteit toe te passen. We bespreken eerst het kostprijsmodel.

Kiest een onderneming voor het kostprijsmodel, dan dient een immaterieel actief te worden geboekt 
tegen zijn kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en voor zover voorkomend de 
geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.

4.3.2.1 Later gemaakte kosten

Later gemaakte kosten met betrekking tot een immaterieel actief mogen worden opgenomen in de balans 
als deel van het immaterieel actief indien ze:
– beantwoorden aan de defi nitie van een immaterieel actief; en
– voldoen aan de opnamecriteria.
De opnamecriteria slaan op de waarschijnlijkheid van verwachte toekomstige economische voordelen 
enerzijds en betrouwbare bepaalbare kostprijs van het actief anderzijds.



194 Intersentia

Deel 3. De balans

Voorbeeld
De onderneming heeft  de kosten van een patent dat beschermd is in Europa, geactiveerd. Ter gelegen-
heid van de uitbreiding van de EU beslist ze de bescherming eveneens uit te breiden tot de toegetreden 
landen. De kosten verbonden aan deze bescherming doen de verwachte economische voordelen stijgen 
en zijn dan ook activeerbaar als immaterieel actief.

4.3.2.2 Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn de uitdrukking van waardedalingen op activa met een beperkte levensduur. Beperkte 
duur duidt op een tenietgaan in de tijd van het nut van het vast actief als ondernemingsmiddel. De daling 
van het nut wordt stelselmatig uitgedrukt via afschrijvingen.

Afschrijvingsperiode
In geval van een beperkte geldigheidsduur of bruikbaarheidsduur van het immaterieel actief wordt het 
actief stelselmatig afgeschreven, en dit volgens een afschrijvingsperiode die de beste schatting vertegen-
woordigt van de geldigheidsduur of bruikbaarheidsduur van het immaterieel actief. De afschrijvingen 
vangen aan vanaf het ogenblik waarop het actief klaar is voor gebruik. Dit is op het ogenblik waarop het 
aangebracht is op de plaats en zich in de toestand bevindt die nodig is om het actief te kunnen operati-
onaliseren.

Afschrijvingsmethode
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 afschrijvingsme-
thode, de degressieve afschrijvingsmethode en de afschrijvingsmethode op basis van verbruikte werkeen-
heden. De gekozen afschrijvingsmethode vormt een weerspiegeling van de te verwachten economische 
voordelen. Is dit patroon niet voldoende zeker, dan kiest men de lineaire methode.
Zie hieromtrent ook punt 2 van dit hoofdstuk.

Afschrijvingen immateriële activa
 aan Immateriële activa: geboekte

afschrijvingen

630000

220x08

.............

.............

Afschrijvingen worden gewoonlijk geboekt als last. In sommige omstandigheden worden de economi-
sche voordelen die een actief in zich bergt, echter door de onderneming geabsorbeerd door andere activa 
te produceren. In deze gevallen vormen de afschrijvingskosten een gedeelte van de kostprijs van het 
andere actief en worden ze opgenomen in de boekwaarde van dat actief. Zo wordt de afschrijving van 
immateriële activa die worden gebruikt in een productieproces, opgenomen in de vervaardigingsprijs 
van voorraden. De afschrijvingen zijn een kostprijscomponent geworden.
Boekhoudkundig betekent dit niet dat men geen afschrijvingen meer dient op te nemen, maar wel dat 
door de stijging van de vervaardigingsprijs van de voorraden er een compensatie gevonden is.

Restwaarde
De restwaarde wordt geacht nul te bedragen, tenzij:
– een derde zich ertoe verbonden heeft  om het actief aan te kopen op het einde van de levensduur;
– of er een actieve markt is en

• de restwaarde op basis van die actieve markt kan worden bepaald;
• het waarschijnlijk is dat die actieve markt blijft  bestaan tot het einde van de levensduur.
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De restwaarde wordt in deze uitzonderingsgevallen geschat aan de hand van de prijzen die op de datum 
van verwerving van het actief golden voor de verkoop van een soortgelijk actief dat het einde van zijn 
geschatte gebruiksduur heeft  bereikt en dat onder soortgelijke omstandigheden werd gebruikt als die 
waaronder het actief zal worden gebruikt. De restwaarde wordt minstens ieder jaar herzien.

Beoordeling van de periode en de methode
Minstens op het einde van iedere periode dient men de afschrijvingsperiode en de -methode te beoorde-
len om te zien of ze nog wel aangepast zijn. Mocht de gebruiksduur fundamenteel verschillen van de oor-
spronkelijk verwachte, dan moet de periode dienovereenkomstig worden aangepast. Als het patroon van 
de verwachte economische voordelen waarop de keuze van de methode steunt, fundamenteel veranderd 
is, moet men ook de methode dienovereenkomstig aanpassen. Vermits aanpassingen van afschrijvingen 
als schattingswijzigingen geïnterpreteerd worden, gebeurt de aanpassing prospectief in de winst- en ver-
liesrekening.

Activa met onbeperkte levensduur
Activa met onbeperkte levensduur worden niet afgeschreven.

De gebruiksduur van deze activa wordt periodiek herzien om na te gaan of er zich gebeurtenissen of 
omstandigheden hebben voorgedaan die de onbeperkte levensduur gewijzigd hebben.

4.3.2.3 Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Voor immateriële activa gelden de bepalingen van IAS 36 ‘Bijzondere waardeverminderingsverliezen’. 
Deze standaard legt uit wanneer en hoe een onderneming de waarde van een actief moet herzien, hoe 
de realiseerbare waarde van een actief bepaald wordt en wanneer een bijzonder waardeverminderings-
verlies wordt erkend.

Voor een uitgebreide uitleg omtrent bijzondere waardeverminderingsverliezen verwijzen we naar punt 2 
van dit hoofdstuk. Uiteraard dienen we te wijzen op enkele bijzondere bepalingen die specifi ek zijn aan 
de immateriële activa.

De vergelijking boekwaarde en realiseerbare waarde dient jaarlijks te gebeuren (en dus niet als er interne 
of externe aanwijzingen zijn) voor de immateriële activa die:
– nog niet gebruiksklaar zijn; of
– een onbeperkte gebruiksduur hebben.

Deze test mag in principe op eender welk ogenblik worden uitgevoerd, op voorwaarde dat het wel op 
hetzelfde tijdstip is in één jaar.

Deze regel is ingegeven door de idee dat immateriële activa meer aan waardeschommelingen onderwor-
pen zijn dan andere activa.
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Jaarlijkse methode

Bijzondere waardeverminderingsverliezen
immateriële activa: dotatie
 aan Immateriële vaste activa: geboekte bij-

zondere waardeverminderingsverliezen

630200

2000x9

.............

.............

4.3.3 Waardering na eerste opname volgens het herwaarderingsmodel

4.3.3.1 Herwaardering

a) Algemeen
Na de eerste opname kan, indien voor dit stelsel gekozen wordt, het immaterieel actief geboekt worden 
aan zijn geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op datum van herwaardering verminderd met 
de geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De reële waarde wordt bepaald aan de hand van gegevens uit een actieve markt. Bestaat er echter voor 
een immaterieel actief binnen de beoogde categorie geen actieve markt, dan wordt de kostprijs behou-
den. Indien voor een geherwaardeerd immaterieel actief de actieve markt verdwijnt, dan neemt men als 
reële waarde de laatste gekende geherwaardeerde waarde verminderd met de geaccumuleerde afschrij-
vingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De herwaardering dient bovendien voldoende regelmatig te worden uitgevoerd, zodat de boekwaarde 
niet beduidend zou verschillen van de boekwaarde die zou worden bekomen aan de hand van de reële 
waarde op het einde van de verslagperiode.
Als een immaterieel actief wordt geherwaardeerd, dan dient dit ook te gebeuren voor alle andere activa 
die tot dezelfde categorie behoren.

b) Verwerking
Zoals voor de materiële vaste activa, zal men ook voor de immateriële activa de stijging van de boek-
waarde als gevolg van de herwaardering aanmerken als een directe stijging van het eigen vermogen, nl. 
herwaarderingsreserve. Deze stijging zal ook dienen te worden gerapporteerd bij andere comprehen-
sieve winst of verlies. Uitzondering vormt het feit dat de herwaardering uitgevoerd wordt via het terug-
boeken van vroegere afwaardering. In dit geval wordt de meerwaarde een baat.

Een daling van de boekwaarde als gevolg van een herwaardering betekent dat men een last moet opne-
men, tenzij er nog een resterende herwaarderingsreserve bestaat, dan wordt dit direct verrekend in het 
eigen vermogen en gerapporteerd bij andere comprehensieve winst of verlies.

Opmerkingen
– Men kan geen herwaardering toepassen indien er niet een eerste opname geweest is van een imma-

terieel actief. Dus vroeger niet uitgedrukte immateriële activa kunnen niet via herwaardering opge-
nomen worden.

– Een eerste opname kan nooit tegen een waarde hoger dan de kostprijs.
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– Herwaardering kan wel op immateriële activa verkregen worden via overheidssubsidie, indien deze 
de eerste maal opgenomen is voor een nominaal bedrag.

4.3.3.2 Afschrijvingen

Als het herwaarderingsmodel wordt toegepast, wordt een nieuwe schatting van de restwaarde opgesteld 
op de datum van iedere herwaardering van het actief aan de hand van de prijzen die gelden op die datum.

In geval van herwaardering dienen de reeds geboekte afschrijvingen te worden aangepast. Dit gebeurt 
door ofwel de boekwaarde te verhogen tot de bruto geherwaardeerde waarde, en dan ook de reeds 
geboekte afschrijvingen te verhogen totdat de bruto geherwaardeerde waarde min de geaccumuleerde 
afschrijvingen gelijk is aan de netto geherwaardeerde waarde; ofwel door de geaccumuleerde afschrijvin-
gen te verminderen totdat de netto geherwaardeerde waarde verkregen is.

4.3.3.3 Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Voor de verwerking van bijzondere waardeverminderingsverliezen kan naar punt 4.3.2.3 van dit hoofd-
stuk worden verwezen.
Alle boekingen gebeuren zoals gezien bij de materiële vaste activa, waar dit keuzestelsel ook voorkomt.

4.3.4 Buitengebruikstelling en vervreemding

De verwijdering uit de balans gebeurt zodra er geen economische voordelen meer te verwachten zijn uit 
het gebruik of bij vervreemding.

Door verkoop (overdracht te bezwarenden titel) verdwijnt het vast actief uit het patrimonium van de 
onderneming en wordt een resultaat verkregen indien de verkoopprijs verschilt van de boekwaarde:

 aanschaffi  ngswaarde
+ geboekte meerwaarde (eventueel als gekozen is voor het herwaarderingsstelsel)
– geboekte afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
= boekwaarde
– verkoopprijs
= gerealiseerd resultaat

De winst of verlies gemaakt door de verkoop, wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening als een 
baat of een last.
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Voorbeeld
Verkoop van een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief.
– Overdracht te bezwarenden titel van een immaterieel vast actief voor 5 000,00 EUR (btw 21%) met als

• aanschaffi  ngswaarde: 10 000,00 EUR
• afschrijvingen: 4 000,00 EUR

– Bepaling van het resultaat:
• aanschaffi  ngswaarde: 10 000,00 EUR
• afschrijvingen: – 4 000,00 EUR
• boekwaarde: 6 000,00 EUR
• verkoopprijs: – 5 000,00 EUR
• verlies: 1 000,00 EUR

a) Verkoopcontract of -factuur

Diverse vorderingen wegens verkopen vaste 
activa
 aan Verkopen vaste activa

Verschuldigde btw bij verkopen

420262
499820
499420

6 050,00
5 000,00
1 050,00

b) Bepaling van het resultaat op verkopen en afsluiting

Immateriële vaste activa: geboekte afschrijvin-
gen
Immateriële vaste activa: geboekte
uitzonderlijke waardeverminderingsverliezen
Verkopen vaste activa
Verlies bij de realisatie van vaste activa
 aan Immateriële vaste activa: aanschaf-

fi ngswaarde
Winst bij realisatie van vaste activa

220x08

220x09
499820
640040

220x00
740040

4 000,00

.............
5 000,00
1 000,00

10 000,00
n.v.t.

4.4 Opbrengsten en kosten die voortvloeien uit immateriële vaste activa

4.4.1 Defi nities

Sommige immateriële activa zijn zelfstandige inkomstenvormers. Voorbeelden ervan zijn de royalty’s uit 
octrooien, knowhow, merken, concessies.
De boeking van de royalty’s steunt op volgende principes:
– realisatieprincipe: wanneer de opbrengst vaststaat, moet de ontvangst afgerond worden om de 

opbrengst te noteren;
– overeenstemmingsprincipe: is de royaltyafrekening niet gebonden aan de verslagperiode, dan zal 

deze via de overlopende rekening ‘Verkregen opbrengsten’ respectievelijk ‘Over te dragen opbreng-
sten’ geanticipeerd of uitgesteld worden.

Een bijzonder geval zijn de eenmalige royalty’s als vergoeding voor een langere periode, al dan niet 
aangevuld met een variabele vergoeding. Zo kan een onderneming een via eigen knowhow ontwikkelde 
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productiemethode in licentie geven voor 10 jaar aan een fabrikant in het buitenland, mits een eenmalige 
defi nitief verworven royalty, al dan niet aangevuld met een royalty berekend op de zesmaandelijkse ver-
koop van de buitenlandse producent, behaald met de gelicentieerde methode.
Boekhoudkundig wordt de eenmalig ontvangen royalty gespreid over 10 jaar in winst genomen.

4.4.2 Boekhoudkundige verwerking van royaltyopbrengsten

Royalty’s zijn opbrengsten.

Jaarlijkse methode
– realiseren en/of innen van royaltyopbrengsten:

Handelsdebiteuren

Kredietinstellingen: R/C
 aan Royalty’s

Verschuldigde btw bij verkopen

420000
of
550000
710000
499420

.............

.............
.............
.............

– inventaris:
a) ‘uitstellen’ indien de ontvangen opbrengsten op komende periodes slaan:

Royalty’s
 aan Uitgestelde baten: overige (kt)

Uitgestelde baten: overige (lt)

710000
470100
170200

.............
.............
.............

b) ‘anticiperen’ indien voor de voorbije periode royalty’s verworven zijn, die pas later contractueel 
aangerekend worden:

Te innen opbrengsten
 aan Royalty’s

420220
710000

.............
.............

4.5 Bijzondere gevallen

4.5.1 Onderzoek en ontwikkeling

4.5.1.1 Defi nities

Onderzoek
Onderzoek is vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het oog op het verwerven van nieuwe 
wetenschappelijke of technische kennis en inzichten.

Ontwikkeling
Ontwikkeling is 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.
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Het is niet steeds eenvoudig te beslissen of intern ontwikkelde immateriële posten opgenomen kunnen 
worden als immateriële activa. De onderneming moet zich in het beslissingsproces laten leiden door een 
aantal principes.

Een onderneming moet een onderscheid maken tussen uitgaven die ontstaan zijn in de onderzoeksfase 
enerzijds, en de ontwikkelingsfase anderzijds.

Uitgaven die ontstaan zijn uit onderzoek of uit de onderzoeksfase, geven geen aanleiding tot immate-
riële activa en moeten worden opgenomen als last van de periode waarin ze zich hebben voorgedaan. 
De standaard stelt dat de onderneming in de onderzoeksfase niet kan aantonen dat er een immaterieel 
actief ontstaat dat zorgt voor toekomstige economische voordelen. Gevolg is dat heel wat uitgaven van 
activiteiten die gericht zijn op het verwerven van kennis; het zoeken en testen van onderzoeksresulta-
ten; het zoeken naar nieuwe materialen, producten, methodes, systemen; het formuleren, ontwerpen, 
 evalueren en maken van keuzes voor nieuwe toepassingen enz., lasten zijn van de periode waarin de 
uitgaven gemaakt zijn.

Een immateriële post die voortvloeit uit ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase of een intern project) 
wordt erkend en opgenomen als immaterieel actief. Dit is het geval indien:
– de technische uitvoerbaarheid aangetoond wordt;
– de intentie bestaat tot voltooiing, gebruik en verkoop;
– het vermogen bestaat om het te gebruiken of verkopen;
– er aangetoond wordt dat er een markt bestaat voor de goederen en diensten die dankzij het immate-

rieel actief kan worden aangeboord; of dat het intern kan worden gebruikt waardoor er een verwach-
ting is dat er uit dit actief economische voordelen zullen voortvloeien;

– er de nodige technische, fi nanciële en andere middelen ter beschikking zijn om het immaterieel 
actief te gebruiken of te verkopen;

– het vermogen aanwezig is om de uitgaven die de ontwikkeling van het immaterieel actief veroor-
zaakt, te dekken.

Heel wat activiteiten voldoen aan bovenstaande defi nitie zoals ontwerpen, bouwen en testen van proto-
types en modellen, ontwerpen van gereedschap, matrijzen enz.; opzetten en in gebruik nemen van een 
proeff abriek; ontwerpen, bouwen en testen van alternatieve processen, materialen, .... Anderzijds zijn 
intern gegenereerde merken, uitgavenrechten, cliëntenbestanden en gelijkaardige niet als immateriële 
activa aan te merken.

4.5.1.2 Eerste waardering

Erkent de onderneming een immaterieel actief, dan dient ze de kostprijs ervan te bepalen. De kostprijs 
is de som van alle uitgaven die direct kunnen worden toegerekend of op een redelijke consistente basis 
kunnen worden toegerekend aan de ontwikkeling. In de kostprijs mag ze nooit verkoop- en administra-
tiekosten, algemene overheadkosten, kosten wegens ineffi  ciënties, opstartkosten, uitgaven voor oplei-
ding en dergelijke opnemen.

4.5.1.3 Latere uitgaven m.b.t. onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten

Latere uitgaven voor onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten die afzonderlijk of als onderdeel van een 
bedrijfscombinatie worden verworven en erkend als een immaterieel actief, worden:
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– erkend als een uitgave wanneer het een onderzoeksuitgave is;
– erkend als een uitgave wanneer het een ontwikkelingsuitgave is die niet in aanmerking komt voor 

erkenning als een immaterieel actief;
– toegevoegd bij de boekwaarde van het lopende project wanneer het een ontwikkelingsuitgave is die 

beantwoordt aan de eerder genoemde criteria voor erkenning.

Alle boekingen verlopen zoals hiervoor gezien; het in dit handboek gebruikte rekeningenstelsel voorziet 
een afzonderlijke rekening van het actief 22000x ‘Kosten van ontwikkeling’.

4.5.2 Goodwill

4.5.2.1 Defi nities

Goodwill kent binnen IAS/IFRS een bijzondere behandeling. De administratieve verwerking van good-
will komt niet voor in de standaard IAS 38 betreff ende immateriële activa, maar wordt behandeld in 
IFRS 3 omtrent bedrijfscombinaties.
Toch voorziet het XBRL-model dat goodwill tot de immateriële vaste activa behoort en als dusdanig 
afzonderlijk wordt toegelicht in de toelichting.

Goodwill ontstaat ter gelegenheid van bedrijfscombinaties, waarmee bedoeld wordt dat de onderneming 
– de overnemer – een geheel van activa en verplichtingen verwerft .

De kostprijs van de bedrijfscombinatie is het totaal van:
– de reële waarde van afgestane activa (bv. betaling in cash), aangegane of overgenomen verbintenissen 

(schuld wegens aankoop); en
– de rechtstreeks aan de bedrijfscombinatie toerekenbare kosten (bv. onderzoekskosten, schattingskos-

ten, kosten accountant en juridisch adviseur, ...).

Door deze transactie wordt de onderneming eigenaar van identifi ceerbare activa en identifi ceerbare 
verplichtingen die ze in haar boekhouding dient op te nemen. Voorbeelden zijn gebouwen, terreinen, 
machines, rollend materiaal, patenten, licenties, voorraden, vorderingen, ontwikkelingsprojecten, schul-
den, voorzieningen voor risico’s enz.
Elk van deze verworven componenten moet gewaardeerd worden aan de reële waarde van het moment 
van overdracht. Alleen de vaste activa die de entiteit verwerft  met als doel ze te verkopen, worden 
gewaardeerd aan reële waarde min de verwachte verkoopkosten (in overeenstemming met IFRS 5 Vaste 
activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten).

Het is mogelijk dat de som van de reële waarde van alle verworven identifi ceerbare elementen lager is 
dan de kostprijs van de bedrijfscombinatie.
Inderdaad, de verwerving van de bedrijfscombinatie kan elementen omvatten die niet individueel iden-
tifi ceerbaar zijn zoals de verworven technologie, personeelsorganisatie, afzetmarkt die vergroot ook voor 
de reeds bestaande producten, grotere aankoopmacht tegenover leveranciers enz.

Dit verschil wordt goodwill genoemd en dient te worden opgenomen als een actief van de onderneming. 
Maar het is duidelijk dat goodwill niet voldoet aan de eisen van de immateriële activa zoals hiervoor 
besproken conform IAS 38, omdat goodwill niet identifi ceerbaar is. Het omvat een geheel van ‘compo-
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nenten’ waarvan de verwerver verwacht een groter economisch voordeel te realiseren, zonder dat dit aan 
een of andere specifi eke component kan worden toegerekend.

Goodwill kan dan ook worden omschreven als de toekomstige economische voordelen van verwervin-
gen die de onderneming niet kan identifi ceren en individueel waarderen.

Uit het voorgaande moet het dan ook duidelijk zijn dat intern gegenereerde goodwill, doordat de onder-
neming gedurende haar exploitatie kosten maakt met het oog op toekomstige economische voordelen, 
nooit aanleiding kan geven tot de creatie van een immaterieel vast actief, en bijgevolg ook niet mag wor-
den geactiveerd. Dergelijke uitgaven blijven lasten en worden dus niet als actief erkend.

4.5.2.2 Initiële waardering

Goodwill wordt gewaardeerd tegen zijn kostprijs, zijnde de waarde waarmee de kostprijs van de bedrijfs-
combinatie de netto reële waarde van de identifi ceerbare activa en verplichtingen overschrijdt.

Deze defi nitie geeft  zeer goed weer dat het actief alleen ontstaat doordat de overnemer op het moment 
van de aankoop de waarde van het geheel hoger inschat dan de reële waarde van de verworven compo-
nenten. Goodwill is dan ook de uitdrukking van toekomstige economische voordelen.

4.5.2.3 Waardering na eerste opname

Gezien het karakter van goodwill, uitdrukking van een surplus tegenover de reële waarde van de samen-
stellende componenten, kunnen er geen afschrijvingen worden toegepast. De basis van systematische 
veroudering is niet aanwezig.

Toch dient de onderneming systematisch na te gaan of de verwachte toekomstige economische voorde-
len zich wel voordoen. Goodwill wordt daardoor onderworpen aan een jaarlijks uit te voeren ‘bijzonder 
waardeverminderingsverlies’-test.
De realisatie van de toekomstige economische voordelen – die de basis van de goodwill zijn – kunnen 
alleen worden getest door de evolutie na te gaan binnen de ‘kasstroomgenerende entiteit’ waar goodwill 
toe behoort. Deze controle dient jaarlijks te gebeuren (IAS 36).

Deze eis is logisch omdat de verwerver ter gelegenheid van de bedrijfscombinatie schattingen gemaakt 
heeft , die aanleiding gaven tot de kostprijs van de bedrijfscombinatie. Het is mogelijk dat er overschat-
tingen gebeurd zijn, dat er vergissingen opgetreden zijn, dat er een te voordelige schatting gebeurd is, dat 
achteraf economische omstandigheden zijn veranderd enz.

Indien uit de test blijkt dat de boekwaarde van goodwill de realiseerbare waarde (hoogste van de reële 
waarde min de verkoopkosten of de bedrijfswaarde – zie vroeger materiële vaste activa) overstijgt, dan 
dient de onderneming dit verschil onmiddellijk in verlies te nemen. Als later zou blijken dat de boek-
waarde lager is dan de realiseerbare waarde, wordt er niets teruggenomen.
Door deze verplichting wordt ieder jaar het bestaansrecht van goodwill getest.
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4.5.2.4 Boekhoudkundige verwerking

a) Verwerving van activa en verplichtingen in het kader van een bedrijfscombinatie via uitgift e van 
eigenvermogensinstrumenten (inbreng in natura). De reële waarde van de identifi ceerbare elemen-
ten is lager dan de reële waarde van de uitgegeven aandelen:

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde
Immateriële activa: aanschaffi ngswaarde
Goodwill: aanschaffi ngswaarde
Vlottende activa
 aan Aandelenkapitaal

200x00
220x00
220900
4xxxx
100100

.............

.............

.............

.............
.............

b) Idem maar gewone aankoop:

Materiële vaste activa: aanschaffi ngswaarde
Immateriële activa: aanschaffi ngswaarde
Goodwill: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen R/C

200xx00
220x00
220900
550000

.............

.............

.............
.............

c) Bijzondere waardevermindering:

Bijzonder waardeverminderingsverlies op
immateriële activa
 aan Geboekte bijzondere waardevermin-

deringsverliezen op goodwill

630110

220909

.............

.............

5 Biologische activa

5.1 Defi nitie

Een biologisch actief is een levend dier of een plant. Zo kunnen als biologische activa worden beschouwd: 
schapen, melkvee, slachtvee, bossen, wijngaarden, fruitbomen, landbouwgrond, grasgronden, plantages, 
...

De biologische activa brengen agrarische producten voort die de geoogste producten van de biologische 
activa van de onderneming vormen. Enkele voorbeelden van agrarische producten zijn respectievelijk: 
wol, melk, vlees, hout, druiven voor wijnproductie, geplukt fruit, ...

De aangehaalde voorbeelden wijzen op de band die er bestaat tussen het biologisch actief en het eruit 
voortkomend agrarisch product. Terzelfdertijd wijst dit op de biologische transformatie. Biologische 
transformatie die aanleiding geeft  tot het al dan niet herhaaldelijk kunnen voortbrengen van agrarische 
producten, maar die ook aanleiding kan geven tot veranderingen in de kwaliteit, levensvatbaarheid en 
productiecapaciteit van het biologische actief.
De norm spreekt zowel over biologische activa als over agrarische producten. Laat het duidelijk zijn dat 
alleen biologisch activa behoren tot de vaste activa; agrarische producten behoren tot de voorraad.
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Bovenstaande activa worden binnen IAS/IFRS afzonderlijk behandeld omdat het een bijzondere sector 
betreft  waar veel regels, geldend voor de productie-, handels- en dienstensector, niet van toepassing zijn 
en waar ook het ondernemingsrisico en de aard van de te maken schattingen vrij verschillend zijn van 
deze in de gebruikelijke sectoren.
Ook wenst IAS/IFRS een algemeen geldende praktijk van rapporteren te creëren, gezien deze activa in de 
meeste lokale standaarden niet of zeer verscheiden behandeld worden.

5.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

5.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

IAS/IFRS heeft  voor biologische activa resoluut gekozen voor de reële-waardebenadering, het kostprijs-
model is enkel toegelaten in het geval er geen markt is die de reële waarde weergeeft .

5.3.1 Opname

Een onderneming zal een biologisch actief of agrarische producten slechts opnemen indien:
– de onderneming de zeggenschap heeft  over het actief als gevolg van gebeurtenissen uit het verle-

den;
– het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief naar de 

onderneming zullen vloeien; en
– de reële waarde of kost van het actief betrouwbaar kan worden gewaardeerd.

In agrarische activiteiten kan de zeggenschap blijken uit:
– voor de biologische activa: juridische eigendomstitels, maar ook het brandmerken van vee bij aan-

koop of bij geboorte;
– voor agrarische producten: het recht om te verkopen.

De toekomstige voordelen worden doorgaans beoordeeld door de waardering van de belangrijke fysieke 
eigenschappen.
Voor biologische activa betekent dit de zekere verwachting dat het actief aanleiding zal geven tot agra-
rische producten die opbrengsten zullen genereren; voor agrarische producten betekent dit de nettover-
koopsopbrengst.

5.3.2 Waardering

Een biologisch actief dient bij de eerste opname en op het einde van elke verslagperiode te worden gewaar-
deerd tegen zijn reële waarde minus de geschatte kosten van verkoop.

Agrarische producten die van de biologische activa van een onderneming worden geoogst, dienen te 
worden gewaardeerd tegen hun reële waarde op het moment van de oogst minus de geschatte kosten 
van verkoop. Deze waardering is de kostprijs op die datum die aan de voorraad moet worden toegekend 
onder IAS 2 ‘Voorraden’.
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Indien voor een biologisch actief of een agrarisch product een actieve markt bestaat, is de genoteerde 
prijs op deze markt de geëigende basis voor het bepalen van de reële waarde van dat actief. Indien een 
onderneming toegang heeft  tot verschillende actieve markten, gebruikt een onderneming de meest rele-
vante. Indien een onderneming bijvoorbeeld toegang heeft  tot twee actieve markten, moet zij de prijs 
gebruiken die bestaat in de markt die zij verwacht te gebruiken.

Indien er geen actieve markt bestaat, gebruikt een onderneming een of meer van de volgende elementen, 
indien ze beschikbaar zijn, voor het bepalen van de reële waarde:
a) de recentste marktprijs van een transactie, op voorwaarde dat er geen belangrijke wijziging in de 

economische omstandigheden is geweest tussen de datum van deze transactie en het einde van de 
verslagperiode;

b) marktprijzen van vergelijkbare activa, aangepast om verschillen te weerspiegelen;
c) sectorreferenties, zoals de waarde van een boomgaard uitgedrukt per exportpallet, bushel of hectare, 

en de waarde van vee uitgedrukt per kilogram vlees.

Indien deze methode tot verschillende conclusies leidt, neemt de onderneming de redenen voor deze 
verschillen in beschouwing om te komen tot de meest betrouwbare schatting van de reële waarde.

In sommige omstandigheden zijn voor een biologisch actief in zijn huidige toestand geen door de markt 
bepaalde prijzen of waarden beschikbaar. In deze omstandigheden gebruikt een onderneming bij de 
bepaling van de reële waarde de contante waarde van verwachte nettokasstromen uit het actief, gedis-
conteerd tegen een door de huidige markt bepaald tarief vóór belastingen.

Het doel van een berekening van de contante waarde van verwachte nettokasstromen is het bepalen van 
de reële waarde van een biologisch actief in zijn huidige locatie en toestand. Een onderneming neemt dit 
in beschouwing bij het bepalen van een gepaste discontovoet die moet worden gebruikt en bij het schatten 
van verwachte nettokasstromen. De huidige toestand van een biologisch actief omvat geen waardestijgin-
gen door additionele biologische transformatie en toekomstige activiteiten van de onderneming, zoals acti-
viteiten in verband met de bevordering van de toekomstige biologische transformatie, oogst en verkoop.

De kostprijs kan soms de reële waarde benaderen. Dit is in het bijzonder het geval indien:
– weinig biologische transformatie heeft  plaatsgevonden sinds de aanvankelijke kosten werden 

gemaakt (bv. voor zaailingen van fruitbomen die vlak voor het einde van een verslagperiode zijn 
geplant);

– de invloed van de biologische transformatie op de kostprijs naar verwachting niet materieel zal zijn (bv. 
voor de eerste groei in een dertigjarige productiecyclus van een dennenbos).

Biologische activa zijn vaak fysiek verbonden aan grond (bv. bomen in een bosaanplanting). Het is 
mogelijk dat er geen afzonderlijke markt bestaat voor biologische activa die verbonden zijn aan het land, 
maar dat een actieve markt bestaat voor de gecombineerde activa, dus voor de biologische activa, het 
land op zich, en landverbeteringen, als een pakket. Een onderneming kan informatie met betrekking tot 
de gecombineerde activa gebruiken om de reële waarde van de biologische activa te bepalen. Zo kunnen 
de reële waarde van grond op zich en grondverbeteringen worden afgetrokken van de reële waarde van 
de gecombineerde activa om de reële waarde van biologische activa te bepalen.

De kosten die de onderneming maakt na verwerving van de biologische activa, worden in IAS 41 niet 
afzonderlijk behandeld. Toch mogen die niet worden vergeten. De kosten na verwerving dienen te wor-
den geactiveerd indien aan de erkenningscriteria is voldaan.
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5.3.3 Winsten en verliezen

Een winst of een verlies ontstaan bij de eerste opname van een biologisch actief tegen reële waarde min 
geschatte kosten van verkoop en ontstaan uit een wijziging in reële waarde min verkoopkosten van een 
biologisch actief, moet worden opgenomen in de winst of het verlies voor de periode waarin de winst of 
het verlies is ontstaan.

Een verlies bij de eerste opname van een biologisch actief kan ontstaan omdat de geschatte kosten van 
verkoop worden afgetrokken bij de bepaling van de reële waarde.
Een winst kan nadien ontstaan bij een biologisch actief omdat bijvoorbeeld de veestapel via geboortes 
vergroot.

Dezelfde redenering wordt gevolgd voor agrarische producten opgenomen tegen reële waarde min 
geschatte kosten van verkoop.
Een winst of verlies ontstaan bij de eerste opname moet worden opgenomen in de winst of het verlies 
voor de periode waarin ze is ontstaan.

5.3.4 Onvermogen om de reële waarde betrouwbaar te waarderen

IAS/IFRS gaat ervan uit dat de reële waarde – zoals hiervoor beschreven – van een biologisch actief 
steeds betrouwbaar kan worden gemeten.
Deze veronderstelling kan echter bij de eerste opname worden weerlegd voor een biologisch actief waar-
voor geen door de markt bepaalde prijzen of marktwaarden beschikbaar zijn en waarvoor alternatieve 
schattingen van de reële waarde als duidelijk onbetrouwbaar worden beschouwd.
In geval van een dergelijk onvermogen om de reële waarde betrouwbaar te waarderen, dient dit biolo-
gisch actief te worden gewaardeerd tegen zijn kostprijs min de geaccumuleerde afschrijving en geaccu-
muleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Bij de bepaling van de kostprijs, de geaccumuleerde afschrijvingen en de geaccumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen, neemt een onderneming IAS 2 ‘Voorraden’, IAS 16 ‘Materiële vaste 
activa’ en IAS 36 ‘Bijzondere waardeverminderingsverliezen’, in acht.

In dit geval volgt ze het kostprijsmodel zoals dat van toepassing is voor de materiële vaste activa en de 
immateriële activa (cf. supra).
Zodra de reële waarde van een dergelijk biologisch actief betrouwbaar kan worden gewaardeerd, dient 
een onderneming het te waarderen tegen zijn reële waarde minus de geschatte kosten van verkoop. Het 
verschil met de boekwaarde wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. Er dient hier dus op te 
worden gewezen dat het vermoeden van een betrouwbare waardering enkel bij de eerste opname kan 
worden weerlegd. Een onderneming die een biologisch actief oorspronkelijk heeft  gewaardeerd tegen de 
reële waarde min de geschatte kosten van verkoop, blijft  het biologisch actief tot de vervreemding op die 
manier waarderen.

5.3.5 Behandeling van overheidssubsidies

Een onvoorwaardelijke overheidssubsidie met betrekking tot een biologisch actief, gewaardeerd tegen 
zijn reële waarde min de geschatte kosten van verkoop, dient slechts als baat te worden opgenomen wan-
neer de overheidssubsidie opeisbaar wordt.
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Indien een overheidssubsidie met betrekking tot een biologisch actief, gewaardeerd tegen zijn reële 
waarde min de kosten van verkoop, voorwaardelijk is met inbegrip van de voorwaarde dat een onderne-
ming zich niet aan een bepaalde agrarische activiteit wijdt, dient een onderneming de overheidssubsidie 
uitsluitend als baat op te nemen indien de eraan verbonden voorwaarden zijn vervuld.

De bepalingen van overheidssubsidies kunnen sterk variëren. Zo kan een overheidssubsidie vereisen dat 
een onderneming gedurende vijf jaar op een bepaalde locatie agrarische activiteiten uitoefent en dat de 
onderneming de overheidssubsidie volledig terugbetaalt indien zij gedurende minder dan vijf jaar agra-
rische activiteiten uitoefent. In dit geval wordt de overheidssubsidie niet als baat opgenomen tot de vijf 
jaar zijn verstreken. Indien de overheid echter toelaat dat een gedeelte van de overheidssubsidie wordt 
behouden, op basis van tijdsevenredigheid, neemt de onderneming delen van de overheidssubsidie op 
als baten telkens wanneer het behoud ervan wordt toegestaan.

Voorgaande regelingen gelden enkel voor biologische activa die betrouwbaar kunnen worden gemeten 
bij eerste opname. Indien een overheidssubsidie betrekking heeft  op een biologisch actief dat wordt 
gewaardeerd tegen zijn kostprijs min de geaccumuleerde afschrijving en geaccumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen, is IAS 20 ‘Administratieve verwerking van overheidssubsidies en infor-
matieverschaffi  ng over overheidssteun’ van toepassing.

5.3.6 Boekhoudkundige verwerking

5.3.6.1 Biologisch actief

a) Moment van aankoop gedurende de verslagperiode:
 Bij de eerste opname moet steeds de reële waarde (min kosten verkoop) aangeduid worden, het-

geen hoger of lager kan zijn dan de kostprijs. Meestal zal de aankoopprijs als die op een open markt 
gebeurt, overeenstemmen met de reële waarde (min kosten van verkoop).

Biologische activa: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw
 aan Overige schulden

230000
498480
485500

.............

.............
.............

 Mocht er reeds vanaf de eerste opname een verschil zijn tussen de investeringssom en de reële 
waarde, dan zal de onderneming dit boekhoudkundig verwerken. Bv. wanneer de investeringssom > 
reële waarde – de kosten van verkoop:

Biologische activa: aanschaffi ngswaarde
Verlies reële waarde biologische activa
Terugvorderbare btw
 aan Biologische activa: aanpassingen reële 

waarde
Overige schulden

230000
640020
499480

230010
485500

.............

.............

.............
.............

.............

b) Investeringen gedurende de verslagperiode inzake bestaande biologische activa:

Biologische activa: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw
 aan Overige schulden

230000
499480
485500

.............

.............
.............
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c) Reële waarde einde verslagperiode wanneer boekwaarde hoger is dan de reële waarde:

Verlies reële waarde biologische activa
 aan Biologische activa: aanpassing reële 

waarde

640020

230010

.............

.............

d) Reële waarde einde verslagperiode wanneer boekwaarde lager is dan de reële waarde:

Biologische activa: aanpassing reële waarde
 aan Winst reële waarde biologische activa

230010
740020

.............
.............

e) Biologische activa onder ‘kostprijsstelsel’
 Voor boekingen inzake aanschaffi  ng, afschrijving en bijzondere waardevermindering gelden dezelfde 

regels zoals gezien onder de materiële vaste activa of immateriële activa.
 Alleen op het moment dat er een markt ontstaat en de onderneming in de mogelijkheid is om de 

reële waarde van het biologisch actief te bepalen, zal ze een overschakeling doen naar het reële-
waardestelsel. Ingeval de boekwaarde lager is dan de reële waarde, is de boeking als volgt:

Biologische activa: geboekte afschrijvingen
Biologische activa: bijzondere waardeverminde-
ringsverliezen
 aan Biologische activa: aanschaffi ngs-

waarde
Uitdrukking nettowaarde onder kp-model

230008

230009

230000

.............

.............

Biologische activa: aanschaffi ngswaarde
 aan Winst reële-waardeaanpassing

biologische activa
Uitdrukking reële waarde

230000

740020

.............

 Ingeval de boekwaarde hoger is dan de reële waarde, is de typeboeking als volgt:

Biologische activa: geboekte afschrijvingen
Biologische activa: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
 aan Biologische activa: aanschaffi ngs-

waarde
Uitdrukking nettowaarde onder kp-model

230008

230009

230000

.............

.............

.............

Verlies reële waarde
biologische activa
 aan Biologische activa: aanschaffi ngs-

waarde
Uitdrukking reële waarde

640020

230000

.............

.............
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5.3.6.2 Agrarische producten

a) Realiseren van de oogst:

Voorraden agrarische producten reële waarde
 aan Agrarische producten:

voorraadwijziging

301910

609170 .............

b) Verkopen gedurende de verslagperiode:

Handelsdebiteuren
 aan Omzet: brutoverkoop

Verschuldigde btw

420000
700001
499420

.............

.............

c) Inventaris: de voorraad wordt opgenomen en gewaardeerd aan reële waarde en de wijziging wordt tot 
uitdrukking gebracht.

 In geval van voorraaddaling:

Agrarische producten: voorraadwijziging
 aan Voorraad agrarische producten

609170
301910

.............
.............

 In geval van voorraadstijging:

Voorraad agrarische producten
 aan Voorraadwijzigingen agrarische

producten

301910

609170

.............

.............

6 Deelnemingen in verbonden ondernemingen en overige fi nanciële vaste 
activa

6.1 Algemene omschrijving

Financiële activa betreff en ‘activa’ van een onderneming. Ze dienen te voldoen aan welbepaalde voorwaar-
den:
– het betreft  steeds een uit gebeurtenissen uit het verleden voortkomend middel;
– waarover een onderneming de zeggenschap uitoefent; en
– waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de onderneming zullen 

vloeien.
Bovendien kan de kostprijs of de waarde op betrouwbare wijze worden vastgesteld.

In de meeste voorbeelden in dit hoofdstuk wordt verondersteld dat de fi nanciële activa steeds ‘vaste’ 
activa betreff en. Het onderscheid tussen ‘vaste’ en ‘vlottende’ activa wordt volgens de internationale rap-
porteringsstandaarden gemaakt op basis van een aantal criteria.
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Een actief wordt als ‘vlottend’ geclassifi ceerd als het voldoet aan een van de volgende criteria:
a) er wordt verwacht dat het actief zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de 

normale exploitatiecyclus (zijnde normaliter 12 maanden) van de onderneming;
b) het actief wordt voornamelijk aangehouden om te worden verhandeld;
c) er wordt verwacht dat het actief wordt gerealiseerd binnen de 12 maanden na de verslagperiode;
d) het actief betreft  een geldmiddel of een kasequivalent, tenzij het gebruik voor ruil of voor afwikkeling 

van een verplichting beperkt is gedurende ten minste 12 maanden na de verslagperiode.

Alle overige activa dienen te worden geclassifi ceerd als vaste activa.

IAS 1 gebruikt de term ‘vaste activa’ voor materiële activa, immateriële activa en fi nanciële activa van 
langlopende aard.

De fi nanciële vaste activa kunnen worden ingedeeld in volgende rubrieken:
– deelnemingen in dochterondernemingen (tegen kostprijs IAS 27);
– participaties in geassocieerde ondernemingen (tegen kostprijs IAS 28);
– deelnemingen in joint ventures (tegen kostprijs IAS 31);
– deelnemingen gewaardeerd volgens equity-methode (IAS 1); en
– overige fi nanciële vaste activa.

6.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

6.2.1 Toelichting

De toelichting dient informatie te verstrekken over de grondslagen voor de opstelling van de jaarreke-
ning en de specifi eke grondslagen voor fi nanciële verslaggeving. De vermelding van bepaalde grond-
slagen is met name nuttig voor de gebruikers als die grondslagen zijn gekozen uit de alternatieven die 
volgens de standaarden en interpretaties zijn toegestaan. Een voorbeeld is de vermelding of de deelne-
mer in een joint venture zijn belang in een onderneming waarover gezamenlijke zeggenschap wordt 
uitgeoefend, opneemt met behulp van proportionele consolidatie of de ‘equity’-methode. Aangezien dit 
echter voornamelijk in de geconsolideerde jaarrekening een belangrijke invloed heeft , wordt hier niet 
verder op ingegaan.

6.2.1.1 Toelichting met betrekking tot de fi nanciële activa

In de enkelvoudige jaarrekening van de investeerder zal een lijst moeten worden opgenomen van de 
belangrijke investeringen in dochterondernemingen, ondernemingen waarover gezamenlijk de zeg-
genschap wordt uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen, met vermelding van de naam, het land 
van oprichting of het land waar de statutaire zetel is gevestigd, de omvang van het kapitaalbelang en, 
indien verschillend, de omvang van de gehouden stemrechten. Bovendien wordt voor elke investering 
een beschrijving gegeven van de toegepaste verwerkingsmethode.
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6.2.1.2 Consolidatie

Dit wordt hier niet behandeld. Geïnteresseerde lezers worden verwezen naar Handboek Boekhouden – 
Consolidatie.

6.2.1.3 Bedrijfscombinaties

Een bespreking van bedrijfscombinaties lijkt in eerste instantie niet van belang bij de opstelling van een sta-
tutaire jaarrekening naar IFRS/IAS. Een bedrijfscombinatie kan echter verschillende vormen aannemen:
– zij kan, bij overname van de stemgerechtigde aandelen, resulteren in een moeder-dochterrelatie 

waarin de overnemende partij de moederonderneming is en de overgenomen partij een dochteron-
derneming van de overnemende partij is. In dergelijke gevallen past de moederonderneming IFRS 
3 betreff ende bedrijfscombinaties toe in haar geconsolideerde jaarrekening en wordt hier niet die-
per op ingegaan. Meer informatie hierover is terug te vinden in Boekdeel 6 van de reeks Handboek 
Boekhouden. De moederonderneming zal evenwel haar belang in de overgenomen partij opnemen 
als een deelneming in een dochteronderneming (rubriek 5 van de balans) in haar enkelvoudige jaar-
rekening. IAS 27 is dan van toepassing;

– zij kan de aankoop inhouden van (een deel van) de activa en verplichtingen van een andere onderne-
ming, met inbegrip van enige goodwill. In dit geval ontstaat er geen moeder-dochterrelatie. Gezien 
de creatie van goodwill bij dergelijke bedrijfscombinaties, is IFRS 3 in dat geval ook van toepassing 
op de statutaire jaarrekening van de overneming die de activaverplichtingen heeft  overgenomen.

6.3 Defi nities inzake fi nanciële vaste activa zoals ze voorkomen onder IAS/IFRS

6.3.1 Deelnemingen

Deelnemingen zijn rechten, gehouden in het aandelenkapitaal of het maatschappelijk bezit van andere 
vennootschappen met het doel een duurzame band te doen ontstaan. ‘Deelneming’ drukt dus uit dat er 
een blijvende verhouding ontstaat tussen de ondernemingen en wordt om deze reden opgenomen onder 
de fi nanciële vaste activa.

6.3.2 Deelnemingen in dochterondernemingen

Een dochteronderneming is een entiteit, met inbegrip van entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid zoals 
een maatschap, waarover een andere entiteit de zeggenschap heeft . Zeggenschap is de macht om het 
fi nanciële en operationele beleid van een onderneming te sturen om op die manier voordelen te verkrij-
gen uit haar activiteiten. Een onderneming wordt verondersteld zeggenschap te hebben verkregen over 
een andere onderneming indien ze meer dan de helft  van de stemrechten van de andere onderneming 
verwerft , tenzij kan worden aangetoond dat een dergelijke eigendom geen zeggenschap inhoudt. Maar 
zelfs indien een onderneming niet meer dan de helft  van de stemrechten van een andere onderneming 
heeft  verworven, kan zij toch mogelijks de zeggenschap hebben verkregen over die andere onderneming 
indien zij, ten gevolge van een bedrijfscombinatie:
a) krachtens een overeenkomst met andere investeerders zeggenschap verkrijgt over meer dan de helft  

van de stemrechten; of
b) op grond van statuten of een overeenkomst zeggenschap verkrijgt over het fi nanciële en operationele 

beleid van de andere onderneming; of
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c) de macht verkrijgt om de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur of het equivalente 
bestuurlijk orgaan van de andere entiteit te benoemen of te ontslaan; of

d) de meerderheid van de stemmen kan uitbrengen op de vergaderingen van de Raad van Bestuur of 
van het equivalente bestuurlijk orgaan van de andere onderneming.

Om de controlebevoegdheid vast te stellen, wordt de onrechtstreekse controlebevoegdheid via een doch-
teronderneming bij de rechtstreekse controlebevoegdheid geteld.

Enkele voorbeelden van controle:
1) Controle via bezit van de meerderheid van de stemrechten.
 Rechtstreeks:

M

D1

51%

 D1 is een dochteronderneming. De participatie van M in D1 zal in de balans van de enkelvoudige 
jaarrekening van M onder de ‘Deelnemingen in dochterondernemingen, tegen kostprijs’ worden 
opgenomen.

 Onrechtstreeks:

M

D1

5%
80%

50%
D2

 D2 is een dochteronderneming van M (rechtstreeks 80%). De participatie van M in D2 zal in de 
balans van de enkelvoudige jaarrekening van M onder de ‘Deelnemingen in dochterondernemingen, 
tegen kostprijs’ worden opgenomen.

 D1 is ook een dochteronderneming van M (rechtstreeks 5% en onrechtstreeks via D2 50% = 55%). In 
de enkelvoudige jaarrekening van onderneming M zal alleen het rechtstreekse belang in D1 worden 
opgenomen onder de ‘Deelnemingen in dochterondernemingen, tegen kostprijs’. Het quotum wordt 
immers bereikt via cumulatie van haar deelneming met de overeenkomstige deelneming in dochter-
onderneming D2.
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2) Voorbeelden van verbonden ondernemingen met M.
 Ondernemingen die ‘M’ controleert:

M

D1

D3

25%

30%60%

55%

D2

 De aandeelhouders van ‘M’:

MM

M

55%

6.3.3 Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen

Een geassocieerde onderneming is een onderneming waarin de investeerder een invloed van betekenis 
heeft  en die geen dochteronderneming of belang in een joint venture is. Een invloed van betekenis is de 
macht om deel te nemen aan de fi nanciële en operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar 
houdt geen zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over het betreff ende beleid in.
Als de investeerder direct of indirect (bv. via dochterondernemingen) 20% of meer van de stemrechten 
van de deelneming in handen heeft , wordt verondersteld dat de investeerder een invloed van betekenis 
heeft , tenzij het tegendeel duidelijk kan worden aangetoond. Als een investeerder direct of indirect min-
der dan 20% van de stemrechten in handen heeft , wordt verondersteld dat de investeerder geen invloed 
van betekenis heeft , tenzij een dergelijke invloed duidelijk kan worden aangetoond. Dat er sprake is van 
invloed van betekenis, wordt doorgaans duidelijk op een van de volgende manieren:
a) vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur of een equivalent bestuurlijk orgaan van de deelneming;
b) betrokkenheid bij het besluitvormingsproces, met inbegrip van betrokkenheid bij beslissingen ten 

aanzien van dividenden of andere uitkeringen;
c) materiële transacties tussen de investeerder en de deelneming;
d) uitwisseling van managementpersoneel;
e) de verschaffi  ng van essentiële technische informatie.

Om de invloed van betekenis vast te stellen, wordt het onrechtstreekse controlepercentage via een doch-
teronderneming bij het rechtstreekse controlepercentage geteld.
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Een voorbeeld van een invloed van betekenis:

A

D1 15%

8%23% 60%

CB

A houdt in B rechtstreeks 23%. De participatie van A in B zal in de balans van de enkelvoudige jaarreke-
ning van A onder de ‘Geassocieerde ondernemingen, tegen kostprijs’ worden opgenomen.

A houdt in C rechtstreeks 8% en 15% via D1. Alleen de rechtstreekse deelneming komt in de balans van 
de enkelvoudige jaarrekening van A onder ‘Geassocieerde ondernemingen, tegen kostprijs’. Onderne-
mingen B en C zijn beide geassocieerde ondernemingen van onderneming A.

6.3.4 Deelnemingen in joint ventures

Een joint venture is een contractuele afspraak waarbij twee of meer partijen een economische activiteit 
aangaan waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben. Gezamenlijke zeggenschap is het contractueel 
overeengekomen delen van de zeggenschap over een economische activiteit en bestaat slechts wanneer 
de strategische fi nanciële en operationele beslissingen met betrekking tot de activiteit unanieme instem-
ming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen (de deelnemers in een joint venture).

Een voorbeeld van een invloed van betekenis:

M2M1 M3

D1

33% 33%
34%

We veronderstellen contractuele afspraken tussen M1, M2 en M3 inzake het beleid van D1. D1 is in dat 
geval een joint venture van M1, M2 en M3 en zal als dusdanig in de balans van de enkelvoudige jaarreke-
ning van M1, M2 en M3 onder de ‘Deelnemingen in joint ventures, tegen kostprijs’ worden opgenomen.

6.3.5 Deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode

Deze rubriek is niet van toepassing op de statutaire jaarrekening.
Meer informatie hieromtrent in Handboek Boekhouden – Consolidatie.

Deelnemingen die worden gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode, dienen afzonderlijk te worden ver-
meld in hun jaarrekening.
Wanneer IAS 27 en 28 nauwkeurig wordt doorgenomen, worden duidelijk dat voor wat de enkelvoudige 
jaarrekening betreft , het onderscheid wordt gemaakt tussen:
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– een enkelvoudige jaarrekening die door een consoliderende moederonderneming wordt opgesteld 
als ‘bijlage’ bij haar geconsolideerde jaarrekening. In deze jaarrekening kan het vanuit informatie-
oogpunt interessant zijn aan te tonen wat het aandeel is van de investeerder in het totale eigen ver-
mogen van de geassocieerde onderneming. Om deze reden kan in deze enkelvoudige jaarrekening 
die wordt opgesteld naast de geconsolideerde jaarrekening, toch de ‘equity’-methode worden toege-
past. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat rapporterende ondernemingen beleggingen 
kunnen hebben in buitenlandse geassocieerde deelnemingen of joint ventures. Ten gevolge van de 
toepassing van de ‘equity’-methode zal het in dat geval noodzakelijk zijn bepaalde cijfergegevens om 
te rekenen in de valuta waarin de verslaggevende onderneming haar jaarrekening presenteert. Een 
enkelvoudige jaarrekening moet in België immers worden opgesteld in EUR;

– de goodwill die ontstaat bij toepassing van de ‘equity’-methode op de nettoactiva van de geasso-
cieerde deelneming zal bijgevolg worden verwerkt als zijnde actief van de buitenlandse activiteit. 
Bijgevolg zal deze goodwill bij berekening worden uitgedrukt in de functionele valuta van de buiten-
landse onderneming en moet deze waarde worden omgerekend tegen slotkoers op het einde van de 
verslagperiode;

– de enkelvoudige jaarrekening die omwille van de in België geldende jaarrekeningenwetgeving moet 
worden neergelegd en gepubliceerd (cf. artt. 92 e.v. Wetboek van Vennootschappen). Hierop zijn de 
bepalingen van IAS 27 betreff ende de administratieve verwerking in de enkelvoudige jaarrekening 
van investeringen in dochterondernemingen, ondernemingen waarover gezamenlijke controle wordt 
uitgeoefend en geassocieerde deelnemingen, van toepassing.

6.3.6 Overige fi nanciële vaste activa

Deze omvatten:
– aandelenbezit met duurzaam karakter in ondernemingen die niet kunnen worden opgenomen als 

zijnde deelnemingen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen of joint ventures; 
deze worden afzonderlijke vermeld in de balans van de investeerder. Voorbeelden hiervan zijn: klein 
aandelenbezit in andere ondernemingen omwille van toegang tot informatie, recht om één bestuur-
der aan te duiden enz.;

– vorderingen op dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen of joint ventures, ...;
– borgtochten in contanten en/of leningen verstrekt aan dochterondernemingen, geassocieerde onder-

nemingen of joint ventures en vastrentende eff ecten; deze worden volgens IAS 32 beschouwd als 
fi nanciële activa en al dusdanig opgenomen onder de ‘Overige fi nanciële vaste activa’ wanneer deze 
niet voldoen aan de criteria om als vlottende activa te worden opgenomen in de balans.

6.4 Waardering en boekhoudkundige verwerking

De levensloop van de fi nanciële vaste activa wordt als volgt gekenmerkt:
– opname en waardering bij verwerving, ook eerste opname genoemd;
– verwerking van waardestijgingen;
– verwerking van waardedalingen;
– administratieve verwerking bij realisatie.
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6.4.1 Eerste opname

6.4.1.1 Waardering van deelnemingen in dochterondernemingen

De verwerking in de enkelvoudige jaarrekening van investeringen in dochterondernemingen die niet 
zijn geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop (cf. IFRS 5), gebeurt ofwel:
– tegen kostprijs; ofwel
– in overeenstemming met IAS 39: d.i. tegen reële waarde.

Transactiekosten (beurskosten, makelaarskosten, ...) dienen als bijkomende component te worden opge-
nomen in de initiële boekwaarde van de investering in een dochteronderneming. Dit geldt voor investe-
ringen die worden opgenomen tegen kostprijs, alsook voor investeringen in dochterondernemingen die 
worden verwerkt volgens IAS 39, met uitzondering van deze investeringen die behoren tot de categorie 
‘gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesreke-
ning’.
Indien bij verwerving niet het gehele bedrag volgestort is, zal het opgevraagde deel afzonderlijk worden 
vermeld.

1) Kostprijsmethode
a) Boeking verwerving tegen kostprijs:

Deelnemingen in dochterondernemingen, tegen 
kostprijs: aanschaffi ngswaarde
 aan Deelnemingen in dochterondernemin-

gen: nog te storten bedragen (–)
  Kredietinstellingen: R/C

240000

240001
550000

.............

.............

.............

b) Boeking van de transactiekosten:

Deelnemingen in dochterondernemingen
tegen kostprijs: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw
 aan Overige schulden

240000
499480
485500

.............

.............
.............

c) Opvraging van de nog te storten bedragen en storting:

Deelnemingen in dochterondernemingen: nog 
te storten bedragen (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C

240010
550000

.............
.............

Dezelfde administratieve verwerking dient te worden toegepast op elke categorie van investeringen.

2) Reële-waardemethode
 Worden de deelnemingen in overeenstemming met IAS 39 verwerkt volgens de reële waarde, dan 

zijn de boekingen als volgt:
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a) Kostprijs representeert de reële waarde:

Deelnemingen in dochterondernemingen
tegen reële waarde: aanschaffi ngswaarde
 aan Deelnemingen in dochterondernemin-

gen tegen reële waarde:
nog te storten bedragen
Kredietinstellingen: R/C

240100

240101
550000

.............

.............

.............

b) Opvraging van de nog te storten bedragen:

Deelnemingen in dochterondernemingen
tegen reële waarde: nog te storten bedragen
 aan Kredietinstellingen: R/C

240101
550000

.............
.............

Eventuele transactiekosten worden opgenomen:
1° in de boekwaarde van de investering; ofwel
2° indien de investering wordt opgenomen bij de categorie ‘gewaardeerd aan reële waarde met verwer-
king van waardeveranderingen in de winst-en verliesrekening’, opgenomen als kost van de verslagperiode.

6.4.1.2 Waardering van investeringen in geassocieerde deelnemingen

Zodra een onderneming direct of indirect meer dan 20% van de stemgerechtigde aandelen aanhoudt van 
een andere onderneming, kan in het consolidatiejargon worden gesteld dat er sprake is van een ‘invloed 
van betekenis’. Geassocieerde ondernemingen worden in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
volgens de ‘equity’-methode. De vraag stelt zich of, indien een enkelvoudige jaarrekening wordt opge-
steld, in overeenstemming met de internationale rapporteringsstandaarden, deze ‘equity’-methode ook 
moet worden toegepast.

Zoals eerder werd gesteld, wordt in IAS 27 en 28 het onderscheid gemaakt tussen enerzijds de enkel-
voudige jaarrekening die door een consoliderende onderneming wordt opgesteld naast haar geconso-
lideerde jaarrekening en anderzijds de enkelvoudige jaarrekening die bijvoorbeeld ten gevolge van de 
nationale regelgeving dient te worden opgesteld en openbaar gemaakt. In dit hoofdstuk beperken wij ons 
tot deze laatste: de wettelijke verplichtingen betreff ende de enkelvoudige jaarrekening die in het Wetboek 
van Vennootschappen, Boek IV, Titel VI ‘De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening’ werden 
opgenomen.

In deze enkelvoudige jaarrekening, opgesteld door een moederonderneming, worden investeringen in 
geassocieerde ondernemingen verwerkt zoals uiteengezet in IAS 27. Deze standaard stelt dat dergelijke 
investeringen in geassocieerde deelnemingen, die niet zijn geclassifi ceerd als aangehouden voor ver-
koop, worden verwerkt:
– ofwel tegen kostprijs;
– ofwel in overeenstemming met IAS 39, d.i. tegen reële waarde.

Wanneer er voor een systeem is gekozen, geldt dit voor de gehele categorie.
Opnieuw dient dezelfde administratieve verwerking te worden toegepast op elke categorie van investe-
ringen.
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Transactiekosten (beurskosten, makelaarskosten, ...) dienen als bijkomende component te worden opge-
nomen in de initiële boekwaarde van de investering in geassocieerde ondernemingen. Dit geldt voor 
investeringen die worden opgenomen tegen kostprijs, alsook voor investeringen die worden verwerkt 
volgens IAS 39, met uitzondering van deze investeringen die behoren tot de categorie ‘gewaardeerd aan 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en verliesrekening’.
Indien bij verwerving niet het gehele bedrag volgestort is, zal het opgevraagde deel afzonderlijk worden 
vermeld.

De boekingen gebeuren zoals opgenomen onder punt 6.4.1.1 van dit hoofdstuk, maar met gebruik van 
volgende rekeningen:
1) kostprijsmethode:
 2410XX Geassocieerde ondernemingen tegen kostprijs;
2) reële-waardemethode:
 2411XX Geassocieerde ondernemingen tegen reële waarde.

6.4.1.3 Waardering van investeringen in joint ventures

Een joint venture is een onderneming die contractueel onder gezamenlijke controle staat van twee of 
meer andere ondernemingen. In IAS 31 wordt het onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘deelnemers’ in 
joint ventures en anderzijds ‘investeerders’ in joint ventures:
– een deelnemer in een joint venture is een partij die gezamenlijke zeggenschap heeft  over de joint 

venture;
– een investeerder bezit ook wel een participatie in de joint venture, maar heeft  geen gezamenlijke 

controle over die joint venture.

Onderstaand voorbeeld maakt dit onderscheid duidelijk:

Onderneming
A

40% 40% 20%

Onderneming
B

Onderneming
C

Onderneming
D

In dit voorbeeld hebben onderneming A en B contractueel afgesproken alle beleidsbeslissingen betref-
fende onderneming D gezamenlijk te nemen. Zij zijn beide partijen of deelnemers in de joint venture. 
Onderneming C is een investeerder in de joint venture en zal zich niet inlaten met de beleidsvoering.

Een deelneming in een joint venture wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de deel-
nemer volgens ofwel de proportionele-consolidatiemethode ofwel de ‘equity’-methode. Een belang in 
een onderneming waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, dient in de enkelvoudige 
jaarrekening van de deelnemers in een joint venture te worden verwerkt in overeenstemming met IAS 
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27. Deze standaard stelt dat de verwerking in de enkelvoudige jaarrekening van investeringen in geas-
socieerde deelnemingen, die niet zijn geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop, worden verwerkt:
– ofwel tegen kostprijs;
– ofwel in overeenstemming met IAS 39, d.i. tegen reële waarde. Transactiekosten (beurskosten, make-

laarskosten, ...) dienen als bijkomende component te worden opgenomen in de initiële boekwaarde 
van de investering in een joint venture. Dit geldt voor investeringen die worden opgenomen tegen 
kostprijs, alsook voor investeringen die worden verwerkt volgens IAS 39, met uitzondering van deze 
investeringen die behoren tot de categorie ‘gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van waar-
deveranderingen in de winst-en verliesrekening’. Indien bij verwerving niet het gehele bedrag volge-
stort is, zal het opgevraagde deel afzonderlijk worden vermeld.

De boekingen zijn zoals opgenomen onder punt 6.4.1.1 van dit hoofdstuk, maar met gebruik van vol-
gende rekeningen:
1) kostprijsmethode

2420XX Investeringen in joint ventures tegen kostprijs
2421XX Investeringen in joint ventures tegen reële waarde

6.4.1.4 Waardering van deelnemingen volgens de ‘equity’-methode

In de enkelvoudige jaarrekening die een onderneming verplicht dient op te stellen, zal de ‘equity’-
methode niet worden toegepast. Deze methode wordt hier om deze reden niet verder besproken. Voor 
een gedetailleerde bespreking betreff ende de toepassing van de ‘equity’-methode, wordt verwezen naar 
Handboek Boekhouden – Consolidatie betreff ende de geconsolideerde jaarrekening.

6.4.1.5 Waardering van de overige fi nanciële vaste activa

Andere investeringen in ondernemingen, die geen dochterondernemingen, geassocieerde ondernemin-
gen, noch joint ventures zijn, alsook overige fi nanciële vaste activa zullen worden gewaardeerd overeen-
komstig IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering’. Indien bij verwerving niet het gehele 
bedrag volgestort is, zal het opgevraagde deel afzonderlijk worden vermeld.

Deze overige fi nanciële vaste activa dienen bij opname te worden ondergebracht in een van de verschil-
lende categorieën van fi nanciële activa, voorzien door IAS 39. De waardering verschilt tussen deze cate-
gorieën onderling. Ook de investeringen zoals dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen 
en joint ventures, die worden verwerkt volgens IAS 39, dienen onder een van deze categorieën te worden 
ondergedracht. Er zijn vier categorieën:

a) Financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening is een fi nancieel actief dat aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
(i) het fi nanciële actief wordt geclassifi ceerd als aangehouden voor handelsdoeleinden indien het 

fi nanciële actief:
• hoofdzakelijk wordt verworven of aangegaan met het doel dit actief op korte termijn te 

verkopen; of
• deel uitmaakt van geïdentifi ceerde fi nanciële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd 

en waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op 
korte termijn; of

• een derivaat is (behalve een derivaat dat wordt aangewezen als een afdekkingsinstrument en 
een eff ectieve afdekking betreft );
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(ii) Bij eerste opname wordt het fi nancieel actief door de entiteit aangewezen als gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.

 Een entiteit mag deze aanwijzing alleen uitvoeren indien dit leidt tot meer relevante informatie, 
omdat:
• het een inconsistentie in de waardering of opname (soms een ‘accounting mismatch’ 

genoemd) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de waardering van 
activa of verplichtingen of uit de opname van de winsten en verliezen hierop op basis van 
verschillende grondslagen; of

• een groep van fi nanciële activa, fi nanciële verplichtingen of beide wordt beheerd en de pres-
taties ervan worden geëvalueerd op basis van de reële waarde, in overeenstemming met een 
gedocumenteerde risicobeheer- of beleggingsstrategie, en informatie over de groep intern 
op die basis wordt verstrekt aan managers van de entiteit op sleutelposities.

 Voor de niet-derivaten geldt per defi nitie dat overige ‘vaste’ fi nanciële activa uitgesloten zijn van 
de categorie ‘voor handelsdoeleinden’ (zie IAS 1).

 Of een fi nancieel vast actief kan worden aangewezen tot de categorie ‘tegen reële waarde met ver-
werking van waardeveranderingen’ in de winst- en verliesrekening, zal afh angen van de omstan-
digheden. Stel bijvoorbeeld dat een onderneming een interestswap koopt om het renterisico op 
een vastrentende obligatie af te dekken en dat deze obligatie geklasseerd staat in de categorie 
‘voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa‘ (zie verder). Dit betekent dat de waardewijzi-
gingen van de obligatie wel worden opgenomen in de balans, maar niet in winst en verlies wor-
den geboekt. Doordat de interestswap een derivaat is, behoort deze per defi nitie tot de categorie 
‘aangehouden voor handelsdoeleinden’ en zal deze wel gewaardeerd worden aan reële waarde 
met de waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Per saldo geeft  dit een inconsi-
stent beeld in de winst- en verliesrekening: terwijl in economische termen de schommelingen in 
reële waarde van de obligatie ten gevolge van rentewijzingen worden afgedekt door het derivaat, 
verschijnen enkel de waardewijzingen van het derivaat in de winst- en verliesrekening. Deze 
‘accounting mismatch’ schept een artifi cieel beeld van volatiliteit. Door de obligatie aan te wijzen 
tot de categorie ‘gewaardeerd aan reële waarde met waardeschommelingen in winst en verlies’ 
wordt aan dit probleem verholpen. De compenserende wijzigingen in reële waarde van de obli-
gatie van de swap heff en elkaar op in de winst- en verliesrekening.

 Boeking bij verwerving (aankoopwaarde is identiek aan reële waarde):

Aandelen: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Aandelen: nog te storten bedragen

260000
550000
260001

.............
.............
.............

b) Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
 Het betreft  fi nanciële activa met vaste of bepaalbare betalingen en een vaste looptijd waarvan een 

onderneming van plan is (en is staat is) deze aan te houden tot het einde van de looptijd met uitzon-
dering van die fi nanciële activa die reeds werden opgenomen onder een van de andere categorieën.
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 Deze fi nanciële activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, gebruikmakende van de 
eff ectieve-rentemethode. De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor het fi nancieel actief bij 
eerste opname in de balans wordt opgenomen, verminderd met afl ossingen op de hoofdsom, en – in 
geval van een agio of disagio – vermeerderd of verminderd met de via de eff ectieve-rentemethode 
bepaalde geaccumuleerde afschrijving van het verschil tussen het eerste bedrag en het afl ossingsbe-
drag (d.i. het ‘agio’). Eventuele afb oekingen ten gevolgde van de aanleg van bijzondere waardever-
minderingen of de vorming van een voorziening (‘allowance account’) betekenen een vermindering 
(bv. wegens oninbaarheid) van de waarde van het fi nancieel actief.

 De eff ectieve-rentemethode waarvan sprake is in bovenstaande defi nitie, is een methode die hier 
kan worden gebruikt voor de toerekening van rentebaten en lasten aan een welbepaalde periode. De 
eff ectieve rentevoet is de rentevoet die de verwachte stroom van toekomstige geldontvangsten tijdens 
de verwachte looptijd van het fi nancieel actief exact verdisconteert tot de nettoboekwaarde van het 
fi nancieel actief.

 Boeking bij verwerving:

Obligaties: initiële waardering
Overige leningen: initiële waardering
 aan Kredietinstellingen: R/C

260100
260120
550000

.............

.............
.............

c) Leningen en vorderingen
 Het betreft  fi nanciële activa met vaste of bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt zijn 

genoteerd. Uitstaande vorderingen op dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen of 
joint ventures kunnen onder deze categorie worden ondergebracht.

 Deze fi nanciële activa worden eveneens gewaardeerd tegen geamortiseerde kost met behulp van de 
eff ectieve-rentemethode.

 Boeking bij verwerving:

Vorderingen op dochterondernemingen:
initiële waardering
Vorderingen op geassocieerde
ondernemingen: initiële waardering
Investeringen in joint venture: initiële
waardering
 aan Kredietinstellingen: R/C

260200

260210

260220
550000

.............

.............

.............
.............

d) Voor verkoop bestemde fi nanciële activa
 Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa zijn niet-afgeleide fi nanciële activa:

– die worden aangemerkt als voor verkoop beschikbaar; of
– die niet worden geclassifi ceerd als:

a) leningen en vorderingen;
b) tot einde looptijd aangehouden beleggingen; of
c) fi nanciële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst- en verliesrekening.



222 Intersentia

Deel 3. De balans

De categorie voor verkoop beschikbare fi nanciële activa kan dan ook beschouwd worden als een restca-
tegorie.

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa worden in de balans opgenomen aan reële waarde. Tot 
zolang het actief niet wordt gerealiseerd, worden de waardeschommelingen niet in de winst- en verlies-
rekening opgenomen maar rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt en weergegeven bij andere com-
prehensieve winst en verlies. Een uitzondering op deze regel betreft  minderwaarden ten gevolge van 
bijzondere waardeverminderingen. Pas bij realisatie dient het cumul van de voorheen geregistreerde 
meer- en minderwaarden te worden overgeboekt naar winst en verlies. De tegenboeking in het eigen 
vermogen voor deze herclassifi catie dient te worden vertoond in andere comprehensieve winst en ver-
lies.
Let wel, interesten berekend volgens de eff ectieve-rentemethode voor beschikbare activa dienen wel 
opgenomen te worden in winst en verlies, alsook ontvangen dividenden op het moment dat ze betaal-
baar worden gesteld.

6.4.2 Waardering na eerste opname

Zoals hiervoor gezien, worden deelnemingen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen 
en joint ventures in de enkelvoudige jaarrekening van de investeerder opgenomen:
– tegen kostprijs; ofwel
– in overeenstemming met IAS 39. Overige fi nanciële vaste activa worden steeds in overeenstemming 

met IAS 39 behandeld.

6.4.2.1 Waardedalingen

6.4.2.1.1 Waardedaling van deelnemingen indien methode van kostprijs toegepast werd

Wanneer werd beslist om de investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen 
en joint ventures in de balans van de enkelvoudige jaarrekening op te nemen aan kostprijs, moet op 
inventarisdatum worden nagegaan of deze activa geen ‘bijzondere waardevermindering’ hebben onder-
gaan.
Een actief is aan bijzondere waardevermindering onderhevig indien zijn ‘boekwaarde’ groter blijkt dan 
zijn ‘realiseerbare waarde’. De realiseerbare waarde wordt in overeenstemming met IAS 36 gedefi nieerd 
als zijnde de hoogste waarde van:
– de reële waarde minus de verkoopkosten (opbrengstwaarde). Wanneer de aandelen van een onder-

neming waarin een deelneming wordt aangehouden, worden verhandeld op een actieve markt, kan 
de beurskoers worden gebruikt om de reële waarde te bepalen;

– de bedrijfswaarde van een actief of een kasstroomgenererende activiteit. Deze waarde is de contante 
waarde van de toekomstige verwachte kasstromen. In het kader van een deelneming kan dan vooral 
gedacht worden aan dividenden die in de toekomst naar de investerende onderneming zullen vloeien.

Het is aan de leiding om te beslissen op basis van zowel interne als externe indicatoren of er een toet-
sing moet zijn inzake bijzonder waardeverminderingsverlies. Externe factoren zijn bijvoorbeeld pers-
berichten die wijzen op ongunstige resultaten, herziening van winstverwachtingen, aankondiging van 
reorganisaties, ... Interne factoren zijn lagere dividendenstromen, deelneming is niet meer strategisch 
enz.
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Boeking van een bijzonder waardeverminderingsverlies op een deelneming:

Bijzondere waardeverminderingen op
fi nanciële activa: dotatie
 aan Dochterondernemingen tegen

kostprijs: geboekte waardeverminde-
ringsverliezen (–)

  Deelnemingen in geassocieerde
deelnemingen tegen kostprijs:
geboekte waardeverminderingsver-
liezen (–)

  Investeringen in joint ventures tegen
kostprijs: geboekte waardeverminde-
ringsverliezen (–)

630240

240009

241009

242009

.............

.............

.............

.............

Zodra een bijzondere waardevermindering werd geboekt, dient de onderneming telkens op inventaris-
datum te beoordelen of er een aanwijzing bestaat dat het bijzonder waardeverminderingsverlies, dat in 
voorgaande perioden werd aangelegd voor een fi nancieel actief, niet meer bestaat of is afgenomen. In 
dergelijke gevallen moet de eerder geboekte bijzondere waardevermindering worden teruggenomen om 
zo de boekwaarde van het fi nancieel actief te verhogen tot zijn realiseerbare waarde. Voor de terugname 
is in het hier gehanterde rekeningenstelsel de rekening 630241 voorzien.

6.4.2.1.2 Waardedalingen bij toepassing van IAS 39

Onder deze paragraaf vallen zowel investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemin-
gen en joint ventures die gewaardeerd worden in overeenstemming met IAS 39 als alle overige fi nanciële 
vaste activa. Zoals reeds aangegeven worden vier categorieën onderscheiden:

a) Financiële activa geboekt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- 
of verliesrekening

 Er bestaat geen mogelijkheid tot boeken van bijzondere waardeverminderingsverliezen. Bij een 
daling van de reële waarde gebeurt de waardeaanpassing rechtstreeks via de winst- en verliesreke-
ning.

 Boeking daling van de reële waarde:

Verlies reële waarde fi nanciële vaste activa
 aan Overige fi nanciële activa, aandelen 

aanpassing reële waarde

640030

260010

.............

.............

b) Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
 Bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn mogelijk in bepaalde omstandigheden. Een onder-

neming zal op inventarisdatum oordelen of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waar-
deverminderingen ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen die zich kunnen hebben afgespeeld na 
de eerste opname van het actief. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een verlies of kunnen een 
negatieve impact hebben op de geschatte toekomstige kasstromen uit deze activa. Voorbeelden hier-
van zijn:
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– aanzienlijke fi nanciële problemen van de schuldenaar;
– contractbeuk, zoals wanbetaling met betrekking tot rentebetalingen of afl ossingen;
– waarschijnlijkheid van het faillissement van de leningnemer;
– het wegvallen van een actieve markt voor dat fi nancieel actief vanwege fi nanciële moeilijkhe-

den.

 Het verliesbedrag wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante 
waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. De verdiscontering gebeurt tegen de oorspronke-
lijke intrestvoet van het fi nancieel actief (zijnde de bij eerste opname berekende eff ectieve rentevoet). 
De boekwaarde van het actief dient te worden verminderd, hetzij direct, hetzij door het vormen van 
een ‘allowance account’ (een soort ‘voorziening’). In ieder geval wordt het verliesbedrag in de winst- 
en verliesrekening opgenomen.

 Voorbeeld: boeking van een directe vermindering van de boekwaarde van een tot vervaldag aange-
houden obligatie:

Bijzondere waardeverminderingen op
fi nanciële activa
 aan Obligaties: geboekte bijzondere

waardeverminderingsverliezen

630240

260019

.............

.............

c) Leningen en vorderingen (met inbegrip van leningen en vorderingen op verbonden, geassocieerde 
ondernemingen en ondernemingen in joint venture)

 Leningen en vorderingen worden eveneens gewaardeerd tegen geamortiseerde kost met behulp van 
de eff ectieve-rentemethode. Bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn dus mogelijk. De ver-
werking gebeurt net zoals ‘tot einde looptijd aangehouden beleggingen’. Nogmaals wordt benadrukt 
dat eventuele waardeverminderingen op vorderingen, bijvoorbeeld in het geval van dubieuze debi-
teuren, worden bepaald als zijnde het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante 
waarde van de geschatte toekomstige kasstromen.

 Voorbeeld:
 Stel een uitstaande vordering over 3 jaar op een geassocieerde onderneming van 100 EUR waarvan 

wordt gedacht dat nog slechts de helft  (50 EUR) zal kunnen worden gerecupereerd. Die toekomstige 
inkomende kasstroom van 50 EUR bedraagt na verdiscontering tegen de eff ectieve rentevoet (stel 6%) 
41,98 EUR (50 EUR / (1 + 0,06)3 = 41,98 EUR). De oorspronkelijke verdisconteerde waarde was 100 
EUR/1,063 = 83,96 EUR.

 In dit geval zal dan een bijzonder waardeverminderingsverlies worden geboekt van 83,96 EUR –  
41,98 EUR = 41,98 EUR.

 Overboeking naar de dubieuze vorderingen:

Vorderingen op geassocieerde
ondernemingen: dubieuze vorderingen
 aan Vorderingen op geassocieerde

ondernemingen: initiële waardering

260217

260210

83,96

83,96
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 Boeking van de bijzondere waardevermindering:

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op 
fi nanciële activa
 aan Vorderingen op geassocieerde

ondernemingen: geboekte
waardeverminderingsverliezen (–)

630140

26019

41,98

41,98

 De contante waarde van de toekomstige inkomende kasstroom zal jaar na jaar verschillen. Wan-
neer de contante waarde op het einde van het tweede jaar 44,50 EUR bedraagt, wordt 2,50 EUR 
(44,50 EUR – 41,98 EUR) als intrestopbrengst opgenomen.

 50 EUR / (1 + 0,06)2 = 44,50 EUR.

 Boeking correctie bijzonder waardeverminderingsverlies:

Vorderingen op geassocieerde
ondernemingen: geboekte waardeverminderings-
verliezen (–)
 aan Overige baten uit fi nanciële vaste activa

260219
750001

2,5
2,5

d) Waardedaling bij voor verkoop beschikbare fi nanciële activa
 Deze fi nanciële activa worden opgenomen aan reële waarde. Een winst of verlies dat voortvloeit uit 

een verandering in de reële waarde, wordt direct in het eigen vermogen opgenomen (na te gaan in het 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen in de toelichting en getoond bij andere comprehensieve 
winst of verlies). In geval een eerder geboekte daling van de reële waarde via het eigen vermogen is 
opgenomen, zal bij een waardeverminderingsverlies dit bedrag eerst worden overgeboekt naar de 
winst- en verliesrekening, alvorens voor het saldo nog een additionele last te boeken in de winst- en 
verliesrekening.

 Boeking van een daling van de reële waarde (daling met 50) van een obligatielening aan een geas-
socieerde onderneming:

Wijziging reële waarde: voor verkoop
beschikbare fi nanciële activa
 aan Obligaties: aanpassing aan reële 

waarde

100300

260110

50

50

 Stel dat in het daaropvolgende jaar een bijzondere waardevermindering moet worden geboekt ten 
belope van 20 (bv. door een verslechtering van de kredietwaardigheid van de uitgever van de obliga-
tie).

 Eerst dient het cumul van de voorheen geboekte waardeverminderingen van het eigen vermogen te 
worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening:

Verlies reële waarde fi nanciële vaste activa
 aan Wijziging reële waarde: voor

verkoop beschikbare fi nanciële activa

640030

100300

50

50
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 Deze tegenboeking in eigen vermogen dient te worden weergegeven bij andere comprehensieve 
winst en verlies.

 Vervolgens wordt de bijzondere waardevermindering tot uitdrukking gebracht:

Bijzondere waardevermindering op
fi nanciële activa
 aan Obligaties: geboekte bijzondere

waardeverminderingsverliezen

630240

260019

20

20

6.4.2.2 Waardestijgingen

6.4.2.2.1 Waardestijgingen van deelnemingen indien methode van kostprijs toegepast werd

Wordt voor investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen en joint ventures 
in de balans van de enkelvoudige jaarrekening voor het kostprijsmodel gekozen, dan is herwaardering 
niet mogelijk. Het fi nancieel vast actief blijft  opgenomen aan de aanschaffi  ngswaarde. Anderzijds moe-
ten geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen, die per inventarisdatum niet langer noodzake-
lijk blijken, wel worden teruggenomen. Een onderneming dient daartoe telkens op inventarisdatum te 
beoordelen of er een aanwijzing bestaat dat het bijzonder waardeverminderingsverlies dat in voorgaande 
perioden werd geboekt voor een actief, niet meer bestaat of mogelijk is afgenomen. Bestaat een dergelijke 
indicatie, dan zal de onderneming de realiseerbare waarde van dat actief schatten. Bij de beoordeling of 
er aanwijzigingen bestaan dat een bijzonder waardeverminderingsverlies dat in de voorgaande perioden 
voor een actief is opgenomen, niet langer bestaat of mogelijk is afgenomen, kan een onderneming zich 
baseren op zowel externe als interne informatiebronnen.

De terugname van eerder geboekte waardeverminderingsverliezen mag vanzelfsprekend niet gebeuren 
voor een bedrag dat hoger ligt dan de oorspronkelijke boekwaarde van de participatie indien geen bij-
zonder waardeverminderingsverlies zou zijn aangelegd. Het gedeelte dat de oorspronkelijke boekwaarde 
overstijgt, betreft  een herwaardering en wordt overeenkomstig het kostprijsmodel niet tot uitdrukking 
gebracht.

Boeking van de terugname van eerder geboekte bijzondere waardeverminderingen via de winst- en ver-
liesrekening:

Deelnemingen in dochterondernemingen tegen 
kostprijs: geboekte waardeverminderingsverlie-
zen (–)
Geassocieerde ondernemingen tegen kostprijs: 
geboekte bijzondere waardeverminderingsver-
liezen
Investeringen in joint ventures: geboekte bijzon-
dere waardeverminderingsverliezen
 aan Financiële vaste activa: terugname

240009

240109

240209
630241

.............

.............

.............
.............
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6.4.2.2.2 Waardestijgingen bij toepassing van IAS 39

Onder deze paragraaf vallen zowel investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemin-
gen en joint ventures die gewaardeerd worden in overeenstemming met IAS 39 als alle overige fi nanciële 
vaste activa. Zoals reeds aangegeven, worden vier categorieën onderscheiden:

a) Overige fi nanciële activa geboekt tegen reële waarde
 De verwerking gebeurt op gelijkaardige wijze als onder punt 6.4.1.1 van dit hoofdstuk. Een voorbeeld 

voor een aandelenparticipatie die geen deelneming is:

Overige fi nanciële activa, aandelen:
aanpassing reële waarde
 aan Winst reële-waardeaanpassing:

fi nanciële activa

260010

740030

.............

.............

b) Tot einde looptijd aangehouden beleggingen
 Aangezien deze beleggingen worden opgenomen aan geamortiseerde kostprijs, is een herwaardering 

niet mogelijk.
 Indien echter het bedrag van eventueel geboekte bijzondere waardeverminderingen in een volgende 

periode afneemt en de daling objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die na 
de afb oeking plaatsvond (zoals de verbetering van de kredietwaardigheid van de debiteur), dient 
het voorheen opgenomen bijzondere waardeverminderingsverlies te worden teruggenomen, hetzij 
direct, hetzij door aanpassing van de hiervoor gevormde voorziening (de zogenaamde ‘allowance 
account’).

 Boeking van de terugname van een bijzondere waardevermindering op een tot vervaldag aangehou-
den obligatie (die was geboekt als een directe vermindering van de boekwaarde van het fi nancieel 
actief):

Obligaties: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
 aan Bijzondere

waardeverminderingsverliezen,
fi nanciële activa: terugname

260109

630241

.............

.............

c) Leningen en vorderingen (met inbegrip van leningen en vorderingen op gelieerde ondernemingen)
 Aangezien deze beleggingen worden opgenomen aan geamortiseerde kostprijs, is een herwaardering 

niet mogelijk.
 De bijzondere waardevermindering is het verschil tussen de boekwaarde van de vordering en de 

contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Deze verdisconteerde waarde zal elk jaar 
opnieuw moeten worden berekend. Indien hierdoor een gedeelte van de eerder geboekte bijzondere 
waardevermindering moet worden teruggenomen, wordt dit verwerkt als een intrestopbrengst.
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 Boeking correctie bijzondere waardevermindering:

Vorderingen op dochterondernemingen:
geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Vorderingen op geassocieerde
ondernemingen: geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Vorderingen op joint ventures: geboekte
bijzondere waardeverminderingen
 aan Overige baten uit fi nanciële vaste 

activa

260209

260219

260229

750001

.............

.............

.............

.............

d) Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa
 Elk jaar dienen fi nanciële activa beschikbaar voor verkoop aan de reële waarde te worden opgeno-

men in de balans. Meerwaarden dienen te worden opgenomen in het eigen vermogen en vertoond 
bij andere comprehensieve winst en verlies. Bij realisatie dient het cumul van geboekte meerwaarden 
te worden overgeboekt naar winst en verlies. De tegenboeking in het eigen vermogen voor deze her-
classifi catie dient opnieuw te worden vertoond bij andere comprehensieve winst en verlies.

6.4.3 Verkoop of realisatie

Bij realisatie van fi nanciële vaste activa (deelnemingen) wordt het resultaat tot uitdrukking gebracht 
in de winst- en verliesrekening op de rekening ‘Winst op de realisatie van vaste activa’ of ‘Verlies op de 
realisatie van vaste activa’.

Bij realisatie dient het cumul van geboekte meerwaarden te worden overgeboekt naar winst en verlies. 
De tegenboeking in het eigen vermogen voor deze herclassifi catie dient opnieuw te worden vertoond bij 
andere comprehensieve winst en verlies.

6.5 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa

Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa behoren tot de fi nanciële opbrengsten. De opbrengst wordt in 
deze rubriek voor het brutobedrag geboekt. De eventuele door de verstrekker ingehouden belastingen 
moeten worden genoteerd onder ‘Belastingen op het resultaat’.

1) Bij betaalbaarstelling van een dividend, coupon op een vastrentend eff ect of intrest op een vordering 
door de onderneming waarin men deelneemt of waarop men een vordering heeft :

Te incasseren vervallen dividenden
Te incasseren vervallen coupons
Verschuldigde of gestorte Belgische
belastingen en voorheffi ngen
Buitenlandse belastingen
 aan Dividenden deelnemingen aandelen
  Rente verbonden aan fi nanciële activa

541000
542000

670000
672000
750010
750000

.............

.............

.............

.............
.............
.............
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2) Inning:

Kredietinstelling: R/C
 aan Te incasseren vervallen dividenden
  Te incasseren vervallen coupons

550000
541000
542000

.............
.............
.............

6.6 Enkele bijzondere topics

6.6.1 Inschrijvingsrechten

Bij kapitaalverhoging worden inschrijvingsrechten gegeven aan de bestaande aandeelhouders. Deze 
inschrijvingsrechten betekenen geen boekhoudkundige registratie voor de emitterende vennootschap. 
Dit is echter niet het geval voor de onderneming-aandeelhouder. De onderneming kan aandeelhouder 
zijn en bezit dus een aantal inschrijvingsrechten die ze:
– gebruikt om haar deelneming te verhogen;
– of verkoopt.

Anderzijds kan een onderneming, die een deelneming wil verwerven of haar bestaande deelneming wil 
verhogen, verplicht worden eerst inschrijvingsrechten te kopen.

1) Om een deelneming te verwerven, moet de onderneming inschrijvingsrechten kopen.
 De aankoop van het deelnemingsrecht wordt gelijkgesteld aan een element van de aanschaffi  ngs-

waarde. Het kan dus niet als kost ten laste van de resultatenrekening worden gebracht.

Deelnemingen in dochterondernemingen: 
aanschaffi ngswaarde
Geassocieerde ondernemingen: aanschaffi ngs-
waarde
Investeringen in joint ventures: aanschaffi ngs-
waarde
Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C

240000

241000

242000
260000
550000

.............

.............

.............

.............
.............

2) De onderneming maakt geen gebruik van het inschrijvingsrecht om deel te nemen aan de kapitaal-
verhoging, maar biedt haar inschrijvingsrechten aan en ontvangt daarvoor een provenu.

 Dit provenu wordt niet beschouwd als een opbrengst uit fi nanciële vaste activa, maar als een deel van 
de waarde van het aandeel waaraan het gehecht is.

 Daarvoor geldt de volgende formule:

 boekwaarde van het oude eff ect × verkoopprijs van het recht
beurskoers van het eff ect ex-recht + verkoopprijs van het recht

Voorbeeld
Boekwaarde van het oude eff ect: 30,00 EUR
Verkoopprijs van het recht: 7,50 EUR
Beurskoers van het eff ect ex-recht: 95,00 EUR
(bv. gemiddelde koers)
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Het gedeelte dat de boekwaarde beïnvloedt, is dus 30,00 EUR × 
7,50 EUR

95,00 EUR + 7,50 EUR  = 2,20 EUR

 De verkoop van een recht zou dan als volgt geboekt worden:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Deelnemingen in dochteronderne-

ming
  Geassocieerde aandelen: aanschaf-

fi ngswaarde
  Investering in joint ventures
  Overige aandelen
  Winst op de realisatie van activa

550000

240000

241000
242000
260000
740040

7,50

2,20

5,30

 Indien de aandelen niet genoteerd zijn, kent men wel de boekwaarde en de verkoopprijs van het 
omschrijvingsrecht, maar niet de beurskoers ex-eff ect. De beurskoers ex-eff ect moet dan vervangen 
worden door een ‘beredeneerde’ waarde.

 Men zal dan ook overgaan tot een economische waardebepaling van het aandeel en dit als gelijkwaar-
dig aan de beurskoers stellen.

3) De onderneming gebruikt de eigen inschrijvingsrechten om in te tekenen.
 Indien de onderneming haar portefeuilletitels van een bepaalde soort waardeert aan de gewogen, 

gemiddelde prijs, is er geen enkel probleem. Men dient geen boeking te verrichten als alle aandelen 
(oude en nieuwe) dezelfde rechten hebben.

6.6.2 Bonusaandelen

Onder bonusaandelen wordt verstaan het aan de bestaande aandeelhouders verstrekken van nieuwe 
aandelen als gevolg van de incorporatie in het kapitaal van de reserves.
Deze transactie heeft  als kenmerk:
– voor de betrokken vennootschap: het eigen vermogen verandert niet, het krijgt alleen een andere 

vorm;
– voor de aandeelhouder of deelnemende onderneming: de oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde van 

de deelneming wordt nu vertegenwoordigd door meer eff ecten.

Er moet dan ook geen enkele boeking verricht worden in de betrokken onderneming, noch in de deel-
nemende onderneming. Niets belet deze laatste nochtans gebruik te maken van de mogelijkheden van 
artikel 57 en uit te drukken dat de werkelijke waarde van de deelneming uitstijgt boven de aanschaf-
fi ngswaarde.

7 Uitgestelde belastingvorderingen

7.1 Defi nities

In D 2, H 3, punt 4 wordt IAS 12 m.b.t. belasting grondig behandeld; hier wordt alleen de rubriek van 
het actief behandeld.
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7.1.1 Uitgestelde belastingvordering

Het is inherent aan de opname van een actief of een verplichting dat de verslaggevende entiteit de boek-
waarde van dat actief of die verplichting verwacht te realiseren, respectievelijk af te wikkelen. Als het 
waarschijnlijk is dat de realisatie of de afwikkeling van die boekwaarde toekomstige belastingbetalingen 
groter (kleiner) zal maken dan ze zouden zijn als een dergelijke afwikkeling geen fi scale gevolgen zou 
hebben, dan is het vereist dat de entiteit een uitgestelde belastingverplichting (uitgestelde belastingvor-
dering) opneemt, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen.

Uitgestelde belastingvorderingen kunnen worden omschreven als de bedragen van in toekomstige peri-
oden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:
a) verrekenbare tijdelijke verschillen;
b) voorwaartse compensatie van niet-gecompenseerde fi scale verliezen;
c) voorwaartse compensatie van ongebruikte fi scaal verrekenbare tegoeden.

Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de boekwaarde van een actief of verplichting in de balans en 
de fi scale boekwaarde ervan. Tijdelijke verschillen kunnen zijn:
a) belastbare tijdelijke verschillen; dit zijn tijdelijke verschillen die bij de bepaling van de fi scale winst 

(het fi scale 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; of

b) verrekenbare tijdelijke verschillen; dit zijn tijdelijke verschillen die bij de bepaling van de fi scale 
winst (het fi scale verlies) van toekomstige perioden zullen resulteren in bedragen die aft rekbaar zijn 
op het moment dat de boekwaarde van het actief of de verplichting wordt gerealiseerd dan wel afge-
wikkeld.

Actief in balans Verplichting in balans

Boekwaarde > Fiscale boekwaarde Belastbaar tijdelijk verschil Verrekenbaar tijdelijk verschil

Boekwaarde < Fiscale boekwaarde Verrekenbaar tijdelijk verschil Belastbaar tijdelijk verschil

 De belastbare tijdelijke verschillen zullen resulteren in toekomstige belastingvermeerdering (pas-
sieve latentie) en de verrekenbare in een toekomstige belastingvermindering (actieve latentie).

Voorbeeld
a) Belastbare tijdelijke verschillen
 Op 1 januari 20N1 koopt Rogge nv een materieel vast actief voor 240 000,00 EUR met een economi-

sche levensduur van 4 jaar met een restwaarde van 0 EUR. Het MVA wordt lineair afgeschreven. De 
afschrijvingen voor belastingdoeleinden worden over 3 jaar gespreid. Het belastingtarief bedraagt 
30%.

20N1 20N2 20N3 20N4

Boekwaarde 180 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00

Fiscale boekwaarde 160 000,00 80 000,00 0,00 0,00

Belastbaar tijdelijk verschil 20 000,00 40 000,00 60 000,00 0,00

Uitgestelde belastingen 6 000,00 12 000,00 18 000,00 0,00
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b) Verrekenbare tijdelijke verschillen
 Op 1 januari 20N1 koopt St.-Hubert nv een materieel vast actief voor 240 000,00 EUR met een econo-

mische levensduur van 4 jaar met een restwaarde van 0 EUR. Het MVA wordt lineair afgeschreven. De 
afschrijvingen voor belastingdoeleinden worden over 5 jaar gespreid. Het belastingtarief bedraagt 30%.

20N1 20N2 20N3 20N4 20N5

Boekwaarde 180 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Fiscale boekwaarde 192 000,00 144 000,00 96 000,00 48 000,00 0,00

Verrekenbaar tijdelijk 
verschil

12 000,00 24 000,00 36 000,00 0,00 0,00

Uitgestelde belastingen – 3 600,00 – 7 200,00 – 10 800,00 – 14 400,00 0,00

7.1.2 Fiscale boekwaarde

De fi scale boekwaarde van een verplichting is het bedrag dat voor belastingdoeleinden aan die verplich-
ting is toegerekend. Dit is meer bepaald de boekwaarde van een verplichting, verminderd met elk bedrag 
dat in toekomstige perioden fi scaal aft rekbaar zal zijn voor die verplichting. In geval van opbrengsten 
die van tevoren zijn ontvangen, is de fi scale boekwaarde van de resulterende verplichting gelijk aan haar 
boekwaarde, verminderd met elk bedrag van de opbrengsten die in toekomstige perioden niet belastbaar 
zullen zijn.

Voorbeelden
Kortlopende verplichtingen omvatten te betalen lasten met een boekwaarde van 100,00 EUR. De daar-
mee verband houdende lasten zullen op kasbasis in mindering worden gebracht voor belastingdoelein-
den. De fi scale boekwaarde van de te betalen lasten is gelijk aan nihil.

Kortlopende verplichtingen omvatten renteopbrengsten die van tevoren zijn ontvangen, met een boek-
waarde van 100,00 EUR. De daarmee verband houdende renteopbrengsten werden belast op kasbasis. 
De fi scale boekwaarde van de van tevoren ontvangen rente is gelijk aan nihil.

Kortlopende verplichtingen omvatten te betalen lasten met een boekwaarde van 100,00 EUR. De daar-
mee verband houdende lasten zijn al in mindering gebracht voor belastingdoeleinden. De fi scale boek-
waarde is gelijk aan 100,00 EUR.

Kortlopende verplichtingen omvatten te betalen boeten met een boekwaarde van 100,00 EUR. Boeten 
zijn niet fi scaal aft rekbaar. De fi scale boekwaarde van de te betalen boeten bedraagt 100,00 EUR.

Een aangegane lening heeft  een boekwaarde van 100,00 EUR. De terugbetaling van de lening zal geen 
fi scale gevolgen hebben. De fi scale boekwaarde van de lening bedraagt 100,00 EUR.

Indien de fi scale boekwaarde van een verplichting niet onmiddellijk duidelijk is, dient men terug te grij-
pen naar het fundamentele principe, met name dat, behalve in bepaalde beperkte uitzonderingsgevallen, 
een entiteit een uitgestelde belastingvordering moet opnemen telkens wanneer de afwikkeling van de 
boekwaarde van een verplichting toekomstige belastingbetalingen kleiner zou maken dan ze zouden zijn 
als een dergelijke afwikkeling geen fi scale gevolgen had.
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7.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

7.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

7.3.1 Opname van uitgestelde belastingvorderingen

7.3.1.1 Opname van verrekenbare tijdelijke verschillen

Een uitgestelde belastingvordering dient te worden opgenomen voor alle verrekenbare tijdelijke ver-
schillen, voor zover het waarschijnlijk is dat er fi scale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verreken-
bare tijdelijke verschil kan worden verrekend.

Er mag evenwel geen uitgestelde belastingvordering worden geboekt, indien de uitgestelde belastingvor-
dering voortvloeit uit de eerste opname van een vordering of verplichting in een transactie die:
a) geen bedrijfscombinatie is; en
b) op het moment van de transactie geen invloed heeft  op de winst voor belasting of de fi scale winst (of 

verlies).

Het is inherent aan de opname van een verplichting dat de boekwaarde in toekomstige perioden zal 
worden afgewikkeld door een uitstroom uit de entiteit van middelen die economische voordelen in zich 
dragen. Als middelen uit de entiteit wegvloeien, kan een deel van hun bedrag of hun volledige bedrag 
worden verrekend in de bepaling van de fi scale winst van een periode na de periode waarin de verplich-
ting is opgenomen. In dergelijke gevallen bestaat er een tijdelijk verschil tussen de boekwaarde van de 
verplichting en haar fi scale boekwaarde. Dienovereenkomstig ontstaat met betrekking tot de winstbe-
lastingen die in de toekomstige perioden kunnen worden teruggevorderd, een uitgestelde belastingvor-
dering wanneer het is toegestaan dat dat gedeelte van de verplichting wordt afgetrokken in de bepaling 
van de fi scale winst. Als de boekwaarde van een actief kleiner is dan zijn fi scale boekwaarde, leidt het 
verschil tot een uitgestelde belastingvordering op de winstbelastingen die in toekomstige perioden kun-
nen worden teruggevorderd.

Voorbeeld
Een entiteit neemt een verplichting van 100 EUR op voor te betalen kosten van productgaranties. De 
kosten van productgaranties zullen pas fi scaal aft rekbaar worden wanneer de entiteit de claims betaalt. 
Het belastingtarief bedraagt 25%.
De fi scale boekwaarde van de verplichting is nihil (boekwaarde van 100 EUR min het bedrag dat voor die 
verplichting in toekomstige perioden fi scaal aft rekbaar zal zijn). Bij de afwikkeling van de verplichting 
tegen de boekwaarde, zal de entiteit haar toekomstige fi scale winst verminderen met een bedrag van 
100 EUR, en bijgevolg ook haar toekomstige belastingbetalingen met een bedrag van 25 EUR (100 EUR 
tegen 25%). Het verschil tussen de boekwaarde van 100 EUR en de fi scale boekwaarde van nihil is een 
verrekenbaar tijdelijk verschil van 100 EUR. Bijgevolg neemt de entiteit een uitgestelde belastingvor-
dering van 25 EUR (100 EUR tegen 25%) op, op voorwaarde dat ze in toekomstige perioden naar alle 
waarschijnlijkheid voldoende fi scale winst zal genereren om een vermindering van de belastingbetalin-
gen te genieten.
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Uitgestelde belastingvordering: te recupereren
 aan Uitgestelde belastingrecuperaties

250000
773000

25,00
25,00

Kunnen aangemerkt worden als verrekenbare tijdelijke verschillen die aanleiding geven tot uitgestelde 
belastingvorderingen:
– pensioenlasten. Deze mogen worden afgetrokken van de winst vóór belasting in de periode waarin 

de werknemer in dienst is, maar mogen slechts in mindering worden gebracht van de fi scale winst 
op het moment dat de entiteit bijdragen betaalt aan een pensioenfonds of wanneer de pensioenuit-
keringen door de entiteit worden uitbetaald. Er is een tijdelijk verschil tussen de boekwaarde van 
de verplichting en haar fi scale boekwaarde; de fi scale boekwaarde van de verplichting is gewoonlijk 
nihil. Een dergelijk verrekenbaar tijdelijk verschil leidt tot een uitgestelde belastingvordering omdat 
economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien in de vorm van een verlaagde fi scale winst bij 
de betaling van bijdragen of pensioenuitkeringen;

– onderzoekskosten. Deze worden als last opgenomen bij de bepaling van de winst voor belasting 
in de periode waarin ze zijn ontstaan, maar mogen pas in een latere periode in mindering worden 
gebracht bij de bepaling van de fi scale winst (of verlies). Het verschil tussen de fi scale boekwaarde 
van de onderzoekskosten, zijnde het bedrag dat de belastingautoriteiten toestaan als aft rekpost in 
toekomstige perioden, en de boekwaarde van nihil is een verrekenbaar tijdelijk verschil dat leidt tot 
een uitgestelde belastingvordering.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemin-
gen, fi lialen, geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures, moet in bepaalde situaties een 
uitgestelde belastingvordering worden opgenomen. Dit is met name het geval als en alleen als het waar-
schijnlijk is dat:
a) het tijdelijke verschil in de nabije toekomst zal worden afgewikkeld; en
b) fi scale winst beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke verschil kan worden verrekend.

De afwikkeling van verrekenbare tijdelijke verschillen leidt tot een vermindering van de fi scale winst in 
toekomstige perioden. Er zullen echter slechts economische voordelen in de vorm van verlaagde belas-
tingbetalingen naar de entiteit vloeien als zij voldoende fi scale winsten genereert waarmee de verminde-
ringen kunnen worden verrekend. Bijgevolg neemt een entiteit slechts uitgestelde belastingvorderingen 
op als het waarschijnlijk is dat er belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die kunnen worden aange-
wend voor de verrekenbare tijdelijke verschillen.

Een geval waarin een uitgestelde belastingvordering ontstaat bij de eerste opname van een actief, is wan-
neer niet-belastbare overheidssubsidies voor een actief worden afgetrokken om te komen tot de boek-
waarde van het actief, doch voor belastingdoeleinden niet worden afgetrokken van het af te schrijven 
bedrag van het actief (m.a.w. zijn fi scale boekwaarde). De boekwaarde van het actief is kleiner dan zijn 
fi scale boekwaarde, en dit leidt tot een verrekenbaar tijdelijk verschil.

7.3.1.2 Opname van niet-gecompenseerde fi scale verliezen en ongebruikte fi scaal verre-
kenbare tegoeden

Voor de voorwaartse compensatie van niet-gecompenseerde fi scale verliezen en ongebruikte fi scaal ver-
rekenbare tegoeden moet een uitgestelde belastingvordering worden opgenomen voor zover het waar-
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schijnlijk is dat er toekomstige fi scale winst beschikbaar zal zijn waarmee de niet-gecompenseerde fi scale 
verliezen en ongebruikte fi scaal verrekenbare tegoeden kunnen worden verrekend.

De criteria voor opname van uitgestelde belastingvorderingen zijn hier dezelfde als deze die voortvloeien 
uit verrekenbare tijdelijke verschillen. Het bestaan van niet-gecompenseerde fi scale verliezen vormt ech-
ter een duidelijke indicatie dat mogelijk geen toekomstige fi scale winst beschikbaar zal zijn. Daarom 
neemt een entiteit, die in het recente verleden vaak verliezen heeft  geleden, een uitgestelde belasting-
vordering die voortvloeit uit niet-gecompenseerde fi scale verliezen of ongebruikte fi scaal verrekenbare 
tegoeden alleen op voor zover zij over voldoende belastbare tijdelijke verschillen beschikt of als er andere 
overtuigende aanwijzingen zijn dat er voldoende fi scale verliezen of ongebruikte fi scaal verrekenbare 
tegoeden kunnen worden verrekend door de entiteit.

7.3.1.3 Herbeoordeling van niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

Op het einde van elke verslagperiode dient een entiteit niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderin-
gen opnieuw te beoordelen. De onderneming neemt een voorheen niet-opgenomen uitgestelde belas-
tingvordering op in zoverre het waarschijnlijk is geworden dat de uitgestelde belastingvordering kan 
worden gerealiseerd met de toekomstige fi scale winst.

Een verbetering van de handelsvoorwaarden kan het bijvoorbeeld waarschijnlijker maken dat de entiteit 
in de toekomst voldoende fi scale winst zal kunnen genereren, zodat de uitgestelde belastingvordering de 
hiervoor vermelde opnamecriteria vervult. Een ander voorbeeld is wanneer de entiteit uitgestelde belas-
tingvorderingen opnieuw beoordeelt op de datum van een bedrijfscombinatie of daarna.

7.3.2 Waardering

Uitgestelde belastingvorderingen moeten worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar ver-
wachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd, op basis van 
de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten 
op het einde van de verslagperiode.

De uitgestelde belastingvorderingen worden gewoonlijk gewaardeerd op basis van de belastingtarieven 
(en belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces is afgesloten. In sommige rechtsgebieden hebben 
aankondigingen van belastingtarieven (en belastingwetten) door de overheid echter het wezenlijke eff ect 
van wettelijke vaststelling, die verscheidene maanden na de aankondiging kan komen. In deze omstan-
digheden worden belastingvorderingen en -verplichtingen gewaardeerd op basis van de aangekondigde 
belastingtarieven (en belastingwetgeving).

Indien verschillende belastingtarieven van toepassing zijn op verschillende niveaus van belastbare winst, 
worden uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen gewaardeerd op basis van de gemiddelde 
tarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de fi scale winst (of verlies) van de perioden 
waarin de tijdelijke verschillen naar verwachting zullen worden afgewikkeld.

De waardering van uitgestelde belastingvorderingen moet de fi scale gevolgen weerspiegelen die zouden 
voortvloeien uit de wijze waarop de entiteit op het einde van de verslagperiode de boekwaarde van haar 
activa en verplichtingen verwacht te realiseren of af te wikkelen.
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Voorbeeld
Een actief heeft  een boekwaarde 100 EUR en een fi scale boekwaarde van 60 EUR. Er zou een belastingta-
rief van 20% van toepassing zijn als het actief werd verkocht, terwijl overige baten onderworpen zouden 
zijn aan een belastingtarief van 30%.
De entiteit neemt een uitgestelde belastingverplichting van 8 EUR (40 EUR tegen 20%) op als ze het actief 
verwacht te verkopen zonder verder gebruik, en neemt een uitgestelde belastingverplichting van 12 EUR 
(40 EUR tegen 30%) op als ze het actief verwacht aan te houden en de boekwaarde ervan verwacht te 
realiseren via het gebruik van het actief.

Een actief met een kostprijs van 100 EUR en een boekwaarde van 80 EUR wordt geherwaardeerd 
op 150  EUR. Er vindt geen equivalente aanpassing plaats voor belastingdoeleinden. De cumulatieve 
afschrijving voor belastingdoeleinden bedraagt 30 EUR, en het belastingtarief bedraagt 30%. Als het 
actief wordt verkocht voor een bedrag dat groter is dan de kostprijs, zal de cumulatieve afschrijving voor 
belastingdoeleinden van 30 EUR worden opgenomen in de belastbare winst, maar zal het bedrag waar-
mee de verkoopopbrengst de kostprijs overschrijdt, niet belastbaar zijn.
De fi scale boekwaarde van het actief bedraagt 70 EUR en er is een belastbaar tijdelijk verschil van 80 EUR. 
Als de entiteit de boekwaarde verwacht te realiseren via gebruik van het actief, moet ze een belastbare 
winst van 150 EUR genereren, maar zal ze slechts een afschrijving van 70 EUR kunnen aft rekken. Op 
deze basis is er een uitgestelde belastingverplichting van 24 EUR (80 EUR tegen 30%). Als de entiteit de 
boekwaarde verwacht te realiseren door het actief onmiddellijk te verkopen voor een opbrengst van 150 
EUR, wordt de uitgestelde belastingverplichting als volgt berekend:

Belastbaar
tijdelijk verschil

Belastingtarief Uitgestelde
belastingverplichting

Cumulatieve afschrijving voor
belastingdoeleinden

30 30% 9

Bedrag waarmee de opbrengst de
kostprijs overschrijdt

50 nihil –

Totaal 80 9

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen mogen niet worden gedisconteerd. Om uitge-
stelde belastingvorderingen op een gedisconteerde wijze betrouwbaar te kunnen bepalen, is het immers 
noodzakelijk dat het tijdstip waarop elk tijdelijk verschil wordt afgewikkeld, in detail wordt gepland. In 
vele gevallen is een dergelijke planning evenwel praktisch gezien onuitvoerbaar of bijzonder complex. 
Daarom is het niet geëigend om te vereisen dat uitgestelde belastingvorderingen gedisconteerd worden. 
De boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering dient te worden beoordeeld op het einde van 
de verslagperiode. Een entiteit dient de boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering te verlagen 
als het niet langer waarschijnlijk is dat voldoende fi scale winst beschikbaar zal zijn om het mogelijk te 
maken het voordeel van die uitgestelde belastingvordering geheel of gedeeltelijk aan te wenden. Een 
dergelijke verlaging moet worden teruggeboekt als het waarschijnlijk wordt dat voldoende fi scale winst 
beschikbaar zal zijn.



Intersentia 237

Hoofdstuk 1. Vaste activaHoofdstuk 1. Vaste activa

7.3.3 Saldering

Een entiteit dient uitgestelde belastingvorderingen te salderen als en alleen als:
a) de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft  om actuele belastingvorderingen te salderen met 

actuele belastingverplichtingen; en
b) de uitgestelde belastingvorderingen verband houden met winstbelastingen die door dezelfde belas-

tingautoriteit worden geheven op hetzij:
i) dezelfde belastbare entiteit; of
ii) verschillende belastbare entiteiten die ofwel voornemens zijn om de actuele belastingvorderingen 

netto te verrekenen, ofwel om de vorderingen te realiseren op hetzelfde moment dat de verplich-
tingen worden afgewikkeld, in elke toekomstige periode waarin verwacht wordt dat aanzienlijke 
bedragen van uitgestelde belastingvorderingen zullen worden gerealiseerd.

Deze regeling werd uitgewerkt om de noodzaak te vermijden van een gedetailleerd tijdschema voor de 
terugboeking van elk tijdelijk verschil. In zeldzame omstandigheden kan een entiteit echter beschik-
ken over een in rechte afdwingbaar recht tot saldering en voornemens zijn om voor bepaalde perioden 
nettoverrekeningen op te nemen, maar niet voor andere. In dergelijke zeldzame omstandigheden kan 
een gedetailleerde planning vereist zijn om op betrouwbare wijze te bepalen of de uitgestelde belasting-
verplichting van één belastbare entiteit zal leiden tot verhoogde belastingbetalingen in dezelfde peri-
ode waarin een uitgestelde belastingvordering van een andere belastbare entiteit zal leiden tot verlaagde 
betalingen door die tweede belastbare entiteit.

8 Afdekkingsinstrumenten (vast deel)

8.1 Defi nities

8.1.1 Afdekkingsinstrument

Een afdekkingsinstrument is 1) een aangemerkt derivaat of (uitsluitend voor afdekking van het risico 
van veranderingen in valutakoersen) 2) een aangemerkt niet-afgeleid fi nancieel actief of 3) een niet-
afgeleide fi nanciële verplichting waarvan de reële waarde of kasstromen naar verwachting veranderingen 
in de reële waarde van of kasstromen uit een aangemerkte afgedekte positie zullen compenseren.

Een derivaat is een fi nancieel instrument of een ander contract dat de drie volgende kenmerken bezit:
a) de waarde verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een fi nancieel 

instrument, commodityprijs, valutakoers, index van prijzen of rentevoeten, kredietwaardigheid, of 
andere variabele, mits, in geval van een niet-fi nanciële variabele, de variabele niet specifi ek voor een 
contractpartij is (soms ‘de onderliggende waarde’ genoemd);

b) er is geen nettoaanvangsinvestering nodig of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot 
andere soorten contracten die op vergelijkbare wijze reageren op veranderingen in marktfactoren;

c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Er worden geen beperkingen gesteld aan de omstandigheden waarin een derivaat als een afdekkingsin-
strument kan worden aangewezen.
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Een fi nancieel actief of een fi nanciële verplichting, niet zijnde een derivaat, kunnen evenwel alleen als een 
afdekkingsinstrument worden aangewezen voor de afdekking van een valutarisico.

Ten behoeve van ‘hedge accounting’ kunnen alleen instrumenten als afdekkingsinstrument worden aan-
gewezen waarbij een partij buiten de verslaggevende entiteit (d.w.z. buiten de groep, het segment of de 
individuele entiteit waarover wordt gerapporteerd) is betrokken. Hoewel individuele entiteiten binnen 
een geconsolideerde groep, of divisies binnen een entiteit, individueel afdekkingstransacties kunnen 
sluiten met andere entiteiten binnen de groep, of andere divisies binnnen de entiteit, worden eventuele 
winsten en verliezen op dergelijke transacties binnen een groep geëlimineerd.
Dergelijke afdekkingstransacties komen derhalve niet in aanmerking voor ‘hedge accounting’ in de 
geconsolideerde jaarrekening van de groep. Zij kunnen echter wel voor ‘hedge accounting’ in aanmer-
king komen in de individuele of enkelvoudige jaarrekening van individuele entiteiten binnen de groep 
of in de verslaggeving over een segment, mits deze transacties partijen betreff en buiten de individuele 
entiteit of het segment waarover wordt gerapporteerd.

Het vaste deel van de afdekkingsinstrumenten omvat de afdekkingsinstrumenten die voor meerdere 
jaren aangehouden worden: ze vertonen een langetermijnkarakter.

8.1.2 Afgedekte positie

Een afgedekte positie is een actief, verplichting, vaststaande toezegging, zeer waarschijnlijke verwachte 
toekomstige transactie of een netto-investering in een buitenlandse entiteit dat, respectievelijk die, a) de 
entiteit blootstelt aan het risico van veranderingen in de reële waarde of toekomstige kasstromen en b) 
wordt aangemerkt als zijnde afgedekt.

De afgedekte positie kan uit één enkel element bestaan, maar kan ook bestaan uit een groep activa, 
verplichtingen, vaststaande toezeggingen, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transacties of 
netto-investeringen in een buitenlandse entiteit met een vergelijkbaar risico. In geval van een afdek-
king van het renterisico van een portefeuille, kan een gedeelte van de portefeuille van fi nanciële activa 
of fi nanciële verplichtingen die blootgesteld zijn aan hetzelfde, afgedekte risico een afgedekte positie 
vormen.

In tegenstelling tot leningen en vorderingen kan een tot einde looptijd aangehouden belegging geen afge-
dekte positie zijn wat betreft  renterisico of vooruitbetalingsrisico, omdat de aanwijzing van een beleg-
ging als aangehouden tot einde looptijd vereist dat het voornemen bestaat om de belegging tot het einde 
van de looptijd aan te houden, ongeacht de veranderingen in de reële waarde van of kasstromen uit een 
dergelijke belegging die zijn toe te schrijven aan rentewijzigingen. Een tot einde looptijd aangehouden 
belegging kan echter wel een afgedekte positie zijn wat betreft  risico’s uit hoofde van veranderingen in 
wisselkoersen en kredietrisico’s.

8.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.
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8.3 Aanwijzing

8.3.1 Aanwijzing van afdekkingsinstrumenten

Normaliter wordt de reële waarde van een afdekkingsinstrument in zijn geheel bepaald en zijn de facto-
ren die de veranderingen in reële waarde veroorzaken, onderling afh ankelijk. Bijgevolg wordt door een 
entiteit een afdekkingsinstrument als geheel aangewezen voor een afdekkingsrelatie.

Afwijkingen zijn mogelijk in volgende gevallen:
– splitsing van de intrinsieke waarde en de tijdswaarde van een optiecontract, waarbij alleen de ver-

andering in de intrinsieke waarde van een optie als afdekkingsinstrument wordt aangewezen, en de 
verandering in de tijdswaarde wordt uitgesloten;

– splitsing van het rentedeel en de contante prijs bij een termijncontract.

Deze uitzonderingen zijn toegestaan omdat de intrinsieke waarde van de optie en de premie op het ter-
mijncontract over het algemeen afzonderlijk te bepalen zijn. Een dynamische afdekkingsstrategie waar-
bij zowel de intrinsieke waarde als de tijdswaarde van een optiecontract worden beoordeeld, kan voldoen 
aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’.

Het is mogelijk om slechts een gedeelte van het gehele afdekkingsinstrument (bv. 50% van het referen-
tiebedrag) aan te wijzen als het afdekkingsinstrument. Een afdekkingsrelatie mag echter niet worden 
aangewezen voor slechts een deel van de tijd dat een afdekkingsinstrument uitstaat.

Een individueel afdekkingsinstrument kan bovendien worden aangemerkt als afdekking van meer dan 
één soort risico. In een dergelijk geval moet wel aan volgende voorwaarden worden voldaan:
1) de afgedekte risico’s zijn duidelijk identifi ceerbaar;
2) de eff ectiviteit van de afdekkingstransactie is aantoonbaar;
3) het kan gegarandeerd worden dat het afdekkingsinstrument en de verschillende risicoposities speci-

fi ek worden aangewezen.

Het is toegelaten om twee of meer derivaten, of gedeelten daarvan (of, in geval van een afdekking van 
een valutarisico, twee of meer niet-derivaten, of gedeelten daarvan, of een combinatie van derivaten en 
niet-derivaten of gedeelten daarvan), in combinatie te beschouwen en gezamenlijk als afdekkingsinstru-
ment aan te wijzen, ook wanneer het risico dat uit sommige derivaten voortvloeit, of de risico’s die uit 
sommige derivaten voortvloeien, de risico’s die uit andere derivaten voortvloeien compenseert, respec-
tievelijk compenseren.

8.3.2 Aanwijzing van afgedekte posities

8.3.2.1 Financiële posities

Is de afgedekte positie een fi nancieel actief of een fi nanciële positie, dan kan het zijn dat slechts de 
risico’s die verbonden zijn aan een deel van de kasstromen of reële waarde (zoals een of meer bepaalde 
contractuele kasstromen of delen daarvan, of een percentage van de reële waarde) zijn afgedekt, mits de 
eff ectiviteit van de afdekking te bepalen valt. Een identifi ceerbaar en afzonderlijk te bepalen gedeelte 
van het renterisico van een rentedragend actief of rentedragende verplichting kan bijvoorbeeld als het 
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afgedekte risico worden aangewezen (zoals de component van de risicovrije rentevoet of referentierente 
in de totale renterisicopositie van een afgedekt fi nancieel instrument).

Bij een reële-waardeafdekking van het renterisico van een portefeuille van fi nanciële activa of fi nanciële 
verplichtingen (en uitsluitend bij een dergelijke afdekking) mag het afgedekte gedeelte worden aange-
wezen in de vorm van een bedrag in een bepaalde valuta in plaats van als individuele activa (of verplich-
tingen).
Hoewel de portefeuille, voor risicobeheerdoeleinden, activa en verplichtingen kan omvatten, is het aan-
gewezen bedrag een activabedrag of een verplichtingenbedrag.

8.3.2.2 Niet-fi nanciële posities

Is de afgedekte positie een niet-fi nancieel actief of niet-fi nanciële verplichting, dan dient deze te worden 
aangemerkt als afgedekte positie:
a) voor valutarisico’s; of
b) als geheel voor alle risico’s, omdat het moeilijk is het juiste deel van de kasstromen of wijzigingen in 

reële waarde die aan andere specifi eke risico’s dan valutarisico’s zijn toe te rekenen, af te zonderen en 
te bepalen.

8.3.2.3 Groepen van posities

Vergelijkbare activa en vergelijkbare verplichtingen dienen alleen samengevoegd en als groep afgedekt 
te worden indien de afzonderlijke activa of verplichtingen in de groep het risico delen dat als afgedekt 
risico wordt aangewezen. Verder wordt voor elke afzonderlijke positie in de groep de verandering in de 
reële waarde die is toe te rekenen aan het afgedekte risico, geacht ongeveer evenredig te zijn aan de totale 
verandering in de reële waarde die is toe te rekenen aan het afgedekte risico van de groep van posities.

8.4 Administratieve verwerking van afdekkingstransacties (‘hedge accounting’)

8.4.1 Algemeen

Bij ‘hedge accounting’ houdt men rekening met de tegengestelde eff ecten op de winst of het verlies van 
veranderingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument en van de afgedekte positie.
Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties:
– de reële-waardeafdekking;
– kasstroomafdekking;
– afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit.

Een afdekking van het valutarisico van een vaststaande toezegging kan worden verwerkt als een reële-
waardeafdekking of een kasstroomafdekking.

Vooraleer de drie soorten afdekkingsrelaties te behandelen, moeten we nog wijzen op een aantal voor-
waarden waaraan een afdekkingsrelatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor ‘hedge accoun-
ting’.
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8.4.2 Voorwaarden voor ‘hedge accounting’

Bij het afsluiten van de afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocu-
menteerd, evenals de doelstelling van de entiteit ten aanzien van risicobeheer en haar strategie bij het 
aangaan van de afdekkingstransactie. Hierbij dient men eveneens op te nemen: een aanduiding van het 
afdekkingsinstrument, de afgedekte positie of transactie, de aard van het af te dekken risico en hoe de 
entiteit zal beoordelen in hoeverre het afdekkingsinstrument eff ectief is bij het compenseren van het 
risico van veranderingen in de reële waarde van de afgedekte positie of aan het afgedekte risico toe te 
rekenen kasstromen.
De afdekking moet naar verwachting zeer eff ectief zijn in het bereiken van compensatie van aan het 
afgedekte risico toe te rekenen veranderingen in reële waarde of kasstromen, en dit in overeenstemming 
met de oorspronkelijk gedocumenteerde strategie voor risicobeheer voor die bepaalde afdekkingsrelatie.

Bij kasstroomafdekking moet de verwachte toekomstige transactie die het voorwerp van de afdekkings-
transactie is, zeer waarschijnlijk zijn en een risicopositie opleveren wat betreft  veranderingen in kasstro-
men die uiteindelijk van invloed kunnen zijn op de winst of het verlies.
De eff ectiviteit van de afdekkingstransactie kan betrouwbaar worden bepaald, d.w.z. dat de reële waarde 
van of de kasstromen uit de afgedekte positie en de reële waarde van het afdekkingsinstrument betrouw-
baar kunnen worden bepaald.
De afdekking wordt voortdurend beoordeeld, waarbij wordt vastgesteld dat de afdekking gedurende de 
verslagperioden waarvoor de afdekking was bedoeld, feitelijk zeer eff ectief is geweest.

8.4.3 Reële-waardeafdekking

8.4.3.1 Defi nitie

Een afdekkingsrelatie kan worden beschouwd als een reële-waardeafdekking in geval van een afdekking 
van het risico van veranderingen in de reële waarde van een opgenomen actief of verplichting, of een 
niet-opgenomen vaststaande toezegging, of een vastgesteld deel van een dergelijk actief, een dergelijke 
verplichting, of vaststaande toezegging, die verband houden met een bepaald risico en invloed zouden 
kunnen hebben op de winst of het verlies.

8.4.3.2 Administratieve verwerking

Bij de administratieve verwerking van een reële-waardeafdekking dient de winst of het verlies uit her-
waardering van het afdekkingsinstrument op reële waarde (bij een afgeleid afdekkingsinstrument) of 
de vreemdevalutacomponent in de overeenkomstig IAS 21 bepaalde boekwaarde (bij een niet-afgeleid 
afdekkingsinstrument) onmiddellijk in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen.

De winst of het verlies op de afgedekte positie die, respectievelijk dat, is toe te rekenen aan het afgedekte 
risico, dient te leiden tot aanpassing van de boekwaarde van de afgedekte positie en dient in de winst- en 
verliesrekening te worden opgenomen. Dit geldt eveneens indien de afgedekte positie anders tegen kost-
prijs wordt gewaardeerd. De winst die of het verlies dat aan het afgedekte risico is toe te schrijven, wordt 
in de winst- en verliesrekening opgenomen indien de afgedekte positie een voor verkoop beschikbaar 
fi nancieel actief is.
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De afzonderlijke post waarnaar hierboven wordt verwezen, dient direct na de fi nanciële activa of fi nan-
ciële verplichtingen te worden gepresenteerd. Wanneer de activa of verplichtingen waarop zij betrekking 
hebben, niet langer worden opgenomen op de balans, dienen de in deze posten opgenomen bedragen 
van de balans te worden verwijderd.

8.4.3.3 Einde van de afdekkingstransactie

Een entiteit dient de ‘hedge accounting’ te staken indien:
a) het afdekkingsinstrument afl oopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend (voor de toepassing 

van dit lid wordt de vervanging of het telkens vernieuwen van een afdekkingsinstrument in een 
ander afdekkingsinstrument niet beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of 
vernieuwing deel uitmaakt van de gedocumenteerde afdekkingsstrategie van de entiteit); of

b) de afdekking niet langer voldoet aan de criteria voor ‘hedge accounting’; of
c) de entiteit de aanwijzing intrekt.

Aanpassingen van de boekwaarde van een afgedekt fi nancieel instrument waarvoor de eff ectieve-ren-
temethode wordt gehanteerd, dienen ten laste of ten gunste van de winst- en verliesrekening te worden 
geamortiseerd. De amortisatie kan beginnen zodra een aanpassing zich voordoet en dient uiterlijk aan te 
vangen wanneer de afgedekte positie niet meer wordt aangepast voor veranderingen in de reële waarde 
die aan het af te dekken risico zijn toe te rekenen.
De aanpassing wordt gebaseerd op een herberekende eff ectieve rentevoet op de datum waarop met amor-
tisatie wordt begonnen. Indien echter, in geval van een reële-waardeafdekking van het renterisico van 
een portefeuille van fi nanciële activa of fi nanciële verplichtingen (en uitsluitend bij een dergelijke afdek-
king) amortisatie via een herberekende eff ectieve rentevoet niet uitvoerbaar is, dient de aanpassing te 
worden geamortiseerd volgens een lineaire methode. De aanpassing dient aan het einde van de looptijd 
van het fi nanciële instrument of, in het geval van een afdekking van het renterisico van een portefeuille, 
aan het einde van de relevante renteherzieningsperiode, volledig geamortiseerd te zijn.

Voorbeeld: reële-waardeafdekking
In 20N1 koopt de onderneming een schuldinstrument met vaste rentevoet voor 1 000,00 EUR. Het 
instrument wordt geboekt tegen reële waarde in de rubriek ‘beschikbaar voor verkoop’. Op het einde van 
de verslagperiode bedraagt de reële waarde van het instrument 1 150,00 EUR. Om deze (meer)waarde te 
beschermen, dekt de onderneming zich in door het aanwerven van een derivaat. Bij de verwerving is de 
waarde van het derivaat nul. Op het einde van het tweede jaar heeft  het derivaat een positieve waarde van 
50,00 EUR. De reële waarde van het schuldinstrument is met dezelfde waarde gedaald.

Volgende boekingen dienen te worden gemaakt:

20N1
1. Aankoop schuldinstrument:

Obligaties: initiële waardering
 aan Kredietinstellingen: R/C

260100
550000

1 000,00
1 000,00
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2. Stijging reële waarde van een instrument ‘beschikbaar voor verkoop’ dient onmiddellijk te worden 
opgenomen in het eigen vermogen:

Obligaties: aanpassing aan reële waarde
 aan Wijziging reële waarde voor verkoop

beschikbare fi nanciële activa

260110

100300

150,00

150,00

20N2
3. Aankoop derivaat: geen boeking want waarde derivaat nul.

4. De winst uit herwaardering van het afdekkingsinstrument dient direct in de winst- en verliesreke-
ning te worden opgenomen.

Derivaten reële-waardeafdekking (vast)
Derivaten reële-waardeafdekking (vlottend)
 aan Winst op fi nanciële

afdekkingsinstrumenten

265000
401000

751100

50,00

50,00

5. Het verlies op de afgedekte positie dient te leiden tot aanpassing van de boekwaarde van de afgedekte 
positie en dient in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen.

Verlies op fi nanciële afdekkingsinstrumenten
 aan Obligaties: aanpassing aan reële 

waarde

651000

260110

50

50

8.4.4 Kasstroomafdekking

8.4.4.1 Defi nitie

Kasstroomafdekking is een afdekking van de mogelijke variabiliteit van kasstromen die:
(i) is toe te rekenen aan een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting 

(zoals een aantal of alle toekomstige rentebetalingen op een schuld met een variabele rente) of een 
zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie; en

(ii) invloed zou kunnen hebben op de winst of het verlies.

8.4.4.2 Administratieve verwerking

Bij kasstroomafdekking dient het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is 
vastgesteld dat het een eff ectieve afdekking is, in het eigen vermogen te worden opgenomen en getoond 
bij andere comprehensieve winst of verlies. Het niet-eff ectieve deel van de winst of het verlies op het 
afdekkingsinstrument dient in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen.

Meer specifi ek wordt een kasstroomafdekking administratief als volgt verwerkt:
a) de afzonderlijke, met de afgedekte positie samenhangende eigenvermogenscomponent wordt aange-

past naar de laagste van de volgende waarden (in absolute bedragen):
• de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies op het afdekkingsinstrument vanaf afsluiting van 

de afdekkingstransactie;
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• de cumulatieve verandering in de reële waarde (contante waarde) van de verwachte toekomstige 
kasstromen uit de afgedekte positie vanaf afsluiting van de afdekkingstransactie.

 Deze waarde wordt ook vertoond bij andere comprehensieve winst of verlies;
b) een eventueel resterende winst of resterend verlies op het afdekkingsinstrument of een aangewe-

zen deel daarvan (dat geen eff ectieve dekking vormt) wordt in de winst- en verliesrekening verant-
woord;

c) indien volgens de gedocumenteerde strategie voor risicobeheer van een entiteit ten aanzien van een 
bepaalde afdekkingsrelatie een bepaald onderdeel van de winst of het verlies of daarmee samen-
hangende kasstromen uit het afdekkingsinstrument van beoordeling van de afdekkingseff ectiviteit 
wordt uitgesloten, wordt dat uitgesloten onderdeel in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Indien een afdekking van een verwachte toekomstige transactie tot de opname van een fi nancieel actief 
of een fi nanciële verplichting leidt, dan dienen de daarmee verbonden winsten of verliezen die direct 
in het eigen vermogen zijn opgenomen, overgeboekt te worden naar de winst- en verliesrekening, in 
dezelfde periode of perioden waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op 
de winst of het verlies. De tegenboeking in de eigenvermogenscomponent voor deze herclassifi catie in 
de winst- en verliesrekening (herclassifi catie-aanpassingsboeking) dient te worden vertoond bij andere 
comprehensieve winst of verlies.

Leidt de afdekking van een verwachte toekomstige transactie tot de opname van een niet-fi nancieel actief 
of een niet-fi nanciële verplichting, of wordt een verwachte toekomstige transactie betreff ende een niet-
fi nancieel actief of niet-fi nanciële verplichting een vaststaande toezegging waarvoor de administratieve 
verwerking van reële-waardeafdekkingstransacties wordt toegepast, dan dient de entiteit als volgt te han-
delen:
a) de entiteit boekt de hiermee samenhangende winsten en verliezen die direct in het eigen vermo-

gen zijn opgenomen, over naar de winst- en verliesrekening in dezelfde periode of perioden waarin 
het verworven actief of de aangegane verplichting de winst- en verliesrekening beïnvloedt (zoals 
de perioden waarin afschrijvingskosten of de kostprijs van de omzet wordt opgenomen). De tegen-
boeking in eigen vermogen voor deze winstopname dient opnieuw te worden vertoond bij andere 
comprehensieve winst of verlies. Verwacht een entiteit echter dat een (deel van een) verlies dat direct 
in het eigen vermogen is verwerkt, in een of meer toekomstige perioden niet realiseerbaar zal zijn, 
dan dient zij het naar verwachting niet-realiseerbare bedrag naar de winst- en verliesrekening over 
te boeken. De wegboeking uit eigen vermogen dient ook hier te worden getoond bij andere compre-
hensieve winst of verlies;

b) de entiteit boekt de hiermee samenhangende winsten en verliezen die direct in het eigen vermogen 
zijn verwerkt over, om deze op te nemen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van het actief 
of de verplichting. De vereisten voor opname bij andere comprehensieve winst en verlies gelden hier 
ook.

Voor iedere andere kasstroomafdekking dan deze hiervoor behandeld, dienen bedragen die direct in het 
eigen vermogen waren opgenomen, overgeboekt te worden naar de winst- en verliesrekening in dezelfde 
periode(n) waarin de afgedekte verwachte toekomstige transactie de winst of het verlies beïnvloedt (bv. 
wanneer een verwachte verkoop werkelijk plaatsvindt).
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8.4.4.3 Einde van de afdekkingstransactie

Er zijn vier situaties waarin de ‘hedge accounting’ voor de toekomst moet worden gestaakt.

Het afdekkingsinstrument loopt af of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. In dit geval dient de 
cumulatieve winst of het cumulatieve verlies op het afdekkingsinstrument die, respectievelijk dat, eerst 
direct in het eigen vermogen was verwerkt toen er sprake was van een eff ectieve afdekking, afzonderlijk 
in het eigen vermogen opgenomen te blijven tot de verwachte toekomstige transactie plaatsvindt. Wan-
neer de transactie plaatsvindt, moeten vermelde regels worden toegepast.

De afdekking voldoet niet langer aan de criteria voor ‘hedge accounting’. In dit geval dient de cumula-
tieve winst of het cumulatieve verlies op het afdekkingsinstrument die, respectievelijk dat, eerst direct 
in het eigen vermogen was verwerkt toen er sprake was van een eff ectieve afdekking, afzonderlijk in het 
eigen vermogen opgenomen te blijven tot de verwachte toekomstige transactie plaatsvindt.

De verwachte toekomstige transactie zal naar verwachting niet meer plaatsvinden. In dat geval dient 
een hiermee samenhangend(e) cumulatieve winst of cumulatief verlies op het afdekkingsinstrument 
die, respectievelijk dat, vanaf de periode waarin de afdekking eff ectief was, direct in het eigen vermogen 
blijft  opgenomen, naar de winst- en verliesrekening overgeboekt te worden. De tegenboeking in het 
eigen vermogen dient te worden vertoond bij andere comprehensieve winst of verlies. Een verwachte 
toekomstige transactie die niet meer zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden, kan nog wel naar verwachting 
plaatsvinden.

De entiteit trekt de aanwijzing in. Bij afdekkingen van een verwachte toekomstige transactie dient de 
cumulatieve winst of het cumulatieve verlies op het afdekkingsinstrument die, respectievelijk dat, eerst 
direct in het eigen vermogen was verwerkt toen er sprake was van een eff ectieve afdekking, afzonderlijk 
in het eigen vermogen opgenomen te blijven tot de verwachte toekomstige transactie plaatsvindt of naar 
verwachting niet meer zal plaatsvinden. Wanneer de transactie plaatsvindt, moeten vermelde regels wor-
den toegepast. Indien de transactie naar verwachting niet meer zal plaatsvinden, dient de cumulatieve 
winst die, of het cumulatieve verlies dat, direct in het eigen vermogen was opgenomen, overgeboekt te 
worden naar de winst- en verliesrekening. De tegenboeking in het eigen vermogen dient te worden ver-
toond bij andere comprehensieve winst of verlies.

Voorbeeld kasstroomafdekking
Isabella nv is een Belgische onderneming. Isabella nv sluit op 1 september 20N2 een vaststaande toezeg-
ging met de Engelse onderneming Hugh voor het kopen van een bedrijfsmachine. De machine zal wor-
den geleverd binnen 9 maanden. De afgesproken prijs bedraagt 1 500,00 GBP en moet worden betaald 
bij levering.

Isabella nv dekt zich in d.m.v. een kasstroomafdekking tegen een wisselkoersschommeling door nu reeds 
1 500,00 GBP aan te kopen tegen een termijnkoers (op 9 maanden) van 1 GBP = 0,66 EUR.
De reële waarde van het termijncontract bedraagt op 31 december 20N2 45 EUR (1 GBP = 0,69 EUR), en 
bij levering in maart 75 EUR (1 GBP = 0,71 EUR). De afdekking is hoogst eff ectief en alle voorwaarden 
voor afdekking zijn voldaan.
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De journaalposten:

1 september 20N2
– vaststaande toezegging: wordt niet geboekt, tenzij in de rekeningen buiten balans;
– termijncontract: heeft  waarde nul en er werden geen geldmiddelen ontvangen of betaald.

31 december 20N2
– stijging reële waarde termijncontract

Derivaten kasafdekking (vast)
Derivaten kasafdekking (vlottend)
 aan Afdekkingsreserve

265010
401010
110440

45,00
45,00

1 juni 20N3
– stijging reële waarde termijncontract

Derivaten kasafdekking (vast)
Derivaten kasafdekking (vlottend)
 aan Afdekkingsreserve

265010
401010
110440

30,00
30,00

– afwikkeling termijncontract tegen reële waarde

Kredietinstellingen
 aan Derivaten kasafdekking (vast)
  Derivaten kasafdekking (vlottend)

550000
265010
401010

75,00
75,00

– afwikkeling vaststaande toezegging tegen afgesproken prijs 1 500,00 GBP tegen de huidige wissel-
koers (1 GBP = 0,71 EUR)

Machines: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen R/C

200230
550000

1 065,00
1 065,00

– terugname afdekkingsreserve en aanpassen boekwaarde machine

Afdekkingsreserve
 aan Machines: aanschaffi ngswaarde

110440
200230

75,00
75,00

De machine werd dus gekocht aan 990,00 EUR, zijnde 1 500,00 GBP tegen de wisselkoers die op 1 sep-
tember 20N2 werd vastgezet op 1 GBP = 0,66 EUR.

8.4.5 Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit

8.4.5.1 Defi nitie

Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit omvat de afdekking van het bedrag van 
het belang dat de verslaggevende entiteit heeft  in de nettoactiva van die activiteit.
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8.4.5.2 Administratieve verwerking

Afdekkingen van een netto-investering in een buitenlandse entiteit, met inbegrip van een monetaire 
post die als deel van een netto-investering wordt verwerkt, worden op vergelijkbare wijze verwerkt als 
een kasstroomafdekking.

Zo wordt het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het 
een eff ectieve afdekking is, direct in het eigen vermogen opgenomen en opgenomen bij andere compre-
hensieve winst of verlies. Het niet-eff ectieve deel wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen. De 
winst of het verlies op het afdekkingsinstrument met betrekking tot het eff ectieve deel van de afdekking 
dat direct in het eigen vermogen is opgenomen, wordt bij afstoting van de buitenlandse entiteit in de 
winst- en verliesrekening opgenomen. De tegenboeking in eigen vermogen voor deze opname in winst 
en verlies dient te worden vertoond bij andere comprehensieve winst en verlies.

9 Handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel)

Voorafgaande opmerking:
In het hoofdstuk met betrekking tot verplichtingen op meer dan één jaar wordt een gedetailleerde 
behandeling gegeven. De bewerkingen inzake vorderingen zijn gelijklopend aan deze van de schulden. 
Hier wordt dan ook enkel de essentie weergegeven.

9.1 Defi nities

De gebruikelijke defi nitie dat ‘vorderingen behorende tot de vaste activa’ alle vorderingen omvatten die 
contractueel een looptijd hebben van meer dan één jaar en niet gedurende de lopende verslagperiode 
vervallen, is juist, maar vergt aanvulling.

IAS 1 inzake de defi nitie van vlottende activa schept meer duidelijkheid.
Dit kan als volgt benaderd worden:
Een vordering dient als vlottend te worden geclassifi ceerd indien aan een van de volgende criteria wordt 
voldaan:
– verwacht wordt dat het actief zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de 

normale exploitatiecyclus van de onderneming. Hier worden dan de vorderingen bedoeld die beho-
ren tot de exploitatiecyclus (dus een component van het werkkapitaal zijn). Voorbeelden hiervan zijn 
vorderingen wegens verkoop van handelsgoederen die zelfs op langer dan één jaar dienen voldaan te 
worden, voor zover ze maar beschouwd worden als behorende tot de normale gebruiken;

– het actief wordt hoofdzakelijk aangehouden om te worden verhandeld;
– de vordering moet binnen de 12 maanden na het einde van de verslagperiode worden afgewikkeld;
– het actief betreft  een geldmiddel of kasequivalent, tenzij voor het gebruik van het actief voor ruil of 

voor afwikkeling van een verplichting beperkt is gedurende ten minste 12 maanden na de verslagpe-
riode.

Alle overige vorderingen dienen te worden geclassifi ceerd als vaste activa.
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Ofwel houden ze verband met de exploitatiecyclus – we noemen ze dan handelsvorderingen – ofwel niet, 
hetgeen dan als overige vorderingen wordt benoemd.

Handelsvorderingen ontstaan indien de onderneming krediet geeft  aan een klant voor de vereff ening van 
geleverde goederen of diensten. De verkooptransacties moeten tot de normale bedrijfsuitoefening van de 
onderneming behoren. Binnen de handelsvorderingen geldt volgende indeling:
– handelsdebiteuren: de kredietverlening gebeurt ‘op rekening’;
– te innen wissels: de vordering wordt vertegenwoordigd door een handelsdocument, nl. de wisselbrief;
– vooruitbetalingen: het betreft  vooruitbetalingen verricht door de onderneming en die geen betrek-

king hebben op aankopen van immateriële en materiële vaste activa of aankopen van voorraden;
– dubieuze debiteuren: zijn handelsvorderingen waarvan de terugbetaling op de vervaldag of termijn 

twijfelachtig is;
– bijzondere waardeverminderingsverliezen: drukt de waardedaling uit op de handelsvorderingen.

Overige vorderingen ontstaan als gevolg van zuiver fi nanciële verrichtingen: beschikbaar vermogen 
wordt aan derden uitgeleend op termijn, al dan niet tegen een bepaalde rentevoet.

Indeling:
– vorderingen op rekening: de uitlening wordt geconcretiseerd via het contract of eff ecten, bijvoorbeeld 

obligaties;
– te innen wissels: de uitlening gebeurt tegen ondertekening van een contract en promessen of order-

briefj es op naam of aan order van de onderneming;
– dubieuze debiteuren: zijn overige vorderingen waarvan de terugbetaling op de vervaldag of termijn 

twijfelachtig is;
– bijzondere waardeverminderingsverliezen: drukt de waardedaling uit op overige vorderingen;
– vorderingen wegens leasing;
– ...

Vorderingen zijn meestal het gevolg van een bindende overeenkomst of een wettelijke vereiste. Dit wordt 
meestal geconcretiseerd in een ‘contract’ tussen de onderneming en een derde, waarin alle termen vast-
gelegd worden, zoals wat kan worden gevorderd en waarvoor, het geldbedrag dat eraan verbonden is, 
de termijn waarop de vordering moet worden voldaan alsook de eventuele voorwaarden verbonden aan 
de vordering, zoals rente verschuldigd over de verlopen termijn, te stellen waarborgen enz. Voorbeelden 
hiervan zijn: contracten uitgegeven leningen, verkoop met inning op langer dan één jaar enz.

Vorderingen kunnen ook ontstaan door actie van de onderneming die tegenover de derde partij een eis 
stelt. Het stellen van de eis betekent niet dat er onmiddellijk een vordering ontstaat.
Voorbeelden hiervan zijn schadeclaims – eisen wegens laattijdige prestaties, niet-conforme kwaliteit, 
onvoldoende hoge ontslagvergoeding enz. Er dient te worden onderzocht of we hier te maken hebben 
met een ‘echte’ vordering, dan wel een voorwaardelijke vordering.
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9.2 Voorstelling in de jaarrekening IFRS

Balans

9. Handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel)       1.68.h       XBRL

Voor winst- en verliesrekening, vermogensmutatie, kasstroomtabel en toelichting zijn er geen specifi eke 
voorstellingen.

9.3 Eerste opname

De eerste opname van een vordering in de balans gebeurt als de onderneming er een contract voor 
afsluit. Deze vordering wordt niet langer meer (geheel of gedeeltelijk) opgenomen zodra:
• de contractuele rechten op de kasstromen afl open;
• er sprake is van overdracht.
 Er is sprake van overdracht indien:
– de contractuele rechten op de kasstromen worden overgedragen; of
– de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen uit het fi nancieel actief worden behou-

den, maar een contractuele verplichting wordt aangegaan om de ontvangen kasstromen aan één of 
meer ontvangende partijen te betalen.

Indien een entiteit het contractuele recht op de ontvangst van een fi nancieel actief (het ‘oorspronkelijke 
actief ’) behoudt, maar een contractuele verplichting aangaat om die kasstromen aan één of meer enti-
teiten (de ‘uiteindelijke ontvangers’) te betalen, behandelt de entiteit de transactie als een overdracht van 
een fi nancieel actief indien aan alle van de hieronder vermelde drie voorwaarden wordt voldaan:
a) de entiteit heeft  geen verplichting om bedragen te betalen aan uiteindelijke ontvangers, tenzij de 

entiteit equivalente bedragen uit het oorspronkelijke actief ontvangt. Kortlopende voorschotten door 
de entiteit met het recht op volledige terugontvangst van het uitgeleende bedrag plus opgelopen rente 
tegen marktrente zijn niet in strijd met deze voorwaarde;

b) het is de entiteit op grond van de bepalingen van het overdrachtscontract niet toegestaan om het 
oorspronkelijke actief te verkopen of tot zekerheid te stellen, op een andere wijze dan als zekerheid 
voor de uiteindelijke ontvangers voor de verplichting om hun kasstromen te betalen;

c) de entiteit heeft  een verplichting om eventuele kasstromen die zij namens de uiteindelijke ontvangers 
ontvangt, onverwijld over te maken. Bovendien mag de entiteit dergelijke kasstromen niet herinves-
teren, behalve in geldmiddelen of kasequivalenten, tijdens de korte afwikkelingsperiode tussen de 
inningsdatum tot de datum waarop de betaling aan de uiteindelijke ontvangers moet geschieden, en 
op dergelijke beleggingen verdiende rente wordt aan de uiteindelijke ontvangers doorgegeven.

Indien een entiteit een fi nancieel actief overdraagt, dient zij te evalueren in welke mate zij de risico’s en 
voordelen van de rechthebbende op het fi nanciële actief behoudt:
a) indien de entiteit nagenoeg alle risico’s en voordelen van de rechthebbende op het fi nanciële actief 

overdraagt, dient de entiteit het fi nanciële actief niet langer op te nemen in de balans;
b) indien de entiteit nagenoeg alle risico’s en voordelen van de rechthebbende op het fi nanciële actief 

behoudt, dient de entiteit het fi nanciële actief te blijven opnemen;
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c) indien de entiteit nagenoeg alle risico’s en voordelen van de rechthebbende op het fi nanciële actief 
noch overdraagt, noch behoudt, dient de entiteit vast te stellen of zij de beschikkingsmacht over het 
fi nanciële actief heeft  behouden. In dit geval:
i) dient zij het fi nanciële actief niet langer op te nemen in de balans en eventuele bij de overdracht 

gecreëerde of behouden rechten en verplichtingen afzonderlijk op te nemen als rechten en ver-
plichtingen, indien de entiteit de beschikkingsmacht niet heeft  behouden;

ii) dient zij het fi nanciële actief te blijven opnemen overeenkomstig de omvang van de aanhoudende 
betrokkenheid bij het fi nanciële actief, indien de entiteit de beschikkingsmacht heeft  behouden.

9.4 Waardering van de vordering bij eerste opname

Vorderingen zijn steeds vaststaand (voortvloeiende uit een contractuele verbintenis). De waardering 
dient deze contractuele voorwaarden tot uitdrukking te brengen, maar ook een onderscheid te maken 
tussen het geval waarbij de entiteit al dan niet marktconform de contractuele voorwaarden gesteld heeft . 
Met marktconform wordt bedoeld dat de voorwaarden waaraan de vordering gebeurt voortvloeien uit 
een perfect functionerende markt. Alle partijen zijn volledig geïnformeerd, zijn geïnteresseerd in de 
transactie, zijn van elkaar onafh ankelijk en zijn in voldoende aantal aanwezig.

De eerste opname gebeurt aan reële waarde, zijnde die bij een goed functionerende markt de ‘transac-
tiewaarde’. Dit betekent dat de verplichting de gebruikelijke marktomstandigheden volgt qua duurtijd, 
waarborgen, intresthoogte en moment van intrestbetaling.
Transactiekosten die direct toe te rekenen zijn aan de verwerving of uitgift e van de vordering dienen 
te worden opgenomen in de boekwaarde van deze vordering, tenzij voor vorderingen gewaardeerd aan 
reële waarde, met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening. Heel wat kredietvormen voldoen 
aan deze voorwaarde, zoals leningen op termijn zowel post- als prenumerando, hypothecaire leningen, 
gewone obligatieleningen a pari enz.

Soms nemen marktconforme leningen bijzondere vormen aan waarbij de nominale waarde van de lening 
de rente omvat. Voorbeelden hiervan zijn vorderingen die op einde vervaldag ineens rente-inclusief 
geïnd worden, of leningen en fi nancieringen op afb etaling waarbij via een vaststaand periodiek bedrag 
zowel hoofdsom als intrestlast wordt geïnd.
De nominale of inningswaarde kan hier niet als ‘transactiewaarde’ worden beschouwd. Men zal deze 
transactiewaarde dienen te bepalen door het afzonderen van de rente (volgens de methode van de 
samengestelde intrest) uit de inningswaarden.

Volgt een langlopende vordering niet de markt, dan moet de reële waarde worden bepaald. Dit gebeurt 
dan meestal volgens de eff ectieve-rentevoetmethode. Voorbeelden hiervan zijn renteloze leningen, 
leningen met abnormale lage rente, leningen met disagio bij uitgift e en agio bij terugbetaling en leningen 
die het voorgaande combineren.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Nv Dekoster heeft  een lening u/g van 100.000,00 EUR met een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks wordt een 
vast gedeelte van het kapitaal geïnd en de marktrente voor een dergelijke lening bedraagt 12%. De genie-
ter dient echter gedurende de eerste 6 jaar geen rente te betalen.
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Omdat er gedurende de eerste 6 jaar geen rente betaald dient te worden, dient de reële waarde van de 
vordering te worden bepaald als de verdisconteerde kasstromen. De discontovoet is de marktrente; dit is 
de rente die normaal zou moeten worden geïnd (12%).

Jaar Vordering in EUR Kapitaal in EUR Rente in EUR Kasstromen in EUR
Verdisconteerd 
@ 12% in EUR

1 100 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 8 929,00

2 90 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7 972,00

3 80 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7 118,00

4 70 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 6 355,00

5 60 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5 674,00

6 50 000,00 10 000,00 6 000,00 16 000,00 8 106,00

7 40 000,00 10 000,00 4 800,00 14 800,00 6 695,00

8 30 000,00 10 000,00 3 600,00 13 600,00 5 493,00

9 20 000,00 10 000,00 2 400,00 12 400,00 4 472,00

10 10 000,00 10 000,00 1 200,00 11 200,00 3 606,00

100 000,00 0,00 118 000,00 64 419,00

De reële waarde van de vordering bedraagt aldus 64 419,00 EUR. Het verschil tussen de initiële boek-
waarde en de uiteindelijke vordering (er moet 100 000,00 EUR worden geïnd) neemt de onderneming 
op in het resultaat. Ze boekt dus een kost van 35 581,00 EUR (= 100 000,00 EUR – 64 119,00 EUR). Het 
verschil tussen de initiële boekwaarde en het te innen bedrag van de lening dient te worden geamorti-
seerd, gebruikmakende van de eff ectieve-rentemethode. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel.

Jaar Boekwaarde einde jaar Opbrengst intrest Te innen rente
Toevoeging aan

geamortiseerde kostprijs

1 64 419,00 7 730,00 0,00 7 730,00

2 62 149,00 7 458,00 0,00 7 458,00

3 59 607,00 7 153,00 0,00 7 153,00

4 56 760,00 6 811,00 0,00 6 811,00

5 53 571,00 6 429,00 0,00 6 429,00

6 50 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

7 40 000,00 4 800,00 4 800,00 0,00

8 30 000,00 3 600,00 3 600,00 0,00

9 20 000,00 2 400,00 2 400,00 0,00

10 10 000,00 1 200,00 1 200,00 0,00

53 581,00 18 000,00 35 581,00

De intrest wordt berekend als de boekwaarde vermenigvuldigd met de eff ectieve rente (12%). In de eerste 
6 jaar dient de onderneming geen rente te betalen, dus wordt de geboekte rente volledig toegevoegd aan 
de geamortiseerde kostprijs. Let wel: vermits elk jaar een vast gedeelte van het kapitaal geïnd wordt, dient 
dit in mindering te worden gebracht van de geamortiseerde kostprijs van de vordering. De boekwaarde 
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in het tweede jaar bedraagt 62 149,00 EUR en werd berekend als: 64 419,00 EUR + 7 730,00 EUR – 
10 000,00 EUR.

9.5 Waardering van vordering na opname

De waarde dient de evolutie van de vordering weer te geven waarbij iedere verandering in de waarde op 
de balans invloed zal hebben op deze in de resultatenrekening.

Het doel is na te gaan of er objectieve aanwijzingen zijn dat gebeurtenissen zich voorgedaan hebben die 
de waarde van de vordering in het gedrang brengen, zoals:
– fi nanciële problemen bij de schuldenaar;
– contractbreuk, wanbetaling;
– waarschijnlijkheid van faillissement;
– waarschijnlijkheid van reorganisatie waarbij ook uit hoofde van de emittent toegevingen verwacht 

worden;
– ...

Elk van deze gevallen moet nauwkeurig geanalyseerd worden, en enkel wanneer de onderneming denkt 
dat daardoor op een blijvende wijze de inbaarheid van de vordering – dus de toekomstige verwachte 
kasstromen – in het gedrang komen, dient de onderneming een bijzondere waardevermindering tot 
uitdrukking te brengen.

IAS 39 stelt duidelijk dat op elk einde van de verslagperiode de onderneming dient te beoordelen of er 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een fi nancieel actief. Vorderingen worden 
opgenomen aan nominale waarde of aan geamortiseerde waarde. Dit betekent dat:
– het verschil tussen de geamortiseerde waarde en de contante waarde van de toekomstige geschatte 

inkomende kasstromen (hoofdsom en rente) als verlies aangemerkt wordt, hetzij rechtstreeks, hetzij 
als voorziening. In beide gevallen betekent dit dat in de winst- en verliesrekening er een tenlaste-
neming is;

– uiteraard dient deze bijzondere waardevermindering te worden tegengeboekt wanneer op het einde 
van een volgende verslagperiode blijkt dat de contante waarde hoger is dan de geamortiseerde 
waarde. Deze terugneming gebeurt via winst en verlies.

9.6 Enkele voorbeelden van vorderingen

9.6.1 Leningen u/g, afl osbaar in vaste termijnen, intrest na verlopen periode

Lening u/g op 1 april 20N0 van 60 000,00 EUR. Jaarlijkse terugbetaling per 1 april van 20 000,00 EUR, 
voor de eerste maal op 1 april 20N1. De intrest bedraagt 6%, zesmaandelijks betaalbaar na verlopen 
termijn. Bij storting op 1 april 20N0 wordt 2 000,00 EUR commissie ingehouden. Bij leningen tussen 
Belgische vennootschappen moet geen roerende voorheffi  ng worden ingehouden. Merk hierbij op dat 
de 2 000,00 EUR commissiekosten geen transactiekosten zijn in hoofde van de uitgevende partij. Indien 
wel, zouden deze commissiekosten worden bijgeteld bij de boekwaarde en geamortiseerd volgens de 
eff ectieve-rentemethode. In dit voorbeeld zijn de 2 000,00 EUR een vergoeding voor fi nanciële dienst-
verlening verricht door de uitgever.
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De afl ossingstabel is:

Vordering 
op meer dan 

één jaar in EUR

Binnen het jaar 
vervallend in 

EUR

Jaarlijkse
inning in EUR

Zesmaandelijkse 
intrestopbrengst 

in EUR

Verkregen op-
brengst per  31 12: 
3  maanden in EUR

01 04 20N0 60 000,00 – – – –

01 10 20N0 60 000,00 – – 1 800,00 –

31 12 20N0 40 000,00 20 000,00 – – 900,00

01 04 20N1 40 000,00 – 20 000,00 1 800,00 –

01 10 20N1 40 000,00 – – 1 200,00 –

31 12 20N1 20 000,00 20 000,00 – – 600,00

01 04 20N2 20 000,00 – 20 000,00 1 200,00 –

01 10 20N2 20 000,00 – – 600,00 –

31 12 20N2 – 20 000,00 – – 300,00

01 04 20N3 – – 20 000,00 600,00 –

Jaarlijkse methode

01 04 N0 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Overige baten fi nanciële vorderingen
Uitbetaling leningen

270010
550000
750001

60 000,00
58 000,00
2 000,00

01 10 N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Rente fi nanciële vorderingen
Ontvangst rente

550000
751000

1 800,00
1 800,00

31 12 N0 Diverse vorderingen
 aan Overige vorderingen op rekening
Inventaris

420260
270010

20 000,00
20 000,00

31 12 N0 Verkregen opbrengsten
 aan Rente fi nanciële vorderingen
Inventaris

491000
750000

900,00
900,00

01 01 N1 Rente fi nanciële vorderingen
 aan Verkregen opbrengsten
Opening

750000
491000

900,00
900,00

01 04 N1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
Jaarlijkse inning

550000
420260

20 000,00
20 000,00

01 04 N1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Rente fi nanciële vorderingen

550000
750000

1 800,00
1 800,00

Hier worden de boekingen herhaald vanaf 1 oktober 20N0.



254 Intersentia

Deel 3. De balans

9.6.2 Leningen u/g, afl osbaar in vaste termijnen, intrest voor vervallen termijn

Per 1 maart 20N0 wordt een lening van 20 000,00 EUR verstrekt aan nv XYZ tegen ondertekening van 
4 promessen van 5 000,00 EUR met vervaldagen op 1 maart en 1 september, voor de eerste maal op 
1 maart 20N1. De rente bedraagt 5,75%, zesmaandelijks bij aanvang termijn. Bij storting van de hoofd-
som wordt de eerste rentevervaldag afgehouden.

Afl ossingstabel

Vordering op 
meer dan één 

jaar in EUR

Binnen het 
jaar verval-

lend in EUR

Inning
hoofdsom 

in EUR

Inning intrest
in EUR

Verkregen 
opbrengst per 
31 12 in EUR

Over te dragen 
opbrengsten per 

31 12 in EUR

01 03 20N0 20 000,00 – – 575,00 – –
01 09 20N0 20 000,00 – – 575,00 – –
31 12 20N0 10 000,00 10 000,00 – – 383,33 191,67
01 03 20N1 10 000,00 5 000,00 5 000,00 431,25 – –
01 09 20N1 10 000,00 – 5 000,00 287,50 – –

31 12 20N1 – 10 000,00 – – 191,67 95,83

01 03 20N2 – 5 000,00 5 000,00 143,75 – –
01 09 20N2 – – 5 000,00 – – –

Jaarlijkse methode

01 03 N0 Overige vorderingen: orderbriefjes
 aan Kredietinstellingen: R/C

Rente uit fi nanciële vorderingen
Uitbetaling lening met afhouding eerste
rentevervaldag

270011
550000
750000

20 000,00
19 425,00

575,00

01 09 N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen
Inning intrest

550000
750000

575,00
575,00

31 12 N0 Diverse vorderingen
 aan Overige vorderingen: orderbriefjes
Inventaris

420260
270011

10 000,00
10 000,00

31 12 N0 Rente uit fi nanciële vorderingen
 aan Over te dragen opbrengsten
Inventaris

750000
493000

191,67
191,67

01 01 N1 Over te dragen opbrengsten
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen
Opening

493000
750000

191,67
191,67

01 03 N1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen:
  Rente uit fi nanciële vorderingen
Inning hoofdsom + rente

550000
420260
750000

5 431,25
5 000,00 

431,25



Intersentia 255

Hoofdstuk 1. Vaste activaHoofdstuk 1. Vaste activa

01 09 N1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
  Rente uit fi nanciële vorderingen
Inning hoofdsom + rente

550000
420260
750000

5 287,50
5 000,00

287,50

enz.

9.6.3 Leningen u/g, geïnd in een eenmalige storting na vervallen termijn

Het betreft  een vordering met looptijd van meer dan één jaar die na vervallen termijn ineens terugbe-
taald wordt inclusief rente. Deze rente wordt pro rata temporis op grond van de samengestelde intrest in 
het resultaat opgenomen.

Voorbeeld
Op 1  september 20N0 wordt een leningscontract u/g ad 50 000,00 EUR afgesloten, na 3 jaar ineens 
terugbetaalbaar (inclusief rente) voor een bedrag van 59 550,80 EUR. De onderneming verleent dus een 
krediet voor nominaal 59 550,80 EUR; de nominale waarde omvat de rente, nl.:

50 000,00 EUR = 59 550,80 EUR
(1+r)3

Waaruit r = 6%
– Ontstaan van de vordering: reële waarde: 50 000,00 EUR

– Einde jaar 1: verworven rente: 6% op 50 000,00 EUR = 3 000,00 EUR

– Einde jaar 2: verworven rente: 6% op 50 000,00 EUR + 3 000,00 EUR = 3 180,00 EUR

– Einde jaar 3: verworven rente: 6% op 50 000,00 EUR + 3 000,00 EUR + 3 180,00 EUR = 3 370,80 EUR

– Ontvangst terugbetaling: 59 550,80 EUR.

01 09 N0 Overige vorderingen op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
Uitbetaling lening

270010
550000

50 000,00
50 000,00

31 12 N0 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 3 000,00 × 4
12

270010
750000

1 000,00
1 000,00

01 09 N1 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 3 000,00 × 8
12

270010
750000

2 000,00
2 000,00

31 12 N1 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 3 180,80 × 4
12

270010
750000

1 060,00
1 060,00
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01 09 N2 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 3 180,80 × 8
12

270010
750000

2 120,00
2 120,00

31 12 N2 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 3 370,80 × 4
12

270010
750000

1 123,60
1 123,60

31 12 N2 Diverse vorderingen
 aan Overige vorderingen op rekening

420260
270010

57 303,60
57 303,60

01 09 N3 Diverse vorderingen
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Pro rata jaar 3: 3 370,80 × 8
12

420260
750000

2 247,20
2 247,20

01 09 N3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
Inning

550000
420260

59 550,80
59 550,80

9.6.4 Leningen u/g waarbij de aanschaffi ngswaarde lager is dan de nominale waarde

Bij verwerving van vorderingen van een derde, is het normaal dat de aanschaffi  ngsprijs lager is dan de 
terugbetalingsprijs (nominale waarde). Er verloopt tussen het verwervings- en betalingsmoment een 
zekere periode waarvoor men een disconto aanrekent.

Voorbeeld
Een onderneming neemt de vordering van nominaal 100 000,00 EUR van haar dochteronderneming 
over. De vordering loopt nog 2 jaar en wordt dus door de dochteronderneming gemobiliseerd. Bij een 
discontovoet 7%, is de reële waarde:

100 000,00
(1,07)2  = 87 343,87 EUR

– Ontstaan van de vordering: reële waarde: 87 343,87 EUR

– Einde jaar 1: verworven rente: 7% op 87 343,87 EUR = 6 114,07 EUR

– Einde jaar 2: 7% op 87 343,87 EUR + 6 114,07 EUR = 6 542,06 EUR

– Ontvangst 100 000,00 EUR van oorspronkelijke debiteur van de dochteronderneming.
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01 10 N0 Overige vorderingen op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
Uitbetaling

270010
550000

87 743,87
87 743,87

31 12 N0 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 6 114,07 × 3
12

270010
750000

1 528,52
1 528,52

01 10 N1 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Pro rata jaar 1: 6 114,07 × 9
12

270010
750000

4 585,55
4 585,55

31 12 N1 Overige vorderingen op rekening
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 6 542,06 × 3
12

270010
750000

1 635,52
1 635,52

31 12 N1 Diverse vorderingen
 aan Overige vorderingen op rekening
Inventaris

420260
270010

95 093,46
95 093,46

01 10 N2 Diverse vorderingen
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

Inventaris: 6 542,06 × 9
12

420260
750000

4 906,54
4 906,54

01 10 N2 Kredietinstellingen
 aan Diverse vorderingen

550000 100 000,00
100 000,00

9.6.5 Vorderingen die in termijnen ontvangen worden

Het betreft  de verstrekte fi nancieringen, persoonlijke leningen, leningen op afb etalingen en dergelijke. 
De nominale waarde omvat hier ook de rente. De ontvangen termijnsommen zijn steeds dezelfde en 
bestaan voor een deel uit kapitaal en voor een deel uit rente. De splitsing in kapitaal en rente moet gebeu-
ren door ‘toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo’, d.i. volgens 
de actuele methode. Voor de berekeningsformules verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Schulden op meer 
dan één jaar’. Ter illustratie geven we volgend voorbeeld:
– Een garage verkoopt een auto op afb etaling voor 15 750,00 EUR (inclusief btw).
– Voorschot: 6 250,00 EUR; te fi nancieren: 12 500,00 EUR.
– Aantal termijnen: 15.
– Maandelijks lastenpercentage: 0,50%.
– Eerste inning: 1 augustus 20N0.
– Maandelijkse reële rente (berekeningsformule: zie hoofdstuk ‘Schulden op meer dan één jaar’): 

0,9178%.
– De maandelijkse betalingen bedragen 895,83 EUR.
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Hieruit volgt de tabel:

Datum Kapitaal in EUR Betaling in EUR Afl ossing in EUR Intrest in EUR

01 08 20N0 (a) 12 500,00 895,83 781,10 114,73

01 09 20N0 (a) 11 718,90 895,83 788,25 107,58

01 10 20N0 (a) 10 930,65 895,83 795,50 100,33

01 11 20N0 (a) 10 135,15 895,83 802,80 93,03

01 12 20N0 (a) 9 332,35 895,83 810,18 85,65

01 01 20N1 (b) 8 522,17 895,83 817,60 78,23

01 02 20N1 (b) 7 704,57 895,83 825,13 70,70

01 03 20N1 (b) 6 879,44 895,83 832,68 63,15

01 04 20N1 (b) 6 046,76 895,83 840,33 55,50

01 05 20N1 (b) 5 206,43 895,83 848,05 47,78

01 06 20N1 (b) 4 358,38 895,83 855,83 40,00

01 07 20N1 (b) 3 502,55 895,83 863,68 32,15

01 08 20N1 (b) 2 638,87 895,83 871,60 24,23

01 09 20N1 (b) 1 767,27 895,83 879,60 16,23

01 10 20N1 (b) 887,67 895,83 887,67 8,16

13 437,00 12 500,00 937,50

– De reële waarde is: 12 500,00 EUR.
– (a) vervallend in boekjaar 20N0: 3 377,83 EUR
 (b) vervallend in boekjaar 20N1: 9 122,17 EUR

31 07 N0 Handelsdebiteuren
 aan Brutoverkoop
  Verschuldigde btw verkopen

420000
700101
499420

15 750,00
13 016,53
2 733,47

31 07 N0 Kredietinstellingen
 aan Handelsdebiteuren

550000 6 250,00
6 250,00

31 07 N0 Overige vorderingen op rekening
Diverse vorderingen
 aan Handelsdebiteuren
Contract

270010
420200
420000

9 122,17
3 377,83

12 500,00

01 08 N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen

Rente uit fi nanciële vordering
Maandelijkse inning

550000
420260
750000

895,83
781,10
114,73

01 09 N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
  Rente uit fi nanciële vorderingen

550000
750000

895,83
788,25
107,58

Verricht nu zelf de resterende boekingen.
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9.6.6 Renteloze vorderingen of vorderingen met abnormaal lage rente

De vorderingen die hier bedoeld worden, hebben de volgende kenmerken:
– de terugbetaling gebeurt meer dan één jaar na ontstaan;
– de onderneming rekent geen rente aan of rekent een rente aan die beduidend lager is dan de normale 

marktrente, geldend op datum van ontstaan van de vordering voor gelijkaardige uitleningen.

IAS stelt dat de vordering aan de normale marktrente gebeurt, en dan ook de reële waarde uitdrukt.

Voorbeeld
– Verkoopcontract machine voor 50 000,00 EUR, betaalbaar na 2 jaar. De marktrente is 5,5%.
– De nominale waarde van de vordering is 50 000,00 EUR.
– De reële waarde van de verkoop is de actuele waarde van de vordering, nl.:

50 000,00 EUR
(1+0,055)2  = 44 922,62 EUR

De vordering dient aan de reële waarde te worden opgenomen.

Pro rata temporis moet de rente tot uitdrukking worden gebracht:

Einde jaar Verworven rente

1 44 922,62 EUR × 5,5% = 2 470,74 EUR

2 44 922,62 EUR + 2 470,74 EUR × 5,5% = 2 606,64 EUR

Totaal 5 077,38 EUR

01 01 N0 Handelsvorderingen
 aan Brutoverkoop
  Verschuldigde btw verkopen

270000
700001
499420

44 922,62
37 126,13
7 796,49

31 12 N0 Handelsvorderingen
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

270000
750000

2 470,74
2 470,74

31 12 N1 Handelsdebiteuren
 aan Handelsvorderingen
Inventaris

420000
270000

47 393,36
47 393,36

31 12 N1 Handelsdebiteuren
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen

420000
750000

2 606,64
2 606,64

01 01 N2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Handelsdebiteuren
Inning

550000
420000

50 000,00
50 000,00

9.6.7 Obligaties of titels andere dan aandelen

– Intekening op obligatielening
Per 1 september 20N0 is er een intekening op een niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatiele-
ning 20N0-20N5, voor 50 000,00 EUR, verdeeld in 5 000 obligaties van 10,00 EUR nominaal. Inteken-
prijs 99%, terugbetaalbaar tegen 102%. De rente bedraagt 6%, jaarlijks betaalbaar tegen afgift e van de 
coupon. De afl ossing gebeurt naar rato van 1 000 obligaties per jaar vanaf 20N1.
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Nominaal rendement ≠ actuarieel rendement

1) Bepaling van het actuarieel rendement

01 09 N0 01 09 N1 01 09 N2 01 09 N3 01 09 N4 01 09 N5

49 500,00 10 000,00
200,00

3 000,00

10 000,00
200,00

2 400,00

10 000,00
200,00

1 800,00

10 000,00
200,00

1 200,00

10 000,00
200,00
600,00

kapitaal
agio

rente
nominaal

49 500,00 = 13 200,00
(1 + i)1

12 600,00
(1 + i)2

+ 12 000,00
(1 + i)3

+ 11 400,00
(1 + i)4

+ 10 800,00
(1 + i)5

+

i = 0,0702705 = actuariële rentevoet
i = 0,06000 = nominale rentevoet

2) Afl ossingstabel

Actuariële waarde 
obligatielening 

u/g in EUR

Jaarlijkse inning
obligatielening

u/g + agio in EUR

correctie AW
(reële intrest – no-
minale intrest) per 

31/12 in EUR
Inning rente 

nominaal in EUR

Verkregen rente
per 31/12 

4 maanden in EUR

01 09 20N0 49 500,00 – – – –

31 12 20N0 49 659,46 – 159,46 – 1 000,00

01 09 20N1 39 459,46 10 200,00 – 3 000,00 –

31 12 20N1 39 910,13 – 450,67 – 800,00

01 09 20N2 29 710,13 10 200,00 – 2 400,00 –

31 12 20N2 30 075,71 – 365,58 – 600,00

01 09 20N3 19 875,71 10 200,00 – 1 800,00 –

31 12 20N3 20 150,22 – 274,51 – 400,00

01 09 20N4 9 950,22 10 200,00 – 1 200,00 –

31 12 20N4 10 127,26 – 177,04 – 200,00

31 09 20N5 – 10 200,00 72,74 600,00 –

Uitleg:

Jaar Reële intrest in EUR ≠ Nominale intrest = in EUR Correctie in EUR

20N1 3 478,39 3 000,00 478,39

20N2 2 795,24 2 400,00 395,24

20N3 2 106,26 1 800,00 306,26

20N4 1 411,02 1 200,00 211,02

20N5 709,09 600,00 109,09

= 1 500,00 (= agio)
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en correctie AW:

159,46: 31/12/20N0 = 478,39 × 4/12
450,67: 31/12/20N1 = (478,39 × 8/12) + (395,24 × 4/12)
365,58: 31/12/20N2 = (395,24 × 8/12) + (306,26 × 4/12)
274,51: 31/12/20N3 = ...
177,04: 31/12/20N4 = ...
72,74: 01/09/20N5 = ...

3) De boekingen

01 09 N0 Obligaties: initiële waardering
 aan Kredietinstellingen: R/C
Uitbetaling lening

260100
550000

49 500,00
49 500,00

31 12 N0 Obligaties
Verkregen opbrengsten
 aan Rente uit fi nanciële vorderingen
Inventaris: rente + agio

260100
491100
750000

159,46
1 000,00

1 159,46

01 01 N1 Rente uit fi nanciële vorderingen
 aan Verkregen opbrengsten
Opening

750000
491100

1 000,00
1 000,00

Diverse vorderingen vervallend gedurende
het boekjaar
 aan Obligaties

420260
260100

10 200,00
10 200,00

01 09 N1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
Jaarlijkse inning hoofdsom

550000
420260

10 200,00
10 200,00

01 09 N1 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische
belastingen en voorheffi ngen
 aan Rente uit fi nanciële activa
Inning rente

550000

670000
750000

2 550,00

450,00
3 000,00

31 12 N1 Obligaties: initiële waardering
Verkregen opbrengsten
 aan Rente uit fi nanciële activa
Inventaris: rente + agio

260100
491100
750000

450,67
800,00

1 250,67

enz.

9.6.8 Zero-bonds

Een zero-bond is een voorbeeld van een eff ect met een rendement dat, volgens de uitgift evoorwaarden, 
uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde. De boekhoud-
kundige verwerking stelt opnieuw dat de reële waarde van de vordering moet worden uitgedrukt.
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Voorbeeld:
Per 1 juli 20N0 gaat men over tot de aankoop van 50 zero-bonds
Aanschaffi  ngswaarde 100,00 EUR/zero-bond
Nominale waarde 200,00 EUR/zero-bond
Looptijd 10 jaar
Actuarieel rendement 6,18% jaarlijks

De boekingen zijn:

01 07 N0 Overige leningen (bonds): initiële waardering
 aan Kredietinstellingen: R/C
Aankoop zero-bonds

260120
550000

5 000,00
5 000,00

31 12 N0 Overige leningen (bonds): initiële waardering
 aan Rente uit fi nanciële activa
Inventaris: verschil AW–TW pro rata in resultaat
5 000,00 × 0,0618 × 6/12

260129
750000

154,50
154,50

31 12 N1 Overige leningen (bonds): initiële waardering
 aan Rente uit fi nanciële activa
Inventaris: verschil AW–TW pro rata in 
resultaat
(5 000,00 × 0,0618 × 6/12) + 
(5 309,00 × 0,0618 × 6/12)

260120
750000

318,55
318,55

enz.

10 Overige vaste activa

10.1 Defi nitie

Het XBRL brengt in deze rubriek een aantal elementen samen die ofwel niet passen in vorige rubrieken, 
ofwel volgens IAS/IFRS afzonderlijk vermeld dienen te worden.

Voorbeelden zijn: vooruitbetaalde sommen m.b.t. reclamecampagne, promotiecampagne, diensten van 
marktonderzoek, commissies van vertegenwoordigers enz.
Aangezien het hier om het vast deel van de vooruitbetalingen gaat, moeten de vooruitbetalingen aan de 
defi nitie van de vaste activa voldoen. Een actief dient als vast te worden geclassifi ceerd als het voldoet 
aan een van de volgende criteria:
a) verwacht wordt dat het actief niet zal worden gerealiseerd of niet bestemd is voor verkoop of gebruik 

in de normale exploitatiecyclus van de entiteit;
b) het actief wordt niet aangehouden om te worden verhandeld;
c) verwacht wordt dat het actief niet zal worden gerealiseerd binnen 12 maanden na de balansdatum;
d) het actief betreft  een geldmiddel of een kasequivalent (zoals gedefi nieerd in IAS 7 Het kasstroom-

overzicht), waarvan het gebruik voor ruil of voor afwikkeling van een verplichting beperkt is gedu-
rende ten minste 12 maanden na het einde van de verslagperiode.

Indien de vooruitbetalingen niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen ze moeten worden opgenomen 
onder het vlottende deel van de vooruitbetalingen.
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10.1.1 Defi nitie vooruitbetalingen

Het gaat om gedurende ten minste 12 maanden in gebruik beperkte geldmiddelen of geldequivalent.
De middelen zijn aanwezig, maar door een of andere actie van derden of regelgeving kan de onderne-
ming er niet over beschikken.
Voorbeelden zijn: beslag door de rechter op een bepaalde geldsom, onmogelijkheid om beschikbare 
middelen te repatriëren vanuit het buitenland, in borg gegeven geldmiddelen ter uitvoering van een 
werk enz.

10.1.2 Overschot uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding

In het bijzonder maakt van deze rubriek deel uit het overschot uit hoofde van vergoedingen na uitdienst-
treding. Vergoedingen na uitdiensttreding omvatten bijvoorbeeld pensioenrechten en andere vergoe-
dingen na uitdiensttreding, zoals levensverzekeringen en medische zorgverlening na uitdienstuittreding.

10.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

10.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

10.3.1 Vooruitbetalingen

Vooruitbetalingen worden steeds geboekt aan de nominale waarde.
Zodra blijkt dat een vooruitbetaling geen object meer heeft , dient zij in de winst- en verliesrekening te 
worden verwerkt.
– bij ontvangst van de voorschotfactuur:

Vooruitbetaling (vast)
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

280000
499480
485000

.............

.............
.............

– wanneer vooruitbetaling op korte termijn komt:

Vooruitbetalingen (vlottend)
 aan Vooruitbetaling (vast)

430000
280000

.............
.............

– bij ontvangst van de defi nitieve factuur, nadat de gevraagde prestatie geleverd wordt:

Diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Vooruitbetalingen (vlottend)
  Leveranciers

61...
499480
430000
485000

.............

.............
.............
.............
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10.3.2 In gebruik beperkte of beloofde geldmiddelen

De waarde is de nominale waarde van het in gebruik beperkte geldmiddel.
Indien er een risico bestaat dat de onderneming er na een zekere tijd niet meer over zou kunnen beschik-
ken, dan is dit het gevolg van de reden waarom deze middelen geblokkeerd werden.
Beslag op een bankrekening betekent dat er een betwisting is met een derde die beslag op middelen heeft  
doen leggen. Zodra de onderneming meent dat er een risico bestaat dat in deze betwisting een last zal 
ontstaan, zal zij daartoe de nodige voorzieningen voor risico’s (ten laste van de winst- en verliesrekening) 
aanleggen (zie voorheen verplichtingen). Indien achteraf de geldmiddelen eff ectief gebruikt worden in de 
regeling van de betwisting, dan is dit met als tegenpost het aanwenden van de voorziening voor risico’s.
Hetzelfde geldt als de onderneming geldmiddelen als borgstelling voor de goede uitwerking van werken 
stelt.
Zodra er betwistingen ontstaan, moet de onderneming ten laste van het resultaat voorzieningen vormen. 
Pas bij afwikkeling heeft  dit een impact op de geldmiddelen zelf.
Bij een lopende betwisting beslist de rechtbank tot bewarend beslag op 100 000,00 EUR op de beschik-
bare geldmiddelen. Los van aan te leggen voorzieningen (zie voorheen) zal de onderneming boeken:

Activa onder beslag (lt)
Middelen onder beslag (kt)
 aan Kredietinstellingen

280110
430110
550000

.............

.............
.............

10.3.3 Overschot uit hoofde van uitdiensttreding

Het bedrag dat wordt opgenomen als een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, 
dient het nettototaal van de volgende bedragen te zijn:
– de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten op het 

einde van de verslagperiode;
– vermeerderd met enige actuariële winsten (verminderd met enige actuariële verliezen) die niet zijn 

opgenomen;
– verminderd met enige nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd;
– verminderd met de reële waarde op het einde van de verslagperiode van eventuele fondsbeleggingen 

waaruit de verplichtingen direct moeten worden afgewikkeld.

Wanneer dit bedrag negatief is, ontstaat een actief. Het is dit actief dat in de rubriek van de overige vaste 
activa moet worden geboekt.
Het overschot uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding dient te worden gewaardeerd tegen de 
laagste waarde van:
– het nettototaal van de volgende bedragen:

• de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten op het 
einde van de verslagperiode;

• vermeerderd met enige actuariële winsten (verminderd met enige actuariële verliezen) die niet 
zijn opgenomen;

• verminderd met enige nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd;
• verminderd met de reële waarde op het einde van de verslagperiode van eventuele fondsbeleg-

gingen waaruit de verplichtingen direct moeten worden afgewikkeld.
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1 Omschrijving vlottende activa

1.1 Begrip vlottende activa

In het Raamwerk IAS/IFRS wordt een actief omschreven als ‘een uit gebeurtenissen uit het verleden 
voortgekomen middel, waarover de onderneming zeggenschap uitoefent en waaruit in de toekomst naar 
verwachting economische voordelen naar de onderneming zullen vloeien’.
Een voorbeeld ter verklaring: voorraden grondstoff en werden aangekocht in het verleden, de onder-
neming beslist ze te gebruiken in het productieproces, en de toekomstige economische voordelen zijn 
hier indirect te omschrijven als bijdragen in de kostprijs van de producten die dan later zullen worden 
verkocht.

Belangrijke elementen in de defi nitie zijn:
a) de onderneming kan zeggenschap uitoefenen. Zeggenschap heeft  ze als ze volle eigenaar is van het 

actief. Maar zelfs zonder volledig eigenaar te zijn, is het mogelijk dat ze zeggenschap heeft , zoals bij 
fi nanciële leasing;

b) het actief moet bijdragen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, tot economische voordelen.

Deze economische voordelen worden gemeten door de bijdrage van het actief aan de stroom van geld-
middelen en kasequivalenten naar de onderneming. Dit gebeurt op de volgende manieren:
– activa dienen om prestaties of goederen te produceren die uiteindelijk verkocht gaan worden;
– activa worden geruild tegenover andere activa;
– activa worden gebruikt om een verplichting te delgen;
– activa worden uitgekeerd aan de eigenaars.

1.2 Vlottende activa

Bij de basisvoorstelling van de activa is het onderscheid vlottend/vast zeer belangrijk. Slechts wanneer 
deze voorstelling niet tot een getrouw beeld leidt, mag men overgaan tot een voorstelling in volgorde van 
hun liquiditeit.

Een actief wordt als vlottend beschouwd wanneer het voldoet aan een van volgende voorwaarden:
– het wordt gerealiseerd (verbruikt, verkocht, geïnd, ...) gedurende de normale exploitatiecyclus van 

de onderneming (voorraden grondstoff en, goederen in bewerking, bestellingen in uitvoering, ...). 
Als normale exploitatiecyclus wordt de tijd beschouwd tussen het ontstaan van het actief en het 
omzetten in contanten of kasequivalenten. Deze exploitatiecyclus kan zowel korter als langer zijn dan 
12 maanden;

– het wordt aangehouden om op korte termijn verkocht te worden (gereed product, handelsgoederen);
– het wordt vermoedelijk binnen de 12 maanden na het einde van de verslagperiode gerealiseerd (han-

delsvorderingen, activa bestemd voor de verkoop, ...);
– het zijn geldmiddelen of kasequivalenten die onmiddellijk in contanten omgezet kunnen worden 

(contanten, beschikbaar op rekening, titels en aandelen genoteerd ter beurs, ...). Wanneer de entiteit 
kasequivalenten houdt met het doel ze te verkopen, dan zijn ze vlottend.
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Vlottende activa zijn dus de activa die behoren tot het werkkapitaal van de onderneming. Zij kunnen 
gedurende de normale exploitatiecyclus van de onderneming in geld omgezet worden. Een juiste clas-
sifi catie is van belang omdat dit de liquiditeitspositie van de onderneming beïnvloedt.

1.3 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

2 Activa bestemd voor verkoop

2.1 Defi nitie

Een onderneming dient een vast actief (of een groep activa die wordt afgestoten) te classifi ceren als aan-
gehouden voor verkoop, indien zijn boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkoop-
transactie en niet door het voortgezette gebruik ervan.

Dit zal slechts het geval zijn indien het actief (of de groep activa) in zijn huidige staat onmiddellijk 
beschikbaar is voor verkoop en alleen onderworpen is aan bepalingen die gebruikelijk zijn voor de ver-
koop van dergelijke activa (of groepen activa). Bovendien dient de verkoop zeer waarschijnlijk te zijn.

Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke verkoop als het gepaste managementniveau zich heeft  
verbonden tot een plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa) en als een operationeel plan 
om een koper te vinden en het plan te voltooien, opgestart is. Bovendien moet het actief (of de groep 
activa) op actieve wijze voor verkoop op de markt gebracht worden tegen een prijs die redelijk is ten 
opzichte van zijn huidige reële waarde. Daarenboven dient de verkoop naar verwachting in aanmerking 
te komen voor opname als een voltooide verkoop binnen één jaar na de datum van de classifi catie, en 
dienen handelingen die nodig zijn om het plan te voltooien, aan te geven dat het onwaarschijnlijk is dat 
belangrijke wijzigingen aan het plan zullen worden aangebracht of dat het plan zal worden ingetrokken.

Indien een entiteit zich verbindt tot een plan tot verkoop van een dochteronderneming, en er is sprake 
van verlies van zeggenschap, moeten alle activa en verplichtingen van deze dochteronderneming geclas-
sifi ceerd worden als aangehouden voor verkoop, zelfs wanneer de entiteit na verkoop een minderheids-
belang in haar voormalige dochteronderneming behoudt.

Uitzonderlijk kunnen activa toch als bestemd voor verkoop worden opgenomen, ook al is de verkoop 
niet binnen het jaar voltooid. Er kunnen zich immers gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die 
de periode om de verkoop te voltooien, na een jaar verlengen. Een verlenging van de periode die nodig 
is om een verkoop te voltooien, sluit niet uit dat een actief (of de groep activa) wordt geclassifi ceerd als 
aangehouden voor verkoop indien het uitstel wordt veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandighe-
den waarover de entiteit geen controle heeft  en indien er voldoende aanwijzingen zijn dat de entiteit 
verbonden blijft  aan haar plan om het actief (of de groep activa) te verkopen.

Een onderneming dient een vast actief (of een groep activa) dat wordt opgegeven, niet te classifi ceren 
als aangehouden voor verkoop. De reden hiervoor is dat zijn boekwaarde hoofdzakelijk gerealiseerd zal 
worden door het voortgezette gebruik. In dezelfde zin dient een vast actief dat tijdelijk op non-actief is 
gesteld, niet te worden verwerkt als een actief dat opgegeven is.
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Bovenstaande normen geven aan dat het belangrijkste criterium is dat de onderneming feitelijk of uit-
drukkelijk het actief houdt met de bedoeling het te verkopen:
– feitelijk een actief houden als te verkopen: actief wordt buiten gebruik gesteld, naar de vermoedelijke 

realisatiewaarde gebracht, en de enige mogelijkheid die men heeft , is dit actief verkopen en dit zo snel 
mogelijk;

– uitdrukkelijk houden als te verkopen: de onderneming beslist activa niet langer tot de gebruikelijke 
activiteit te bestemmen, maar ze te bestemmen tot verkoop (het betreft  activa die niet verouderd zijn, 
maar waarvoor de onderneming beslist heeft  de activiteit (bedrijfstak) waartoe het actief behoort, te 
stoppen).

Het is eveneens onbelangrijk of het actief vast of vlottend is, het enige belangrijke criterium is dat men 
het te gelde wenst te maken. Alle in D 3, H 1 behandelde activa en ook de vlottende activa van het huidige 
hoofdstuk kunnen op een bepaald moment door de beleidsorganen als te verkopen bestemd worden.

Indien bij verkoop er realisatie van winst of verlies is, behoort die tot de gewone resultaten, alleen dient 
in de toelichting de winst of het verlies voortvloeiend uit de transactie afzonderlijk gerapporteerd te 
worden.

2.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

2.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

2.3.1 Waardering

Een onderneming dient een actief bestemd voor verkoop, of voor uitkering aan eigenaars, te waarderen 
tegen de laagste waarde van zijn boekwaarde en zijn reële waarde minus de verkoopkosten.
Reële waarde minus de verkoopkosten wordt ook de vermoedelijke (netto)realisatiewaarde genoemd.

Bij recent verworven activa zal de toepassing van deze regel tot gevolg hebben dat het actief bij eerste 
opname wordt gewaardeerd tegen de laagste waarde van zijn boekwaarde indien het niet als bestemd 
voor verkoop was geclassifi ceerd (bv. tegen kostprijs), en de reële waarde minus de verkoopkosten. 
Indien het actief (of de groep activa) wordt verworven als onderdeel van een bedrijfscombinatie, dient 
het derhalve te worden gewaardeerd tegen de reële waarde minus verkoopkosten.
Bij reeds ingebruik zijnde activa betekent dit dat de boekwaarde (kostprijs min geboekte afschrijvingen 
en bijzondere waardeverminderingsverliezen) aangepast dient te worden aan de reële waarde minus 
verkoopkosten, indien deze laatste lager is.

Ook al stelt de norm dat deze activa binnen de exploitatiecyclus verkocht dienen te worden, is het moge-
lijk dat de verkoop naar verwachting na meer dan één jaar zal plaatsvinden. De onderneming dient dan 
de verkoopkosten te waarderen tegen hun contante waarde. Elke toename van de contante waarde van 
de verkoopkosten die voortvloeit uit het verstrijken van de tijd, dient in de winst- en verliesrekening te 
worden gepresenteerd als fi nancieringskosten.
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Het voorgaande kan geïllustreerd worden door het hiernavolgende voorbeeld.
Omwille van de hoge productiekosten en de lage marktprijzen beslist een onderneming eind 20N0 de 
productie van een nevenproduct af te stoten. De vaste activa met betrekking tot deze productielijn wor-
den vanaf die datum geclassifi ceerd als zijnde aangehouden voor verkoop. Het management vindt niet 
lang daarna een koper. De verkoopovereenkomst wordt opgemaakt en getekend.

Na ondertekening stelt de koper vast dat deze productielijn aanzienlijke bodemverontreiniging heeft  
teweeggebracht, waarvan hij op het moment van aankoop niet op de hoogte was. De koper eist dat de 
onderneming eerst maatregelen treft  teneinde deze schade te herstellen. Hierdoor zal de verkoop uitein-
delijk niet binnen het jaar (20N1) kunnen plaatsvinden. Maar toch, de onderneming engageert zich de 
schade te herstellen en het is zeer waarschijnlijk dat zij hierin zal slagen en bijgevolg de verkoop begin 
20N2 toch zal kunnen doorgaan.

De activa van de afgestoten productielijn worden geclassifi ceerd als zijnde een groep van activa aange-
houden voor verkoop in de jaarrekening van de verkopende onderneming.
Deze groep van activa wordt gewaardeerd aan de laagste waarde van zijn boekwaarde en zijn reële 
waarde minus de verkoopkosten.
De boekwaarde van de betreff ende groep activa bedraagt eind 20N0 149 560,00 EUR. De reële waarde 
van diezelfde activa bedraagt op dat moment 145 400,00 EUR. De kosten op het moment van verkoop 
(ontmanteling, ...) worden initieel geraamd op 10 690,00 EUR. De onderneming zal de activa opnemen 
aan de reële-waardeverkoopkosten gezien deze lager zijn dan de boekwaarde.
Na ondertekening van het verkoopcontract en de ontdekking van de milieuschade lopen de bijkomende 
verkoopkosten echter snel op. De onderneming schat dat aan de sanering van de bodem een additioneel 
prijskaartje zal hangen van ca. 18 370,00 EUR. Vermoedelijk zullen deze herstellingswerken ook meer 
dan een jaar in beslag nemen, waardoor de verkoop wordt uitgesteld en de waarde van de groep activa 
die wordt afgestoten in de jaarrekening 20N0, kan worden vastgesteld op de reële waarde – contante 
waarde van de verkoopkosten (stel i = 5%).

Op afsluitdatum van 20N0 betekent dit dat de activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd 
aan: 145 400,00 EUR – (10 690,00 EUR + 18 370,00 EUR)/(1 + i)2 = 145 400,00 EUR – 26 358,28 EUR = 
119 041,72 EUR.

Aangezien de boekwaarde van de groep activa op dat moment 149 560,00 EUR bedraagt, betekent dit 
de opname van een bijzonder waardeverminderingsverlies van 149 560,00 EUR – 119 041,72 EUR = 
30 518,28 EUR.

Boeking: overboeking van de vaste activa naar de vlottende activa aangehouden voor verkoop

Activa bestemd voor verkoop:
aanschaffi ngswaarde
Machines, installaties: geboekte afschrijvingen
 aan Machines, installaties:

aanschaffi ngswaarde

300000

2002x8

2002x0

149 560,00

.............

.............
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Boeking: bijzonder waardeverminderingsverlies

Bijzondere waardeverminderingsverliezen: 
toevoeging 
 aan Activa bestemd voor verkoop:

geboekte bijzondere waardevermin-
deringsverliezen

630220

300009

30 518,28

30 518,28

Op afsluitdatum van 20N1 betekent dit dat de activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd 
aan: 145 400,00 EUR – (10 690,00 EUR + 18 370,00 EUR)/(1 + i)1 = 145 400,00 EUR – 27 676,19 EUR 
= 117 723,80 EUR, daar waar de geboekte waarde 148 560,00 EUR – 30 518,28 EUR = 119 041,72 EUR 
bedraagt.

Dit verschil is een tijdsverschil en wordt in de winst- en verliesrekening van 20N1 opgenomen als fi nan-
cieringskosten, zijnde 1 317,91 EUR.

Financieringskosten activa bestemd voor
verkoop: gemaakte kosten
 aan Activa aangehouden voor verkoop: 

aanpassingen aan de reële waarde

650400

300008

1 317,92

1 317,92

2.3.2 Bijzondere waardeverminderingsverliezen en terugboekingen

Een entiteit dient een bijzonder waardeverminderingsverlies te boeken voor elke eerste of latere afschrij-
ving van een actief (of een groep activa) tot de reële waarde minus verkoopkosten.

Een entiteit dient een winst voor elke latere verhoging van de reële waarde minus verkoopkosten van een 
actief (of een groep activa) op te nemen, maar niet meer dan het geaccumuleerd bijzonder waardever-
minderingsverlies dat in overeenstemming met IFRS 5 is opgenomen.

Een entiteit dient een vast actief niet af te schrijven terwijl het geclassifi ceerd is als aangehouden voor 
verkoop of terwijl het deel uitmaakt van een groep activa die wordt afgestoten en die geclassifi ceerd is 
als aangehouden voor verkoop. Rente en andere lasten die toerekenbaar zijn aan de verplichtingen van 
een groep activa die wordt afgestoten en die geclassifi ceerd is als aangehouden voor verkoop, dienen 
opgenomen te blijven.

Voorbeeld:
Een deel van het wagenpark van een onderneming is eind 20N0 aan vervanging toe. De boekwaarde van 
de wagens die zullen worden vervangen, bedraagt op inventarisdatum na afschrijvingen 28 500,00 EUR 
(= 114 000,00 – 85 500,00). De reële waarde verminderd met de verkoopkosten (nazicht wagens voor 
verkoop) wordt vastgesteld op 25 900,00 EUR – 1 500,00 EUR = 24 400,00 EUR.
De wagens die zullen worden verkocht, worden opgenomen als zijnde activa aangehouden voor verkoop 
en worden gewaardeerd aan de laagste waarde van ofwel de boekwaarde ofwel de reële waarde minus de 
verkoopkosten. Dit betekent dat deze wagens zullen worden opgenomen onder de vlottende activa voor 
het bedrag van de reële waarde minus de verkoopkosten: 24 400,00 EUR.
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Boeking: overboeking van de vaste activa naar de vlottende activa aangehouden voor verkoop

Activa bestemd voor verkoop:
aanschaffi ngswaarde
Rollend materieel: geboekte afschrijvingen
 aan Rollend materieel

300000

200308
200300

28 500,00

85 500,00 
114 000,00

Boeking: om de boekwaarde terug te brengen tot de reële waarde min de verkoopkosten, wordt op inven-
tarisdatum 20N0 een bijzonder waardeverminderingsverlies in de winst- en verliesrekening geboekt van: 
28 500,00 EUR – 24 400,00 EUR = 4 100,00 EUR

Bijzondere waardeverminderingsverliezen: 
toevoeging
 aan Activa bestemd voor verkoop:

geboekte bijzondere
waardeverminderingsverliezen

630220

300009

4 100,00

4 100,00

Indien de reële waarde verminderd met de verkoopkosten van de te koop aangeboden wagens in 20N1 
zou toenemen, dan zou er winst worden opgenomen in de winst- en verliesrekening van maximaal de 
voorheen geboekte waardeverminderingsverliezen, zijnde 4 100,00 EUR. Stel dat de reële waarde met 
5 000,00 EUR zou stijgen, dan wordt er een winst tot uitdrukking gebracht van maximaal 4 100,00 EUR.

Boeking: terugname bijzondere waardeverminderingsverliezen

Activa: bestemd voor verkoop; geboekte
bijzondere waardeverminderingsverliezen
 aan Bijzondere waardeverminderingsver-

liezen: terugneming (–)

300009

630230

4 100,00

4 100,00

2.3.3 Wijzigingen in een plan tot verkoop

Indien een entiteit een actief (of een groep activa) geclassifi ceerd heeft  als aangehouden voor verkoop, 
maar niet langer aan de opnamecriteria wordt voldaan, dient de entiteit het actief (of de groep activa) 
niet langer te classifi ceren als aangehouden voor verkoop.

De entiteit dient een actief dat niet langer wordt geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop, te waar-
deren tegen de laagste waarde van:
– zijn boekwaarde voordat het actief werd geclassifi ceerd als bestemd voor verkoop, aangepast voor 

eventuele afschrijvingen of herwaarderingen die zouden zijn opgenomen indien het actief niet 
geclassifi ceerd was als aangehouden voor verkoop; en

– zijn realiseerbare waarde op de datum waarop later wordt beslist niet tot verkoop over te gaan.

De onderneming dient elke vereiste aanpassing aan de boekwaarde van een vast actief dat niet langer 
geclassifi ceerd is als aangehouden voor verkoop, op te nemen als baten uit voortgezette bedrijfsactivitei-
ten in de periode waarin niet langer wordt voldaan aan de hiervoor vermelde opnamecriteria.



272 Intersentia

Deel 3. De balans

Indien een entiteit een individueel actief of een individuele verplichting verwijdert uit een groep activa 
die wordt afgestoten en die is geclassifi ceerd als aangehouden voor verkoop, dienen de resterende activa 
en verplichtingen van de groep activa die wordt afgestoten, alleen verder te worden gewaardeerd als 
groep, indien de groep voldoet aan opnamecriteria. In het andere geval dienen de resterende vaste activa 
van de groep die individueel voldoen aan de criteria om te worden geclassifi ceerd als actief aangehouden 
voor verkoop, afzonderlijk te worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van hun boekwaarde en hun 
reële waarde minus verkoopkosten op die datum. Alle vaste activa die niet voldoen aan de criteria, die-
nen niet langer geclassifi ceerd te worden als aangehouden voor verkoop.

2.4 Boekhoudkundige verwerking

De hiervoor behandelde waarderingsregels leiden tot volgend boekhoudkader:
a) Verwerving via aankoop van een bedrijfsgeheel
 De onderneming verwerft  ter gelegenheid van de overname van een bedrijfsgeheel een aantal activa 

die zij niet in haar eigen activiteiten zal incorporeren, maar onmiddellijk zal pogen te verkopen.
 De reële waarde ervan is 20 000,00 EUR.

 Boeking:

Activa bestemd voor verkoop: aanschaffi ngs-
waarde
 aan Kredietinstellingen

300000

550000

20 000,00

20 000,00

b) Ontstaan door buitengebruikstelling van vaste activa
 Bij aankoop van een nieuwe machine wordt een oude machine met aanschaffi  ngswaarde 

100 000,00 EUR waarop reeds 60 000,00 EUR afgeschreven is, buiten gebruik gesteld. De verkoop-
waarde min de te maken verkoopkosten worden op 45 000,00 EUR gesteld.

 Aangezien de boekwaarde lager is, moet er geen bijzondere waardevermindering geboekt worden.

 Boeking:

Machines: geboekte afschrijvingen
Activa bestemd voor verkoop
 aan Machines: aanschaffi ngswaarde

200238
300000

60 000,00
40 000,00

100 000,00

c) Indien de onderneming de activa bestemd voor verkoop niet realiseert gedurende de lopende verslag-
periode – wat onder IFRS als een uitzondering beschouwd wordt – dan moet ze op inventarisdatum 
nagaan of er geen bijzondere waardevermindering dient te worden geboekt, zodat de boekwaarde de 
realiseerbare waarde niet overstijgt.

 Onderstel dat bij de buiten gebruik gestelde machine op inventarisdatum de realiseerbare waarde 
geschat wordt op 32 000,00 EUR.
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 De boeking wordt:

Bijzondere waardeverminderingsverliezen
 aan Activa bestemd voor verkoop: 

geboekte bijzondere waardevermin-
deringsverliezen

630220

300009

8 000,00

8 000,00

d) Bij de realisatie van de buiten gebruik gestelde activa zal men de winst of het verlies dat men reali-
seert, boeken naar de winst- en verliesrekening. Dit resultaat wordt opgenomen onder het courante 
resultaat, maar wordt in de toelichting afzonderlijk vermeld.
– Verkoop activa sub a) hiervoor aan 30 000,00 EUR (+ 21% btw)

 De boeking wordt:

Activa bestemd voor verkoop: geboekte
bijzondere waardeverminderingsverliezen
Diverse vorderingen
Verlies op activa bestemd voor verkoop
 aan Activa bestemd voor verkoop:

aanschaffi ngswaarde
  Verschuldigde btw bij verkoop

300009
420261
660010

300000
499420

8 000,00
36 300,00
2 000,00

40 000,00
6 300,00

– In geval van verkoop boven de boekwaarde zal men een analoge journaalpost boeken, maar de 
winst wordt geboekt op

 760010 Winst op activa bestemd voor verkoop.

3 Voorraden & onderhanden projecten in opdracht van derden

3.1 Algemene defi nitie ‘voorraden ruime zin’

Binnen IAS/IFRS worden onder voorraden zowel de voorraden zoals geregeld onder IAS 2 ‘Voorraden’, 
als de voorraad voortvloeiende uit onderhanden projecten voor derden (IAS 11), als voorraden voort-
vloeiende uit andere normen (bv. IAS 41 ‘Landbouw’) beschouwd.

Onder IAS 41 is het evident dat slachtvee en oogst voorraden zijn (productievoorraden).

Onder IAS 11 moet bij de inventarisdatum, na de inwinstname, op de balans uitgedrukt worden:
– het bedrag door opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten; alsook
– het bedrag aan opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten.

Aangezien IAS 11 in zijn beschrijving voornamelijk gericht is op het aangeven van de methoden inzake 
‘inwinstneming’, geeft  zij geen duidelijkheid omtrent de classifi catie van het voorgaande als respectieve-
lijk een bezit of een verplichting.
Ook het voorgestelde XBRL didactisch model schept geen duidelijkheid.
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Merken we ten slotte op dat ondernemingen vrij zijn om het XBRL-voorbeeld niet te volgen en een lijn 
‘Onderhanden projecten in opdracht van derden’ op de balans kunnen toevoegen.

De hiervoor aangegeven gevallen betreff en het besteden van economische middelen ter realisatie van 
vlottende activa waarbij:
– voorraden het kenmerk hebben dat middelen besteed werden voor grondstoff en, hulpstoff en, pro-

ducten in bewerking, afgewerkte producten, die nog niet gerealiseerd zijn in een verkoop. De onder-
neming bezit een actief dat in de lopende exploitatiecyclus niet gerealiseerd werd, maar waarvan 
er zekerheid is dat dit in een komende cyclus wel zal gebeuren. Dit actief is een object dat voor een 
‘ruime markt’ van afnemers bruikbaar zal zijn;

– onderhanden projecten voor derden hebben het kenmerk dat ook hier middelen besteed worden 
voor het realiseren van een door derden gekende opdracht welke op het moment van afsluiten van de 
jaarrekening niet als ‘gerealiseerd’ kunnen worden beschouwd, maar die dit wel in komende exploi-
tatiecyclus zullen zijn.

Hierna worden ‘voorraden’ en ‘onderhanden projecten voor derden’ afzonderlijk en gedetailleerd 
besproken.

3.2 Voorraden

Voorraden kunnen worden gedefi nieerd als activa:
a) die worden aangehouden voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering;
b) in het productieproces voor een dergelijke verkoop; of
c) in de vorm van grond- of hulpstoff en die worden verbruikt tijdens het productieproces of tijdens het 

verrichten van diensten.

Meer specifi ek omvatten voorraden goederen die worden ingekocht en aangehouden om te worden 
verkocht, bijvoorbeeld handelswaar ingekocht door een detaillist en aangehouden voor verkoop, of 
gronden en andere onroerende goederen die worden aangehouden voor verkoop. Voorraden omvatten 
ook gereed product of onderhanden werk dat door een entiteit wordt geproduceerd, met inbegrip van 
grond- en hulpstoff en die bestemd zijn om te worden gebruikt in het productieproces. In geval van een 
dienstverlenende entiteit omvatten voorraden de kostprijs van de diensten, waarvan de entiteit de eraan 
gerelateerde opbrengsten nog niet heeft  opgenomen.

3.2.1 Opbrengstwaarde en reële waarde

De opbrengstwaarde wordt omschreven als de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale 
bedrijfsvoering minus de geschatte kosten van voltooiing en de geschatte kosten die nodig zijn om de 
verkoop te realiseren.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan wor-
den afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onaf-
hankelijk zijn.
De opbrengstwaarde verwijst naar het nettobedrag dat een entiteit bij de verkoop van voorraden in het 
kader van de normale bedrijfsvoering denkt te realiseren. De reële waarde geeft  het bedrag weer waar-
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voor hetzelfde actief kan worden verhandeld tussen ter zake goed geïnformeerde en bereidwillige kopers 
en verkopers op de markt. De eerste waarde is een waarde die entiteitsgebonden is, in tegenstelling tot 
de tweede. Het is mogelijk dat de opbrengstwaarde van voorraden niet gelijk is aan de reële waarde ver-
minderd met de verkoopopbrengsten.

3.2.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

3.2.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking

Als algemene regel geldt dat de voorraden moeten worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de 
kostprijs of de opbrengstwaarde.

3.2.4 Kostprijs van voorraden

3.2.4.1 Begrip kostprijs

De kostprijs van voorraden omvat alle inkoopkosten, conversiekosten en andere kosten om de voorra-
den op hun huidige locatie en in hun huidige staat te brengen.

Voorbeelden van inkoopkosten zijn de aankoopprijs, invoerrechten, niet-recupereerbare belastingen, 
transport-, afh andelings- en andere kosten. Indien men (handels)kortingen ontvangt, komen die in 
mindering.

Conversiekosten van voorraden omvatten onder meer de kosten die direct betrekking hebben op de pro-
ductie-eenheden, zoals directe arbeidskosten. Ze omvatten ook een systematische toerekening van vaste 
en variabele indirecte productiekosten die voortvloeien uit de omzetting van grondstoff en in gereed 
product. De toerekening van vaste indirecte productiekosten aan de conversiekosten is gebaseerd op de 
normale capaciteit van de productiefaciliteiten.

Sommige productieprocessen kunnen gelijktijdig meerdere producten voortbrengen. Dit is bijvoor-
beeld het geval als er gemeenschappelijke producten worden geproduceerd of als er sprake is van een 
hoofdproduct en een bijproduct. Als de conversiekosten van elk product niet afzonderlijk kunnen wor-
den bepaald, worden ze aan de producten toegerekend op een rationele en consistente basis. De toe-
rekening kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de relatieve verkoopwaarde van elk product, hetzij in 
het stadium van het productieproces waarin de producten afzonderlijk bepaalbaar worden, hetzij aan 
het einde van de productie. De meeste bijproducten zijn van nature van gering belang. Als dit het geval 
is, worden ze vaak gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde en wordt deze waarde afgetrokken van de 
kostprijs van het hoofdproduct. Bijgevolg verschilt de boekwaarde van het hoofdproduct niet wezenlijk 
van zijn kostprijs.

De overige kosten worden slechts opgenomen in de kostprijs van voorraden voor zover ze zijn gemaakt 
om de voorraden op hun huidige locatie en in de huidige staat te brengen. Zo worden bijvoorbeeld 
overheadkosten die samenhangen met de productie of de kosten van het ontwerp van producten voor 
specifi eke cliënten opgenomen in de kostprijs van voorraden.
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Men dient voorzichtig te zijn om via deze andere kosten toch niet over te gaan tot het proberen aan te 
rekenen van kosten die niets te maken hebben met transport en conversie. Zo blijven steeds uitgesloten: 
opslagkosten, verspilling of breuk, administratieve overhead die geen enkele relatie heeft  tot transport en 
conversie, kosten van verkoop enz.

Bovenstaande voorbeelden slaan hoofdzakelijk op handels- of productieprocessen, maar zijn ook van 
toepassing in de dienstensector.
Als een dienstenprestatie gedeeltelijk uitgevoerd is op het moment van de opmaak van de jaarrekening, 
wordt dit tot uitdrukking gebracht door de kostprijs, zijnde de som van alle kosten die rechtstreeks 
gemaakt werden voor de dienst, alsook een aanwijsbaar deel van de vaste kosten die met de dienst in 
relatie staan. Als voorbeeld kunnen we wijzen naar een publiciteitsbureau dat een campagne aan het uit-
werken is voor een klant, en per afsluiting van de verslagperiode deze nog niet volledig afgewerkt heeft .

3.2.4.2 Technieken ter bepaling van de kostprijs

Het volgens het voorgaande bepalen van de kostprijs impliceert de toepassing van de integrale kostprijs-
calculatie. Gemakshalve kunnen echter technieken ter bepaling van de kostprijs, zoals de standaardprijs-
methode of de verkoopprijsmethode, worden gebruikt als de resultaten ervan de kostprijs benaderen. 
Bovendien moet er zekerheid zijn dat de afwijking tegenover de integrale kostprijs niet belangrijk is voor 
het bereiken van het getrouwe beeld.

De standaardkostprijs houdt rekening met een normaal gebruik van grond- en hulpstoff en, arbeid, effi  -
ciëntie en de bezettingsgraad van de capaciteit. De standaardkostprijs wordt regelmatig beoordeeld en, 
indien nodig, herzien, rekening houdend met de huidige omstandigheden.

De verkoopprijsmethode wordt vaak gebruikt in de detailhandel voor de waardering van voorraden van 
grote aantallen snel veranderende artikelen die soortgelijke marges hebben en waarvoor het onprak-
tisch is andere berekeningsmethoden te gebruiken. De kostprijs van voorraden wordt bepaald door de 
verkoopwaarde van de voorraden te verminderen met de desbetreff ende procentuele brutomarge. Het 
gebruikte percentage houdt rekening met de voorraden die zijn afgeprijsd tot onder de oorspronkelijke 
verkoopprijs. Vaak wordt voor elke winkelafdeling een gemiddeld percentage gebruikt.

3.2.4.3 Kostprijsformules

Aangezien voorraden voortdurend in beweging zijn, nl. via de inkomende stroom en uitgaande stroom 
van de voorraden, is voor de schatting van de waarde een systeem van waardering noodzakelijk.

Als basismethode wordt de FIFO-methode (eerst in, eerst uit) of gewogen gemiddelde prijs voorge-
schreven. Deze methoden worden gebruikt bij goederen die onderling eenvoudig uitwisselbaar zijn. Als 
voorbeeld kan hier verwezen worden naar voorraden voortvloeiende uit massa- of serieproductie. De 
individuele vordering wordt enkel aanbevolen voor deze goederen waar de specifi eke kostprijsmethode 
toegepast wordt. Dit zijn de voorraden die niet onderling uitwisselbaar zijn: dit is meestal het geval bij 
stukproductie.

De LIFO-methode (last in, last out) is onder IAS/IFRS uitgesloten.
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Aan de hand van het hierna beschreven voorbeeld zullen de verschillende waarderingstechnieken wor-
den geïllustreerd.

De onderneming beschikt op 01/01/20N1 over een beginvoorraad ter waarde van 1 250,00 EUR (1 000 E 
× 1,25 EUR/E). In de maand januari verricht de onderneming de volgende aankopen:
300 E aan 1,28 EUR/E op 05/01
400 E aan 1,23 EUR/E op 09/01
600 E aan 1,28 EUR/E op 18/01
Deze aankopen resulteren in een totale aankoopwaarde van:
300 E × 1,28 EUR/E 384,00 EUR
400 E × 1,23 EUR/E 492,00 EUR
600 E × 1,28 EUR/E 768,00 EUR

Totaal 1 644,00 EUR

In dezelfde maand verkoopt ze 2 000 eenheden aan de volgende voorwaarden:
200 E aan 2,00 EUR/E op 07/01
1 000 E aan 2,00 EUR/E op 12/01
800 E aan 2,00 EUR/E op 23/01
Deze verkopen resulteren in een totale verkoopwaarde van
200 E × 2,00 EUR/E 400,00 EUR
1 000 E × 2,00 EUR/E 2 000,00 EUR
800 E × 2,00 EUR/E 1 600,00 EUR

Totaal 4 000,00 EUR

Op 31 januari 20N1 stelt men via een voorraadopname vast dat er 300 eenheden aanwezig zijn.

a) FIFO (fi rst in, fi rst out)
In de FIFO-techniek leidt men de waarde van de eindvoorraad af via een verstrekkingscalculatie. Men 
veronderstelt dat de goederen verstrekt worden tegen de prijs van de eerst in voorraad genomen goede-
ren. Op die wijze is de eindvoorraad gewaardeerd tegen de meest recente prijzen. In deze techniek zijn de 
volgende factoren determinerend voor het eindresultaat:
– prijsschommelingen van de goederen;
– de frequentie van de aankopen;
– de voorraadtermijn.

Kenmerken
– prijsstijgingen doen de waarde van de voorraden (vermogen) stijgen, de winst stijgt eveneens door-

dat de laagste prijzen verrekend worden;
– prijsdalingen hebben het tegenovergestelde eff ect;
– hoe groter de omloopsnelheid van de voorraden, hoe minder dit verschil tot uitdrukking zal komen, 

omdat er dan weinig voorraad aan oude prijzen is;
– het systeem is bruikbaar bij een administratieve organisatie met of zonder permanente inventaris.

In geval van permanente inventaris verloopt de waardering zoals in de tabel op de volgende bladzijde 
wordt voorgesteld.
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Wanneer de permanente inventaris ontbreekt, zal de eindvoorraad fysisch vastgesteld worden en zal men 
voor de waardering de laatste aankoopfacturen nagaan tot alle middelen in voorraad gewaardeerd zijn.

Voorbeeld: FIFO-methode zonder permanente inventaris
Zoals aangegeven, stelt men op 31  januari 20N1 via een voorraadopname vast dat er 300 eenheden 
aanwezig zijn. Bij een FIFO-systeem zal men in de historiek van de aankopen de laatste factuur opzoe-
ken, aangezien de voorraad gewaardeerd wordt aan de meest recente aankoopprijzen. Deze factuur ver-
meldt de aankoop van 600 E aan 1,28 EUR/E zodat de voorraadwaarde op 31/01/20N1 gelijk is aan 
384,00 EUR (300 E × 1,28 EUR/E).

Het resultaat wordt als volgt bepaald:
aankopen 1 644,00 EUR
voorraadwijziging: 1 250,00 – 384,00 +  866,00 EUR

kostprijs van de verkochte goederen 2 510,00 EUR
verkoopprijs 4 000,00 EUR

resultaat 1 490,00 EUR

(zie tabel 1 op blz. 280)

b) Gemiddelde waarde
In deze methode worden de in voorraad gebleven goederen tegen de gemiddelde prijs van de aanschaf-
fi ngen gewaardeerd. Ook de verstrekkingen gebeuren tegen die gemiddelde prijs. De toepassing op het-
zelfde voorbeeld volgt hier.

Kenmerken
De techniek die in de tabel op de volgende bladzijde geïllustreerd is, is deze van het voortschrijdend 
gemiddelde. Na iedere aankoop wordt een nieuw gemiddelde bepaald. De prijsschommelingen worden 
dus onmiddellijk berekend en genivelleerd. Deze techniek vergt uiteraard een aangepaste administra-
tieve organisatie. Voor de uitwerking verwijzen we naar de tabel 2 op blz. 281.

Varianten
De techniek van de periodieke gemiddelden wordt eveneens veel toegepast. Men bepaalt bijvoorbeeld 
om de 8 dagen, 14 dagen of per maand een gemiddelde.

Voorbeeld: gemiddelde waarde met periodieke gemiddelden, namelijk maandgemiddelden
Voor de maand januari bepaalt men de gemiddelde aanschaffi  ngsprijs op basis van de beginvoorraad en 
de 3 verrichte aankopen.
Beginvoorraad: 1 000 E × 1,25 EUR/E 1 250,00 EUR
Aankopen: 300 E × 1,28 EUR/E 384,00 EUR
  400 E × 1,23 EUR/E 492,00 EUR
  600 E × 1,28 EUR/E 768,00 EUR
  1 300 E 1 644,00 EUR
Totaal 2 300 E 2 894,00 EUR

Gemiddelde aankoopprijs = 2 894,00 EUR 
2 300 E  = 1,26 EUR/E



Intersentia 279

Hoofdstuk 2. Vlottende activaHoofdstuk 2. Vlottende activa

Waarde van de eindvoorraad = 300 E × 1,26 EUR/E
 = 378,00 EUR
Kostprijs van verkochte goederen = aantal verkochte goederen × gemiddelde aankoopprijs
 = 2 000 E × 1,26 EUR/E
 = 2 520,00 EUR

Resultaat = 4 000,00 EUR – 2 520,00 EUR = 1 480,00 EUR

c) LIFO (last in, last out)
IAS/IFRS laat deze methode niet toe!

d) Samenvattend overzicht

Techieken

Criterium
FIFO Gemiddelde

Begrip
de eerst binnengekomen goederen 
(prijzen) worden het eerst verstrekt

per binnengekomen partij wordt 
nieuwe prijs berekend

Toegepast op ‘inventariswaarde’

inventaris wordt gewaardeerd 
tegen de meest recent gekende 
prijzen (nl. naar chronologische 
orde van binnenkomen, beginnend 
met de meest recente prijs)

inventaris wordt gewaardeerd 
tegen gemiddelde prijzen

Toegepast op ‘verstrekking’, d.i. 
impact op het resultaat

verstrekking: verder verwijderde 
prijzen

verstrekking: gemiddelde prijzen

Administratief-technische eisen geen aankoopregistratie
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3.2.5 Opbrengstwaarde

Als opbrengstwaarde dient de geschatte verkoopprijs genomen te worden zoals die uit het normale ver-
loop van de bedrijfsvoering tot stand zal komen, verminderd met de geschatte afwerkingskosten en de 
geschatte kosten van de verkoop.

Enkele voorbeelden:
– handelswaar, gereed product: normale nettoverkoopprijs verminderd met de geschatte verkoopkos-

ten;
– goederen in bewerking: normale nettoverkoopprijs van het gereed product verminderd met de 

geschatte afwerkingskosten en de geschatte kosten van verkoop;
– materialen: gezien deze aangehouden worden om gebruikt te worden in het productieproces, zal 

men de kostprijs ervan enkel verminderen indien blijkt dat de opbrengstwaarde van het gereed pro-
duct lager ligt dan haar kostprijs.

Indien de opbrengstwaarde lager komt te liggen dan de kostprijs, dan is het verplicht om de waarde 
van de voorraden tot de opbrengstwaarde te verminderen. Men spreekt in dit geval van afschrijving op 
voorraden. Deze vergelijking tussen opbrengstwaarde en kostprijs dient per verslagperiode te gebeuren. 
Wanneer bij een volgende verslagperiode de voorraden van de vorige nog aanwezig zijn en men stelt dan 
vast dat de opbrengstwaarde hoger geworden is, dan neemt men de geboekte afschrijving tot maximaal 
het aangelegde bedrag in de vorige periode terug.

Grond- en hulpstoff en die worden aangehouden voor gebruik in de productie van voorraden, worden 
niet afgeschreven onder de kostprijs, als het gereed product waarin ze zullen worden opgenomen, naar 
verwachting tegen of boven de kostprijs zal worden verkocht. Als een daling van de prijs van de grond-
stoff en echter aangeeft  dat de kostprijs van het gereed product de opbrengstwaarde overschrijdt, worden 
de grondstoff en afgeschreven tot de opbrengstwaarde. In dergelijke gevallen is de vervangingskostprijs 
van de grondstoff en mogelijk de beste beschikbare maatstaf voor hun opbrengstwaarde.

3.2.6 Opname als last

Voorraden veroorzaken lasten door:
– het opnemen van de kostprijs op het moment dat de voorraden worden verkocht;
– het opnemen van de afschrijving op voorraden wanneer de opbrengstwaarde lager wordt dan de 

kostprijs;
– het opnemen van de kostprijs op het moment dat de voorraad wordt opgenomen in de waardebasis 

van een ander actief (interne productie).

3.2.7 Boekhoudkundige verwerking

3.2.7.1 Opname van de kostprijs op het moment van de verkoop, of op het moment dat de 
voorraad wordt opgenomen in de waardebasis van een ander actief

a) Exploitatiestelsel
In dit stelsel wordt iedere aankoop zowel als iedere kost verbonden aan de productie, beschouwd als 
een last. Via een systeem van voorraadwaardering wordt periodiek de voorraad bepaald; deze wordt 
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vergeleken met de beginvoorraad om de voorraadstijging of voorraaddaling als element van de winst- en 
verliesrekening vast te stellen.
Bij handelsgoederen betekent dit:
– voorraadstijging: vermindering van de aankopen als element van de last;
– voorraaddaling: vermeerdering van de aankopen als element van de last.

Bij gereed product, goederen in bewerking enz. betekent dit:
– voorraadstijging: exploitatiekosten kunnen verminderd worden met de kostprijs van de voorraad-

stijging;
– voorraaddaling: exploitatiekosten moeten verhoogd worden met de kostprijs van de voorraaddaling.

Boekhoudkundig impliceert dit:
– aankoop van grondstoff en, hulpstoff en, handelsgoederen enz.

Grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen 
enz. aankoop
Teruggevorderde btw
 aan Leveranciers

60x00x
499420
485000

.............

.............
.............

– vaststelling voorraadstijging grondstoff en, hulpstoff en, handelsgoederen enz.

Grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen 
enz.
 aan Voorraadwijzigingen grondstoffen, 

handelsgoederen enz.

301x00

60x070

.............

.............

– vaststelling voorraaddaling grondstoff en, hulpstoff en, handelsgoederen enz.

Voorraadwijziging grondstoffen, hulpstoffen, 
handelsgoederen enz.
 aan Grondstoffen, handelsgoederen enz.

60x070
301x00

.............
.............

– vaststelling stijging voorraden goederen in bewerking en gereed product

Goederen in bewerking gereed product
 aan Voorraadwijzigingen goederen in 

bewerking en gereed product

301x00

60x070

.............

.............

– vaststelling voorraaddaling goederen in bewerking en gereed product

Voorraadwijziging goederen in bewerking en 
gereed product
 aan Goederen in bewerking, gereed

product

60x070

301x00

.............

.............
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– verkopen

Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen

420000
700002
499420

.............
.............
.............

b) Permanent inventarisstelsel
In dit stelsel wordt iedere aankoop van handelsgoederen genoteerd als een ‘voorraad’. Zodra handels-
goederen of gerede producten verstrekt worden ter verkoop, wordt de voorraadrekening verminderd 
tegenover kostprijs van de verkochte goederen.

Boekhoudkundig betekent dit:
– bij aankoop van bv. handelsgoederen

Voorraden handelsgoederen
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers

301400
499480
485000

.............

.............
.............

– bij verkoop van bv. handelsgoederen
– de verkoop zelf

Handelsdebiteuren
 aan Verkopen Handelsgoederen
  Verschuldigde btw

420000
70000x
499420

.............
.............
.............

– de verstrekking vanuit magazijn

Kostprijs van de verkochte goederen
 aan Voorraad handelsgoederen

604090
301400

.............
.............

Merk op: het hier voorgestelde systeem betekent dat de handelsonderneming haar goederenverstrekking 
in de algemene boekhouding wenst te verwerken. In een complexere situatie kan men verkiezen om alle 
bewegingen met betrekking tot de handelsgoederen te registreren in een ‘analytisch systeem’ waaruit 
perfect de voorraadwaarde kan worden afgeleid. Deze waarde wordt dan gebruikt om de voorraadwijzi-
ging zoals onder a) hiervoor bepaald is, vast te leggen.

Bij productieondernemingen is dit systeem complexer omdat men naast de aankopen van grond- en 
hulpstoff en en hun verstrekking in het productieproces, ook rekening dient te houden met de andere 
kostencomponenten die nodig zijn om tot de kostprijs te komen van het afgewerkte product, evenals het 
product in afwerking op het einde van de verslagperiode.
Deze informatie wordt het best gerealiseerd via een intracomptabele of een extracomptabele kostencal-
culatie, waaruit de algemene boekhouding haar informatie put.

Voor deze methode verwijzen we naar de gespecialiseerde literatuur inzake analystisch boekhouden en 
kostencalculatie.
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3.2.7.2 Opname van afschrijvingen op voorraden als de opbrengstwaarde lager wordt dan 
de boekhoudkundige waarde

Indien op inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde hoger is dan de opbrengstwaarde, dan dient de 
onderneming dit verschil in verlies te nemen.
Mocht ter gelegenheid van de volgende inventaris het goed nog aanwezig zijn en de opbrengstwaarde 
niet meer lager liggen dan de oorspronkelijke boekwaarde, dan moet de destijds geboekte afschrijving 
teruggenomen worden.

De hierbijbehorende boekingen zijn als volgt.
Bij het aanleggen boekt men:

Afschrijvingen op voorraden: toevoeging
 aan Grondstoffen: geboekte

afschrijvingen (–)
  Hulpstoffen: geboekte

afschrijvingen (–)
  Goederen in bewerking: geboekte 

afschrijvingen (–)
  Gereed product: geboekte

afschrijvingen (–)
  Handelsgoederen: geboekte

afschrijvingen (–)
  Onroerende goederen, bestemd voor 

verkoop: geboekte afschrijvingen (–)

630110

301008

301108

301208

301908

301408

301508

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Wanneer men op het einde van de verslagperiode vaststelt dat de geboekte waardevermindering niet 
meer noodzakelijk is, omdat de omstandigheden voor de goederen of de bestellingen in uitvoering – 
die nog steeds in voorraad zijn – veranderd zijn, of omdat de goederen verstrekt zijn, moet men deze 
terugnemen.

Grondstoffen: geboekte afschrijvingen (–)
Hulpstoffen: geboekte afschrijvingen (–)
Goederen in bewerking: geboekte
afschrijvingen (–)
Gereed product: geboekte afschrijvingen (–)
Handelsgoederen: geboekte afschrijvingen (–)
Onroerende goederen, bestemd voor verkoop: 
geboekte afschrijvingen (–)
 aan Afschrijvingen op voorraden:

terugneming (–)

301008
301108

301208
301308
301408

301508

630120

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

3.2.8 Enkele bijzondere gevallen

3.2.8.1 Vooruitbetalingen op voorraden

Het gebeurt dat men bij het plaatsen van een bestelling van goederen bij een leverancier geheel of gedeel-
telijk vooraf moet betalen.
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Deze vooruitbetaling komt o.m. voor:
– wanneer de aangekochte goederen door de leverancier speciaal voor de onderneming moeten wor-

den gemaakt. De leverancier dekt zich in tegen het risico van niet-afname door, bij voortschrijding 
van de werken, voorschotten te eisen;

– bij bijzondere condities door de leverancier;
– wanneer een aankoopfactuur voor goederen werd ontvangen, maar de goederen zelf nog niet: de 

goederen zijn niet opgenomen in de voorraad.

Boekhoudkundige verwerking
Men koopt een partij goederen aan; levering binnen 6 maanden; voorschot factuur 30 000,00 EUR (btw 
21%), betaald via de bank. We kunnen dit als volgt boeken:

Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C

301600
499480
550000

30 000,00
6 300,00

36 300,00

Na 6 maanden ontvangen we de partij goederen voor 120 000,00 EUR, alsook de factuur voor het saldo, 
betaalbaar na 30 dagen.

Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen (1)
 aan Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
  Leveranciers

605000
499480
301600
485000

120 000,00
18 900,00

30 000,00
108 900,00

(1) (120 000,00 EUR – 30 000,00 EUR) × 21%

3.2.8.2 Voorraden onder zichtzending verzonden

Indien de onderneming handelsgoederen op zicht naar klanten stuurt, ontstaan ‘handelsgoederen onder 
zichtzending’. Ze worden pas aan de klant gefactureerd nadat deze gemeld heeft  dat hij ze koopt. Bij 
niet-aankoop kan de klant de goederen terugzenden. Qua informatieverstrekking vergt dit bijzondere 
aandacht:
– zolang de goederen in eigen magazijn zijn, impliceert dit eigendom en bezit;
– goederen op zicht bij klanten zijn nog eigendom van de onderneming, maar zijn niet meer in haar 

bezit.

Bij de inventarisopname zullen deze goederen niet aanwezig zijn. De verrichtingen met betrekking tot 
zichtzendingen worden afzonderlijk, buiten de boekhouding, genoteerd. Bij de inventarisopname beho-
ren de goederen onder zichtzending, aanwezig bij de klant, tot de voorraad van de onderneming. Deze 
informatie moet uit de extracomptabele administratie volgen.
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Voorbeeld
1) Beginvoorraad handelsgoederen 100,00 EUR
2) Aankopen handelsgoederen, 21% btw 500,00 EUR
3) Onder zicht verzonden een partij goederen met kostprijs 200,00 EUR
4) Terug ontvangen van zichtzendingen 80,00 EUR
5) Verkoopfactuur van 170,00 EUR opgemaakt voor 110,00 EUR
 goederen onder zichtzending, 21% btw
6) Inventarisopname handelsgoederen in magazijn 480,00 EUR
 Inventarisopname handelsgoederen bij klanten 10,00 EUR
 490,00 EUR

Buiten de boekhouding wordt de volgende staat bijgehouden:

Goederen, verzonden op zicht

Datum Omschrijving Verstuurd Terug ontvangen Gefactureerd Saldo bij klanten

(3) ............. 20.. Klant ............. 200,00 – – 200,00

(4) ............. 20.. Klant ............. – 80,00 – 120,00

(5) ............. 20.. Klant ............. – – 110,00 10,00

De comptabele verrichtingen zijn:

2 Aankopen handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

604000
499480
485000

500,00
105,00

605,00

5 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen

420000
700000
499420

205,70
170,00
35,70

6 Handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen handelsgoederen

301400
604070

390,00
390,00

3.2.8.3 Goederen onder zichtzending ontvangen

De goederen die een onderneming onder zichtzending van een leverancier ontvangt, heeft  zij niet in 
eigendom, maar wel in bezit. De reële verplichting tegenover de leverancier ontstaat op het moment 
dat zij de goederen aankoopt en een aankoopfactuur ontvangt. Zolang de goederen niet defi nitief zijn 
aangekocht, is er geen eigendom en moeten deze goederen niet worden opgenomen in de activa van de 
onderneming. Wel vereisen de wettelijke verplichtingen een rapportering in de jaarrekening over de 
goederen onder zichtzending ontvangen in de Toelichting. De onderneming zal de stand meestal extra-
comptabel bijhouden.
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3.2.8.4 Verpakking

a) Verpakkingsmaterieel en verpakkingsmateriaal
Verpakkingen kunnen in de onderneming van groot belang zijn, bijvoorbeeld voor bierbrouwerijen, 
melkerijen, in de chemische industrie enz. Bij de verpakking moet er een duidelijk onderscheid gemaakt 
worden tussen:
a) verpakkingsmaterieel: dit is een component van de materiële vaste activa, rekeningengroep ‘Installa-

ties, machines en uitrusting’. Het betreft  hier verpakking die normaal meermaals bruikbaar is en niet 
na aanwending verloren gaat. De normale procedure is dat de verpakking aan de klant verzonden 
wordt (met of zonder aanrekening van een waarborgsom) en dat de klant deze moet terugsturen;

b) verpakkingsmateriaal: dit is een gewoon verbruiksgoed waarvan de ondernemer een voorraad heeft , 
rekeningengroep ‘Verpakkingsmateriaal’. Deze verpakking is na aanwending niet meer bruikbaar, ze 
is verloren. Deze verpakking kan al dan niet expliciet aangerekend worden aan de klant.

Voorbeelden van verpakkingsmaterieel: bierkisten en fl essen, melkkisten en fl essen, butagasfl essen, ...
Voorbeelden van verpakkingsmateriaal: inpakpapier, koord, houten kratten, farmaceutische verpakking, 
verloren verpakking voor wijn, bier, frisdranken, melk, etiketten, kartons, ...

b) Verpakkingsmateriaal, verstuurd naar klanten
Het verpakkingsmateriaal is een gewoon verbruiksgoed. De werking van de voorraadrekening ‘301700 
Verpakkingsmateriaal’ is identiek aan deze van de rekening ‘andere voorraadrekeningen’. Meestal wordt 
een dergelijke verpakking niet afzonderlijk aangerekend, maar is ze vervat in de verkoopprijs van het 
goed (rekening ‘70000X Verkopen’). Wordt ze wel afzonderlijk aangerekend (bv. gedurende de perioden 
dat men geschenkverpakking gebruikt), dan kan men ze op een afzonderlijke rekening ‘70... Diverse 
verkopen’ noteren.

Boekhoudkundig uitgedrukt:
– aankoop verpakkingsmateriaal:

Aankopen verpakkingsmateriaal
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers

608000
499420
485000

.............

.............
.............

– inventaris: daling van de voorraad

Verpakkingsmateriaal: voorraadwijziging
 aan Verpakkingsmateriaal: aanschaffi ngs-

waarde

608008

317000

.............

.............

– inventaris: stijging van de voorraad

Verpakkingsmateriaal: aanschaffi ngswaarde
 aan Verpakkingsmateriaal: voorraadwijzi-

ging

301700

608008

.............

.............
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3.2.8.5 Commissiehandel

a) Begrippen
De verhandeling van goederen kan gebeuren via een tussenpersoon.
Die tussenpersoon wordt commissionair genoemd indien hij in eigen naam een overeenkomst sluit en 
factureert, maar handelt voor rekening van een koper of verkoper van goederen of diensten.
Een verkoopcommissionair handelt in opdracht van een verkoper van goederen.
Een aankoopcommissionair handelt in opdracht van een aankoper van goederen.
De opdrachtgever wordt committent genoemd.
In het Belgische btw-stelsel wordt de commissionair gelijkgesteld met de koper of verkoper van de goe-
deren of diensten. In hoofde van de commissionair bestaat iedere opdracht dus uit een aankoop en ver-
koop. De btw moet telkens worden geheven op de volledige prijs van de goederen. De vergoeding die de 
commissionair voor zijn prestaties ontvangt, moet:
– bij de aankoopprijs worden gevoegd in geval van aankoopcommissietransactie;
– van de verkoopprijs worden afgetrokken voor de verkoopcommissietransactie.

b) Boekhoudkundige verwerking
Vermits de commissionair niet voor eigen rekening werkt, zullen de aankopen en verkopen die hij in 
opdracht uitvoert, niet als zijn kosten en opbrengsten geregistreerd worden. Hij zal gebruikmaken van 
een wachtrekening ‘499830 Exploitatiecommittent’ of verschillende wachtrekeningen per committent.
Enkel het commissieloon zal als element van de winst- en verliesrekening worden geboekt.

– Boekingen bij de aankoopcommissionair
 Voorbeeld
 Een committent A geeft  opdracht aan een aankoopcommissionair B om een bepaald soort grondstof-

fen aan te kopen. B koopt de grondstoff en aan bij onderneming C voor 100 000,00 EUR + 21% btw 
en rekent daarvoor 4 000,00 EUR commissie aan zijn opdrachtgever aan. De aankoopcommissionair 
maakt 2 000,00 EUR kosten in verband met deze commissietransactie. De kosten worden op de com-
mittent gerecupereerd.

1) Aankoopfactuur: aankoop door de commissionair voor rekening van de committent:

Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

499830
499480
485000

100 000,00
21 000,00

121 000,00

2) Maken van kosten, specifi ek voor commissietransactie en te recupereren van de committent:

Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

499830
499480
485000

2 000,00
420,00

2 420,00
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3) Door de aankoop ontstaat het recht op commissieloon. Dit commissieloon behoort tot de omzet van 
de commissionair:

Exploitatiecommittent
 aan Verkopen van diensten

499830
70010x

4 000,00
4 000,00

4) Verkoopfactuur wordt uitgereikt door de commissionair aan de committent, nl.:
 Goederen 100 000,00 EUR
 Kosten + 2 000,00 EUR
 Commissieloon + 4 000,00 EUR
  106 000,00 EUR
 btw 21% 22 260,00 EUR
  128 260,00 EUR

Handelsdebiteuren (committenten)
 aan Exploitatiecommittent
  Verschuldigde btw bij verkopen

420000
499830
499420

128 260,00
106 000,00
22 260,00

5) Indien per inventarisdatum de wachtrekening 49983 een saldo vertoont, wordt dit naar een rekening 
‘Handelsdebiteuren’ overgeboekt, nl.:

Handelsdebiteuren (committenten nog af te 
rekenen)
 aan Exploitatiecommittent

420000
499830

.............
.............

6) Bij opening van de verslagperiode gebeurt de tegenovergestelde boeking:

Exploitatiecommittent
 aan Handelsdebiteuren (committenten 

nog af te rekenen)

499830

420000

.............

.............

– Boekingen bij de committent van een aankoopcommissionair
 De committent plaatst de bestelling bij de aankoopcommissionair en ontvangt de levering, vergezeld 

van de factuur. De aangerekende kosten en het commissieloon behoren tot de aanschaffi  ngswaarde 
van de goederen.

Aankopen van grondstoffen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers (aankoopcommissionair)

600001
499480
485000

106 000,00
22 260,00

128 260,00

 Indien bestellingen worden geplaatst die niet tot de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming 
behoren en haar vermogen of resultaat aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, moeten deze via order-
rekeningen worden bijgehouden en voorkomen in de Toelichting.
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• Plaatsen van de bestelling

Verplichtingen tot aankoop
 aan Crediteuren wegens verplichtingen 

tot aankoop

050000

051000

.............

.............

• Bij aankoop van de goederen

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
 aan Verplichtingen tot aankoop

051000
050000

.............
.............

– Boekingen bij de verkoopcommissionair
 Voorbeeld
 Een committent A geeft  opdracht aan een verkoopcommissionair B om goederen te verkopen. B 

verkoopt de goederen aan C voor 100 000,00 EUR + 21% btw en rekent daarvoor 4 000,00 EUR 
commissieloon aan A aan. De verkoopcommissionair maakt 2 000,00 EUR kosten in verband met de 
commissietransactie en rekent deze aan de committent aan.

1) Verkoopfactuur: in de btw-wetgeving wordt de commissionair beschouwd als de verkoper en 
moet hij een verkoopfactuur opmaken aan C.

Handelsdebiteuren
 aan Exploitatiecommittent
  Verschuldigde btw bij verkopen

420000
499830
499420

121 000,00
100 000,00
21 000,00

2) Maken van kosten, specifi ek voor de commissietransactie en te recupereren van de committent:

Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

499830
499480
485000

2 000,00
420,00

2 420,00

3) Door de verkoop van de goederen ontstaat het recht op commissieloon:

Exploitatiecommittent
 aan Verkopen van diensten

499830
70000x

4 000,00
4 000,00

4) De afrekening tussen committent en verkoopcommissionair wordt opgemaakt:
 Goederen 100 000,00 EUR
 Kosten – 2 000,00 EUR
 Commissieloon – 4 000,00 EUR
  94 000,00 EUR
 btw 21% 19 740,00 EUR
  113 740,00 EUR
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Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers (committenten)

499830
499480
485000

94 000,00
19 740,00

113 740,00

5) Indien per inventarisdatum de wachtrekening 499830 een saldo vertoont, wordt dit naar een 
subrekening ‘Leveranciers’ overgeboekt, nl.:

Exploitatiecommittent
 aan Leveranciers (committenten nog af te 

rekenen)

499830

485000

.............

.............

6) Bij opening van de verslagperiode gebeurt de annulering:

Leveranciers (committenten nog af te rekenen)
 aan Exploitatiecommittenten

485000
499830

.............
.............

– Boekingen bij de committent van de verkoopcommissionair
 De committent mag de verkoop slechts als opbrengst boeken nadat de commissionair de goederen 

verkocht heeft . Dan pas staat de opbrengst voor hem vast.
 1) afrekening met verkoopcommissionair:

Handelsdebiteuren (verkoopcommissionair)
Vergoedingen wegens dienstprestaties
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen

420000
612051
70000x
499420

113 740,00
6 000,00

100 000,00
19 740,00

 Per inventarisdatum zijn de niet-verkochte goederen volgens het handelsrecht nog steeds eigendom 
van de committent. Hij zal ze dus in zijn voorraad moeten opnemen.

 Opmerking
 In veel gevallen worden de goederen voorafgaandelijk aan de verkoopcommissionair in consignatie 

gezonden. Zij worden dus in naam van de verkoopcommissionair, maar voor rekening en risico van 
de onderneming gehouden.

 Het verloop moet via orderrekeningen bijgehouden worden, nl.:

Derden, houders in hun naam, maar ten bate en 
voor risico van de onderneming van goederen en 
waarden
 aan Goederen en waarden, gehouden door 

derden in hun naam, maar ten bate en 
voor risico van de onderneming

040000

041000

.............

.............
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3.3 Voorraden en biologische activa

3.3.1 Begrip en toepassingsveld

In D 3, H 1, punt 5 werden de biologische activa behandeld. De focus lag in dit hoofdstuk op biologische 
activa als vast actief. Dit betekent: activa die agrarische producten voortbrengen. De agrarische produc-
ten zelf zijn geen vaste activa, maar wel vlottende activa aangezien het de bedoeling is deze producten zo 
snel mogelijk te gelde te maken.
Een wijngaard is een vast actief dat agrarische producten produceert, nl. druiven. Kweekvee is een vast 
actief dat een agrarisch product voortbrengt, zijnde slachtvee. Op dezelfde wijze zijn melkvee, leghennen 
enz. te benaderen.
IAS 41 behandelt zowel het biologisch actief als de eruit voortkomende agrarische producten.

3.3.2 Waardering

IAS 41 stelt dat de basisregel voor zowel biologische activa als agrarische producten de reële waarde is. 
Voor agrarische producten betekent dit de waarde op de markt, verminderd met de geschatte kosten. 
Deze waarde is de kostprijs, die aan de voorraad moet worden toegekend.
Hierna volgen enkele voorbeelden.

3.3.2.1 Agrarische producten uit biologische activa, zonder dat de waarde van het actief 
aangetast wordt

Het typevoorbeeld hiervan is akkerland, wijngaard enz. Door de oogst verandert de toekomstige pro-
ductiecapaciteit van het actief niet. Alle kosten die gedurende het jaar gebeuren aan het actief, dienen om 
te kunnen oogsten en niet om het actief te verbeteren.
Op het moment van de oogst wordt deze aan reële waarde geschat, en alle gemaakte kosten worden er 
tegenover gesteld.
Bij verkoop blijkt door vergelijking of er al dan niet winst geboekt wordt.

De boekhoudkundige verwerking is volgens diverse systemen mogelijk:
– gedurende het jaar worden de kosten van bewerking, onderhoud, meststoff en enz. als kost van de 

periode geboekt.

– op het moment van de oogst wordt de reële waarde geschat en geboekt:

Voorraden agrarische producten: reële waarde
 aan Voorraadwijziging agrarische

producten

301910

609170

.............

.............

– op het moment van verkoop boekt men

Handelsvorderingen
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw

420000
70000x
499020

.............
.............
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– op inventarisdatum worden de voorraadwijzigingen op de gebruikelijke wijze geboekt.

Bovenstaande methode is enkel juist indien per verslagperiode slechts één oogst gerealiseerd wordt en de 
kosten van die oogst in de verslagperiode zelf gebeuren.
Indien de kosten over twee boekjaren lopen, kan men dit oplossen door het systeem van overlopende 
rekeningen. Kosten in de verslagperiode vóór oogst worden overgedragen naar de volgende verslagpe-
riode.

Zijn er meerdere oogsten van verschillende producten op dezelfde akker, dan moeten de kosten analy-
tisch worden opgevolgd, om tot een juiste afrekening per soort oogst te komen.
De hiernavolgende voorbeelden illustreren het voorgaande.

Voorbeeld 1
Een fruitkwekerij omvat 48,5 hectare grond, waarvan 32 hectare appelbomen en 16,5 hectare perenbo-
men. De onderneming kocht deze grond 8 jaar geleden aan voor een bedrag van 3 880 000 EUR, zijnde 
716 000 EUR voor de landbouwgrond en 3 104 000 EUR voor de vruchtdragende biologische activa, 
zijnde de fruitbomen.

De onderneming teelt appels en peren die aan supermarkten verkocht worden. In 20N0 wordt er voor 
800 miljoen kilo aan appelen en 400 miljoen kilo aan peren geteeld. De marktwaarde van deze productie 
bedraagt op 31 december 20N0 1 EUR/kg voor appels en 1,38 EUR/kg voor peren.

Wanneer het fruit geplukt is, wordt gebruikgemaakt van een computergestuurde machine om het fruit 
te sorteren. Een laatste controle wordt door de werknemers uitgevoerd. Tijdens het sorteerproces wordt 
vastgesteld dat op een derde van de geoogste appelen vlekken voorkomen. Hierdoor daalt de marktprijs 
van de appels gevoelig: tot 0,75 EUR/kg.

Bij verkoop aan de supermarkten worden de appels en peren verpakt afgeleverd. De onderneming 
beschikt over een modern verpakkingsstation dat de daarvoor bestemde producten op de juiste wijze 
selecteert, verpakt en etiketteert volgens de wensen van de afnemers: in dozen of in kratten. De kostprijs 
van het verpakken van het fruit in dozen of kratten van 5 kg, evenals het gekoelde transport naar de 
supermarkten bedraagt: 0,5 EUR per afgeleverde doos of krat van 5 kg.

Gevraagd:
Geef alle mogelijke boekingen met betrekking tot de biologische activa alsook met betrekking tot de agrari-
sche producten.

Oplossing:
1) Aankoop landbouwgrond: de vruchtdragende biologische activa worden in de boekhouding opge-

nomen aan reële waarde. Op het moment van aankoop kwam de aankoopprijs overeen met de dan 
geldende reële waarde.

Biologische activa (terreinen):
aanschaffi ngswaarde
Biologische activa (fruitbomen): aanschaffi ngs-
waarde
 aan Overige schulden

200100

230000
485500

776 000

3 104 000
3 880 000
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2) De oogst leverde in 20N0 800 miljoen kilo appelen op en 400 miljoen kilo peren. Rekening houdende 
met de marktprijs op dat moment, bedraagt de waarde van de geoogste agrarische producten:

 800 000 000 kg × 1 EUR/kg = 800 000 000 EUR
 400 000 000 kg × 1,38 EUR /kg = 552 000 000 EUR

 De agrarische producten worden gewaardeerd aan reële waarde, verminderd met de kosten van 
het verkooppunt. De kosten om de goederen verpakt tot in de supermarkten te brengen, komen op 
0,5 EUR per 5 kg. Voor de totale oogst komt dat op een kost van:

 800 000 000 / 5 = 160 000 000 × 0,5 = 80 000 000 EUR
 400 000 000 / 5 = 80 000 000 × 0,5 = 40 000 000 EUR

 Dit brengt de waarde van de voorraad appels en peren op:
 Appels: 800 000 000 – 80 000 000 = 720 000 000 EUR
 Peren: 552 000 000 – 40 000 000 = 512 000 000 EUR
   1 232 000 000 EUR

Voorraden agrarische producten (appels): reële 
waarde
Voorraden agrarische producten (peren): reële 
waarde
 aan Voorraadwijzigingen gereed product: 

agrarische producten

301910

301910

609170

720 000 000,00

512 000 000,00

1 232 000 000,00

3) Op een derde van de geoogste appelen komen vlekken voor. Hierdoor daalt de marktwaarde van deze 
appels met 0,25 EUR/kg.

 800 000 000 × 1/3 = 266 666 667 × 0,25 EUR/kg = 66 666 667 EUR

Voorraadwijzigingen gereed product:
agrarische producten
 aan Voorraden agrarische producten: 

appels

609170

301910

66 666 667,00

66 666 667,00

Voorbeeld 2
Een biologische slachtkippenhouderij heeft  in 20N0 een jaarproductie van 12 800 slachtkuikens. Jaarlijks 
sterven een aantal kuikens voor ze slachtrijp zijn: we houden rekening met een uitval van ongeveer 3%.

Een slachtkuiken is na 81 dagen afl everbaar en heeft  dan een gewicht bereikt van gemiddeld 2,25 kg. De 
kostprijs per slachtkip is als volgt samengesteld:

Kosten per slachtkip in EUR
Aanschaf kuiken: 0,32 EUR
Kosten uitval (3%): 0,01 EUR
Voer: aangekocht 1,59 EUR
Strooigraan: 0,44 EUR
Stro: zelfvoorziening 0,05 EUR
Gezondheidszorg: 0,25 EUR
Water, gas, elektriciteit: 0,32 EUR
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Kosten controle: 0,04 EUR
Overige kosten: 0,05 EUR
Huisvesting: 0,42 EUR
Kosten buitenuitloop: 0,03 EUR

Kosten per afgeleverde kip: 3,52 EUR
Arbeid: 0,57 EUR

Kosten per kip inclusief arbeid: 4,09 EUR

Kostprijs per kg inclusief arbeid: 1,82 EUR  (4,09/2,25 EUR)

Dit betekent dat, indien een verkoopprijs kan worden bedongen van om en bij de 1,90 EUR per kg, niet 
alleen de productiemiddelen, maar ook het arbeidsinkomen betaald worden.

De kippen worden in eerste instantie verkocht aan de groothandel die zelf de slachtkosten draagt. De 
verkoopprijs aan de groothandel bedroeg op 31 december 20N0 2,15 EUR per kg. Er zijn op dat moment 
10 130 kippen in het bedrijf aanwezig die hiervoor in aanmerking komen.

Kippen die het gemiddelde gewicht overschrijden, worden afgezet via thuisverkoop. Uiteraard heeft  de 
onderneming in dat geval wel slachtkosten, die kunnen worden geraamd op 2,00 EUR/dier. De verkoop-
prijs op de hoeve bedraagt 6,70 EUR per geslachte kip. Op 31 december 20N0 komen naar schatting een 
1 750 kippen hiervoor in aanmerking.

In februari 20N1 zakt de verkoopprijs van slachtkippen gevoelig ten gevolge van een nieuwe haard van 
vogelpest in een nabijgelegen bedrijf. De verkoopprijs aan de groothandel bedraagt nog 4,30 EUR per 
slachtkip (d.i. 1,91 EUR/kg). Het aantal kippen in het bedrijf bedraagt op dat moment 12 370, waarvan 
er 985 de gewichtsdrempel van 2,250 kg overschrijden en bijgevolg geschikt zijn voor verkoop aan parti-
culieren. De verkoopprijs aan particulieren daalt naar 5,9 EUR per geslachte kip.

Op inventarisdatum (31 december 20N1) lijkt alle gevaar voor besmetting geweken. De 11 230 kippen 
aanwezig in het bedrijf halen terug een waarde van 53 061,75 EUR (d.i. 2,10 EUR/kg). De verkoopprijs 
voor particulieren (betreft  780 kippen) is terug gestegen tot 6,50 EUR/kip.

Gevraagd: geef de boekingen in 20N0 (vanuit de veronderstelling dat er geen beginvoorraad aanwezig is) 
en 20N1.

Oplossing:
1) 20N0
 De onderneming zal in haar jaarrekening een omschrijving geven van de verbruikbare biologische 

activa in haar bezit, zijnde de slachtkippen. Aangezien een slachtkuiken reeds na 81 dagen slachtrijp 
is, wordt hier geen onderscheid gemaakt bij de waardering naargelang de ‘rijpheid’ van de kuikens.

 Biologische activa worden gewaardeerd tegen hun reële waarde – geschatte kosten van verkoop. De 
reële waarde van een actief is gebaseerd op zijn huidige locatie en toestand. Bijgevolg is de reële 
waarde van slachtkuikens bedoeld voor verkoop aan particulieren de prijs voor het slachtkuiken zelf, 
verminderd met de slachtkosten die in dat geval door de onderneming zelf worden gedragen.
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 De boeking van de aankoop van de kuikens gebeurt aan aankoopprijs, die overeenstemt met de reële 
waarde. Aangezien het hier gaat om verbruikbare biologische activa, wordt deze aankoop dus als last 
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

– Boeking aankoop:

Aankoop grondstoffen: verbruikbare
biologische activa: brutoaankoop
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers

600001
499420
485000

.............

.............
.............

– Boeking op 31 december 20N0
 Kippen bedoeld voor verkoop aan groothandel:
 10 130 kippen × 2,15 EUR/kg × 2,250 kg = 49 003,88 EUR.

 Kippen bedoeld voor verkoop aan particulieren:
 1 750 × (6,7 – 2,0) = 8 225 EUR.

 De totale waarde van de eindvoorraad verbruikbare biologische activa bedraagt: 
49 003,88 EUR + 8 225 EUR = 57 228,88 EUR.

Verbruikbare biologische activa: reële waarde
Voorraadwijzigingen gereed product:
verbruikbare biologische activa

301910

609170

57 228,88

57 228,88

2) 20N1
 In februari 2001 daalt de reële waarde van de slachtkippen bedoeld voor de groothandel (1,91 EUR/

kg) onder de boekwaarde (2,15 EUR/kg). De verkoopprijs van kippen aan particulieren daalt van 
6,7 EUR/kip naar 5,90 EUR/ kip. Verliezen uit wijzigingen van de reële waarde worden opgenomen 
in de winst of het verlies van de periode waarin de winst of het verlies is ontstaan.

 Kippen bedoeld voor verkoop aan groothandel:
 (12 370 – 985) kippen × (2,15 EUR/kg – 1,91 EUR/kg) × 2,250 kg = 6 147,90 EUR.

 Kippen bedoeld voor verkoop aan particulieren:
 985 × (6,7 EUR – 5,9 EUR) = 788 EUR.

 Het totale waardeverlies bedraagt: 6 147,90 EUR + 788 EUR = 6 935,90 EUR.
– Boeking daling reële waarde onder de boekwaarde

Verlies reële-waardeaanpassing agrarische/ 
biologische activa
 aan Voorraden agrarische/biologische 

activa

640020

301910

6 935,90

6 935,50
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– Boeking op 31 december 20N1
 Kippen bedoeld voor verkoop aan groothandel:
 11 230 kippen × 2,10 EUR/kg × 2,250 kg = 53 061,75 EUR.

 Kippen bedoeld voor verkoop aan particulieren:
 780 × (6,5 EUR – 2 EUR) = 3 510,00 EUR.

 De totale waarde van de eindvoorraad verbruikbare biologische activa bedraagt: 
53 061,75 EUR + 3 510 EUR = 56 571,75 EUR.

 De waarde van de voorraad bedroeg op heden 57 228,88 EUR – 6 935,50 EUR = 50 293,38 EUR.
 De voorraadtoename bedraagt: 6 278,37 EUR.

Voorraden agrarische/biologische activa: reële 
waarde
 aan Winst reële-waardeaanpassing agrari-

sche/biologische activa

301910

740020

6 278,37

6 278,37

3.4 Onderhanden projecten in opdracht van derden

3.4.1 Begrip

IAS 11 behandelt specifi ek onderhandelde overeenkomsten voor de constructie van een actief of de com-
binatie van activa die qua ontwerp, technologie, functie of uiteindelijk doel of gebruik nauw samenhan-
gen of onderling afh ankelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn overeenkomsten met betrekking tot:
– werken zoals bruggen, gebouwen, dammen, pijpleidingen, waterzuiveringstations, wegen, havens, 

luchthavens, woonwijken;
– ontwikkeling van informatica- en andere projecten voor opdrachtgevers enz.

Dergelijke overeenkomsten hebben als bijzonder kenmerk dat ze specifi ek voor een opdrachtgever uit-
gevoerd worden naar zijn wensen en behoeft en. Ze duren ook meestal langer dan een verslagperiode en 
vergen een bijzondere opvolging inzake toerekening van baten en lasten tot de periode. Een belangrijk 
kenmerk is eveneens dat het onderhanden project aanleiding moet geven tot het ontstaan van een actief 
bij de opdrachtgever.

Dit betekent onder meer dat zuivere dienstverleningscontracten die geen aanleiding geven tot een actief 
bij de opdrachtgever, niet volgens deze standaard kunnen worden behandeld. Enkele voorbeelden:
– een HR-dienstverlener sluit een contract met vaste prijs af voor het assessment van 60 leidinggeven-

den gedurende 3 jaar;
– een vormingsinstituut sluit een vormingscontract af lopende over 120 dagen gedurende 3 jaar te 

presteren inzake IFRS-vorming voor groepen van topmanagement tot middle management;
– een IT-fi rma sluit een contract af met een looptijd van 5 jaar voor het ‘onderhoud’ van een door hen 

geïmplementeerd IT-systeem;
– een facility fi rma sluit een 3-jarig contract af voor facility management voor een zopas opgericht 

gebouw;
– enz.
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In alle vorige gevallen bestaat er zeker een contract van onderhanden werk in functie van de opdracht-
nemer, maar in hoofde van de opdrachtgever geeft  de geleverde prestatie geen aanleiding tot een actief. 
Op dergelijke contracten is IAS 11 NIET van toepassing, maar wel de normale regels van erkenning van 
het resultaat. De opbrengsten uit dit contract zijn alleen deze die eff ectief gerealiseerd zijn; wat niet gere-
aliseerd is, wordt uitgesteld naar volgende boekjaren.

Qua vorm van overeenkomst kan men een onderscheid maken tussen:
– vaste-prijscontract: de overeenkomst voorziet in een vaste prijs voor de uitvoering van het project of, 

als het project uit deeleenheden bestaat, voor een vaste prijs per afgeleverde eenheid. Het bijzondere 
is hier dat de verkoopprijs vooraf vastgelegd is. Dit betekent dat de uitvoerder het afwerkingsrisico 
integraal draagt. Wat ook de lasten van uitvoering zijn, de verkoopprijs is niet veranderbaar;

– kostprijs-plus-contract: de overeenkomst voorziet in de vergoedbare kostensoorten die, verhoogd 
met een opslagpercentage, door de contractant zullen worden betaald. Dit betekent dat over door 
partijen aanvaarde kosten van de prestatie een opslag wordt betaald.

Het gebeurt dat naast bovenstaande basisvormen varianten voorkomen zoals:
– vaste-prijscontract, maar voor bepaalde kostensoorten is een aanpassing voorzien als door externe 

omstandigheden de vastgelegde startkostprijs stijgt. Dit komt zeer veel voor met betrekking tot de 
kostenfactor personeelsvergoedingen. De overeenkomst voorziet in aanpassing van de vaste prijs 
telkens als een loonindexering voorkomt. Dit kan ook voorkomen voor grondstoff en en materialen 
als daarvoor een open markt bestaat;

– kostprijs-plus-contract met een maximale limiet;
– enz.

3.4.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

3.4.3 (Totale) Opbrengsten

De opbrengsten uit projecten zijn te omschrijven als de in de overeenkomst voorziene vergoeding voor 
het uitvoeren van het project (vaste prijs of cost-plus).
Bij deze contractuele bepaling dient de onderneming – voor zover voorkomend – rekening te houden 
met mogelijke voorziene aanpassingen, incentives en claims.
Onder aanpassingen wordt verstaan: veranderingen tegenover de basisovereenkomst voor zover beide 
partijen het erover eens zijn (bv. aanpassing in kwaliteit van een bestanddeel), verandering omdat 
bepaalde conditionele voorwaarden vervuld zijn (bv. indexsprong), ... Deze aanpassingen kunnen 
zowel contractueel voorzien zijn – dan is er automatisch akkoord tussen partijen (bv. aanpassing bij 
indexsprong voor personeelskosten, ...), als tot stand komen via een akkoord tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer – veranderingen die geen nieuw project vormen.

Onder incentives wordt verstaan: boni die de uitvoerder kan realiseren door sneller dan voorzien klaar te 
zijn in afwerking, door realisatie van bijzondere kwaliteit of productiviteit, ... Deze incentives zijn steeds 
voorzien in het basiscontract, of ze al dan niet gerealiseerd zijn, hangt af van het (niet) bereiken van de in 
het contract voorziene criteria (sneller klaar zijn dan voorzien, ...). Het is niet uitgesloten dat gedurende 
het werk de opdrachtnemer verbeteringsprestaties verricht die voor de opdrachtgever duidelijke voor-
delen inhouden en die dan ook door deze erkend worden voor tussen partijen overeengekomen boni.
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Onder claims wordt verstaan: schade die de contractant eist omwille van niet-conforme levering, andere 
kwaliteit, laattijdigheid, fouten, ... Sommige fouten zijn onbetwistbaar, zoals het niet-respecteren van de 
afwerkingstermijn, andere fouten vloeien voort uit een beoordeling van de opdrachtgever over het al 
dan niet voldoen door de onderneming van het contract. Hier zal de onderneming-uitvoerder moeten 
inschatten in hoeverre de claim van de opdrachtgever een haalbare claim is.

Het is duidelijk dat opbrengsten dienen te voldoen aan de eis van zekerheid qua inningsmogelijkheid en 
zekerheid qua schattingsmogelijkheid.
Door het vorige is het duidelijk dat de ‘opbrengst’ overeenstemt met de reële waarde, nl. wat tussen par-
tijen zal kunnen worden gerealiseerd.

3.4.4 (Totale) Kosten

De kosten van het project omvatten:
– kosten die rechtstreeks verband houden met het project:

• personeel, toezicht op personeel;
• constructiematerialen;
• afschrijvingen van installaties en uitrusting die bij het werk worden gebruikt;
• transportkosten;
• huurkosten van installaties en uitrusting die men gebruikt;
• kosten van ontwerp, technische assistentie voor het project;
• geschatte kosten van herstellingswerken, van garantiewerken en voorziene garantiekosten;
• claims van derden met betrekking tot het werk;

– kosten die kunnen worden toegewezen aan de globale activiteiten van het project en toegerekend 
kunnen worden aan het contract:
• verzekeringskosten;
• overheadkosten.
 Veel hangt hier af van de wijze waarop de onderneming intern georganiseerd is en van de syste-

matiek waarop zij via een kostprijssysteem haar kosten over al haar activiteiten verdeelt;
– kosten die volgens de voorwaarden van het contract kunnen worden toegerekend aan de opdracht-

gever. Hier is de overeenkomst bepalend:
• bv. ontwikkelingskosten, als dit voorzien is in het contract.

Merk op dat algemene administratiekosten, verkoopkosten, onderzoeks- en ontwikkelingskosten en 
afschrijvingen van onbenutte installaties en uitrusting nodig voor het werk, niet kunnen worden opge-
nomen.

3.4.5 Opname van de opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening

3.4.5.1 Algemene regel

Indien het resultaat betrouwbaar kan worden ingeschat, past de entiteit de methode toe van ‘opname als 
baten en lasten naar rato van het stadium van voltooiing van de projectactiviteiten op het einde van de 
verslagperiode’ (percentage of ‘completion method’). Dit betekent dat de opbrengst erkend wordt als baat 
van het jaar en de kost als last van het jaar.
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IAS/IFRS veronderstelt dat een onderneming zodanig georganiseerd is dat deze methode kan worden 
toegepast.

Voor een vaste-prijscontract is deze voorwaarde vervuld indien:
– de totale opbrengsten uit het project betrouwbaar kunnen worden gewaardeerd;
– het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot het project naar de onderne-

ming zullen vloeien;
– het stadium van voltooiing en de eraan verbonden kosten betrouwbaar kunnen worden bepaald.

Voor een kostprijs-plus-contract is deze voorwaarde vervuld indien:
– het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot het project naar de onderne-

ming zullen vloeien;
– de kosten die aan het project verbonden zijn, betrouwbaar kunnen worden bepaald als basis voor de 

kostprijs-plus-formule.

De onderneming zal dienen te zorgen voor een gedetailleerde voorcalculatie, een zorgvuldige registratie 
van de werkelijke prestaties en de werkelijke kosten, alsook van het toegelaten budget bij werkelijke pres-
taties. Een voorbeeld van zo een organisatie volgt hierna.

Voorbeeld
De uitvoering van een bouwproject in het buitenland werd afgesloten tegen een contractprijs van 
1,75 miljoen EUR waarop echter 380 000,00 EUR afl everingscommissie moet worden vergoed.
Deze prijs is geïndexeerd voor de personeelskosten. De indexaanpassingen mogen integraal op de con-
tractprijs worden aangerekend.
• De onderneming heeft , voor ze deze contractprijs aanvaardde, een grondige voorcalculatie verricht. 

De structuur ervan is als volgt:

Aanvaardingscommissie
Grondstoffen, hulpstoffen
Personeelskosten
Andere productiekosten

Totaal directe kosten
Kost projectfinanciering
Toerekening indirecte kosten

Contractprijs
Afleveringscommissie

Nettocontractprijs

opslag 33%

37% winstopslag

50 000,00 EUR
350 000,00 EUR
300 000,00 EUR

50 000,00 EUR

750 000,00 EUR
100 000,00 EUR
150 000,00 EUR

1 000 000,00 EUR
1 750 000,00 EUR

380 000,00 EUR

1 370 000,00 EUR

• Zodra de uitvoering start, zal de onderneming op een systematische wijze de geëngageerde werke-
lijke kosten noteren, zodat een vergelijking met de voorcalculatie kan worden gemaakt. Deze regi-
stratie geeft  na 7 maanden (op jaar-inventarisdatum) het volgende overzicht:
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Werkelijke registratie

Flexibel budget Verschil
Raming qua 

afwerking Werkelijke kost

Aanvaardingscommissie
Grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Andere productiekosten

100%
30%
50%
0%

60 000,00
170 000,00
210 000,00

–

50 000,00
105 000,00
150 000,00

–

+ 10 000,00
+ 65 000,00
+ 60 000,00

–

Totale directe kosten
Toerekening indirecte kosten en 
fi nancieringskost

33%
440 000,00
140 000,00

305 000,00
100 000,00

+ 135 000,00
+ 40 000,00

Fabricagekostprijs 580 000,00 405 000,00 175 000,00

3.4.5.2 Uitzondering: geen betrouwbare schatting mogelijk

Is er geen betrouwbare schatting zoals hiervoor mogelijk, dan kan de entiteit slechts opbrengsten noteren 
ter hoogte van de gemaakte projectkosten die naar waarschijnlijkheid worden gedekt door de opbreng-
sten, en dienen alle projectkosten die niet uit de opbrengst gedekt kunnen worden, ten laste van de 
winst- en verliesrekening te worden genomen (‘completion method’). Er kan dus geen pro rata-winst 
worden geboekt.
Het is mogelijk dat de onzekerheid slechts in de aanvang van het project voorkomt. Zodra de onzeker-
heid weggenomen is, wordt overgeschakeld naar de methode hiervoor beschreven onder punt 3.4.5.1.

3.4.5.3 Verlieslatende projecten

Projecten waarbij blijkt dat de totale projectkosten waarschijnlijk hoger zullen liggen dan de totale pro-
jectopbrengsten, zijn verlieslatende projecten. Het verlies wordt onmiddellijk ten laste genomen, en dit 
vanaf het moment van kennis van deze karakteristiek, ongeacht of het project al gestart is of niet, en 
ongeacht de stand van afwerking.

In de voorgaande gevallen is het duidelijk dat de onderneming heel wat schattingen dient te verrichten. 
Pas op het moment van volledige afwerking heeft  zij zekerheid. Het kan voorkomen dat naar voortgang 
van de tijd gedane schattingen onjuist blijken te zijn. Aangezien het ‘schattingswijzen’ betreft , is de aan-
passing prospectief (IAS 8).

3.5 Hoe kan de opbrengst volgens voortgang der werken gemeten worden?

3.5.1 Methode van de kosten in relatie tot opbrengst bij vaste-prijscontracten

Bij een vaste-prijscontract ad 100 000,00 EUR blijkt op afsluitingsmoment dat er reeds 40 000,00 EUR 
kosten gemaakt zijn. De schatting van de nog te maken kosten bedraagt 30 000,00 EUR. De opbrengst bij 
afwerkingsstand is als volgt te berekenen:
40 000,00/70 0000,00 × 100 000,00 = 57 143,00 EUR
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3.5.2 Expertisemethode

Op het moment van afsluiting laat de onderneming de afwerkingsstand van het contract vastleggen via 
een technische studie. Het resultaat is afgewerkt voor 55%.
Tegenover de gemaakte kosten ad 40 000 EUR, kan de onderneming in dit geval opbrengsten stellen voor 
55% van 100 000 EUR, hetzij 55 000 EUR.

3.5.3 Andere methoden

Buiten voorgaande, meest voorkomende methoden zijn er nog tal van andere. Het is het bestuursorgaan 
dat duidelijk moet aangeven, en ook in de jaarrekening onder de grondslagen moet opnemen, hoe de 
opbrengst volgens voortgang der werken zal worden gemeten. Enkele voorbeelden:
– afwerking wordt gemeten door het totaalaantal (toegelaten) gepresteerde arbeidsuren uit te drukken 

als % van het totaal begrote aantal arbeidsuren;
– idem door de (toegelaten) werkelijke directe kosten te meten als % van het totaalaantal directe kos-

ten;
– enz.

Belangrijk in de keuze is dat de kenmerken van het contract vertaald worden. Meet de onderneming 
de stand van afwerking naar arbeidsuren, dan betekent dit dat deze factor relevant en materieel is in de 
totale kosten, idem voor directe kosten enz.

3.6 Hoe opbrengsten en lasten verbonden aan het project bepalen en vaststellen 
welk deel er in de winst- en verliesrekening dient te worden opgenomen?

Hierna wordt het voorbeeld weergegeven dat de IAS zelf als illustratief voorbeeld uitgewerkt heeft .

3.6.1 Basisgegevens van de case

De opdracht van het bouwen van een brug is toegewezen voor een vast bedrag van 9 000 000,00 EUR. 
De lasten die ermee verbonden zijn, worden geraamd op 8 000 000,00 EUR. Het project heeft  een door-
looptijd van 3 jaar. De onderneming hanteert als waarderingsregel dat de afwerkingsstand zal worden 
gemeten als de verhouding tot de opgelopen lasten tegenover de totaal geschatte lasten.

Gegevens met betrekking tot jaar 1: De gemaakte lasten belopen 2 093 000,00 EUR. Op basis van deze 
ervaring worden de totale lasten van het project op 8 050 000,00 EUR geschat. De opdrachtgever heeft  
gedurende het jaar 1 600 000,00 EUR als voorschot gestort zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Gegevens met betrekking tot jaar 2: Opdrachtgever is akkoord met veranderingen die de opbrengst met 
200 000,00 EUR verhogen, de contractor heeft  150 000,00 EUR ingeschat als additionele last voor deze 
verandering.

Er wordt bij inventaris ook vastgesteld dat er voor 100 000,00 EUR lasten genoteerd zijn die betrekking 
hebben op wat uit te voeren is gedurende jaar 3.
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De gedurende het jaar gemaakte lasten bedragen 4 075 000,00 EUR, waarvan 100 000 EUR betrek-
king hebben op jaar 3, hetzij 3 975 000,00 EUR. De schatting van de totale afwerkingkosten bedraagt 
8 200 000,00 EUR.
De contractor heeft  gedurende het jaar enerzijds het saldo betaald van de afrekening jaar 1 zijnde 
1 231 000,00 EUR alsook verder voorschotten betaald voor een totaal van 2 460 000,00 EUR.

Gegevens met betrekking tot jaar 3: De genoteerde lasten zijn 2 032 000,00 EUR, waaraan dienen te wor-
den toegevoegd de overgedragen lasten uit jaar 2, ad 100 000,00 EUR, hetgeen 2 132 000,00 EUR geeft .
Het project is einde jaar 3 volledig afgewerkt. De opdrachtgever heeft  het saldo van de afrekening jaar 
2 betaald (2 946 000,00 EUR) alsook voorschotten volgens contract ter hoogte van 1 200 000,00 EUR.

Uit vorige gegevens kan de volgende tabel afgeleid worden:

 Einde jaar 1 Einde jaar 2 Einde jaar 3
 in EUR in EUR in EUR
Geschatte opbrengsten totaal 9 000 000,00 9 000 000,00 9 200 000,00
Veranderingen – 200 000,00 –
Totaal 9 000 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00

Genoteerde lasten van het jaar 2 093 000,00 4 075 000,00 2 032 000,00
Waarvan over te dragen (–) – – 100 000,00 –
Toe te voegen overdracht (+) – – 100 000,00
Totaal van het jaar 2 093 000,00 3 975 000,00 2 132 000,00
Cumul tot einde periode 2 093 000,00 6 068 000,00 8 200 000,00
Schatting van de nog te maken kosten 5 957 000,00 2 132 000,00 –
Totaal 8 050 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

Geschatte winst 950 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Vastgestelde afwerkingsstand
2 093 000,00/8 050 000,00 × 100= 26%  
6 068 000,00/8 200 000,00 × 100=  74% 
8 200 000,00/8 200 000,00 × 100=   100%

Voorschotten 1 600 000,00 2 460 000,00 1 200 000,00

3.6.2 Boekhoudkundige verwerking

3.6.2.1 Jaar 1

– Gedurende de verslagperiode zullen alle genoteerde lasten (voor een totaal van 2 093 000,00 EUR) 
geboekt worden in de kostensoorten (aankopen, diensten en goederen, personeel, afschrijvingen 
enz.), maar analytisch bijgehouden worden.

– De ontvangen voorschotten worden uiteraard geboekt als een schuld tegenover de opdrachtgever:

Kredietinstellingen R/C 
 aan Ontvangen voorschotten op

onderhanden projecten

550000

485100

1 600 000,00

1 600 000,00
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– Op het einde van het jaar op basis van de afrekening boekt men de inwinstname als volgt:
• 26% wordt als opbrengst genoteerd en als dusdanig ook gefactureerd, zijnde 26% van 

9 000 000,00 EUR geeft  2 340 000 EUR.

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499420

2 831 400,00
2 340 000,00

491 400,00

 Door deze boeking wordt het resultaat op de 26% afgewerkte toestand erkend, zijnde het verschil 
tussen 2 340 000,00 EUR en 2 093 000,00 EUR hetzij 247 000,00 EUR. De aanrekening van de 
afwerkingstoestand maakt ook dat er geen voorraadmutatie is.

• Uiteraard kan men het ontvangen voorschot nu afb oeken op de handelsvordering, zodat de net-
topositie tot uitdrukking wordt gebracht:

Ontvangen voorschotten op onderhanden 
projecten
 aan Vorderingen onderhanden projecten

485100
420050

1 600 000,00 
1 600 000,00

3.6.2.2 Jaar 2

– De betaling van het saldo afrekening wordt geboekt:

Kredietinstellingen R/C
 aan Vorderingen onderhanden projecten

550000
420050

1 231 000,00
1 231 000,00

– De kosten van het jaar worden geboekt in de kostenrekeningen (voor 4 075 000,00 EUR) en analy-
tisch bijgehouden voor het project.

– Bij inventaris blijkt dat binnen de kostensoort aankopen materialen er voor 100 000,00 EUR niet-
verbruikte elementen zitten die pas in het derde jaar zullen worden aangewend.

 Dit is een voorraadmutatie die moet worden geboekt:

Voorraden onderhanden projecten:
verwervingswaarde
 aan Voorraadwijzigingen onderhanden 

projecten

301800

609070

100 000,00

100 000,00

– Gezien de cumulatieve afwerkingsstand van 74% kan er gefactureerd worden aan de opdrachtgever 
74% van 9 200 000,00 EUR (hetzij 6 808 000,00 EUR) verminderd met de facturatie van de eerste 
periode (hetzij 2 340 000,00 EUR). Dit geeft  een facturatie van 4 468 000,00 EUR verhoogd met 21% 
btw (928 280,00 EUR) of 5 406 280,00 EUR:

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499420

5 406 280,00
4 468 000,00

928 280,00
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 Door voorgaande boekingen werd het resultaat van de verslagperiode als volgt weergegeven:
 omzet (4 468 000,00 EUR) verminderd met de kosten (4 075 000,00 EUR) gecorrigeerd door een 

voorraadwijziging (100 000,00 EUR), hetzij een winst van 493 000,00 EUR.
– De voorschotten werden geboekt als:

Kredietinstellingen R/C
 aan Ontvangen voorschotten op

onderhanden projecten

550000

485100

2 460 000,00

2 460 000,00

– Deze voorschotten kunnen uiteraard aangerekend worden op de eindafrekening van het jaar 2:

Ontvangen voorschotten op onderhanden 
projecten
 aan Vorderingen onderhanden projecten

485100
420050

2 460 000,00
2 460 000,00

3.6.2.3 Jaar 3

– De betaling van het saldo afrekening tweede jaar wordt ontvangen:

Kredietinstellingen R/C
 aan Vorderingen onderhanden projecten

550000
420050

2 946 280,00
2 946 280,00

– De voorschotten worden geboekt als volgt:

Kredietinstellingen R/C
 aan Ontvangen voorschotten op

onderhanden projecten

550000

485100

1 200 000,00

1 200 000,00

– De kosten van de periode – zijnde 2 032 000,00 EUR – worden systematisch geboekt in de kostenre-
keningen en analytisch bijgehouden.

– Einde van de verslagperiode stelt men vast dat er een voorraaddaling van 100 000,00 EUR is op de 
Voorraden onderhanden projecten:

Voorraadwijzigingen onderhanden projecten
 aan Voorraden onderhanden projecten: 

verwervingswaarde

609070

301800

100 000,00

100 000,00

– Men stelt vast dat door de volledige afwerking de resterende 26% gefactureerd kan worden.

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499420

3 015 320,00
2 392 000,00

523 320,00

 Door voorgaande boekingen is het resultaat van de verslagperiode op dit onderhanden werk vast-
gelegd, zijnde de omzet (2 492 000,00 EUR) verminderd met de kosten (2 132 000,00 EUR) hetzij 
360 000,00 EUR.

– De ontvangen voorschotten kunnen afgeboekt worden op de handelsdebiteuren.
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Ontvangen voorschotten op onderhanden 
projecten
 aan Vorderingen onderhanden projecten

485100
420050

1 200 000,00
1 200 000,00

3.6.3 Toelichting

Als gevolg van vorige boekingen zal de entiteit ook in de toelichting een aantal elementen kunnen ver-
strekken. De toelichting volgt hierna:
 Einde jaar 1 Einde jaar 2 Einde jaar 3
Bedrag door de opdrachtgevers verschuldigd: – – –
Bedrag aan de opdrachtgevers verschuldigd: – – –
Bedrag van gemaakte kosten en opgenomen
  baten min kosten:  247 000,00 493 000,00 260 000,00
Bedrag aan ontvangen voorschotten – – –

Deze toelichting is beperkt doordat in het voorbeeld per einde jaar er steeds voor de afwerkingstoestand 
gefactureerd wordt en dat ook de per einde verslagperiode ontvangen voorschotten op de facturatie 
gesaldeerd worden.

Het is mogelijk dat de interne afrekening per einde verslagperiode niet overeenstemt met de mogelijk-
heid/afspraken inzake facturatiemogelijkheid, waarbij er zowel vorderingen als schulden tegenover de 
opdrachtgever kunnen uitstaan.

3.6.4 Complexe voorbeelden

3.6.4.1 Case A

Als gevolg van de boekhoudkundige rapportering, aangevuld door de managementrapportering, kan de 
entiteit over de voorbije verslagperiode de volgende informatie verzamelen rond de lopende projecten:

Onderdeel (a): Einde jaar 1 in EUR

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 145 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 110 000,00
3. Totaal verwacht verlies op onderhanden projecten –
4. Resultaat op onderhanden projecten 35 000,00

Onderdeel (b):

5. Gemaakte kosten voor onderhanden projecten in de periode 110 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 110 000,00
6. Reeds gemaakte kost voor toekomstige perioden –

Onderdeel (c):

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 145 000,00
7. Facturaties in hoofde van de afwerkingsstand 100 000,00
8. Nog niet gefactureerde prestaties 45 000,00
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Onderdeel (d):

9. Vooruitbetalingen/voorschotten –

Boekhoudkundig kan voorgaande situatie als volgt weergegeven worden:
Gedurende de verslagperiode werden geboekt:
(5) Omvat alle kostensoorten 60/65 gemaakte kosten inzake onderhanden projecten

Aankopen & diensten & diverse goederen
Personeelskosten
Afschrijvingen op installaties gebruikt voor projecten
Overige bedrijfskosten
Financiële kosten
Terugvorderbare btw (F = (A + D)) btw-tarief
 aan Leveranciers (G = (A + F))
  Geboekte afschrijvingen
  Schulden wegens personeel (pers, bv & rsz)
  Kredietinstellingen R/C

60/61
62...
63...
64...
65...
499480
485000
2....9
4852..
550000

A
B
C
D
E
F

G
C
D
E

(Merken we op dat de som van A, B, C, D & E overeenstemt met 110 000,00 EUR uit de opgave.)

(7) Omvat alle facturaties die de onderneming gedurende de verslagperiode inzake onderhanden projec-
ten gemaakt heeft :

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499420

121 000,00
100 000,00
21 000,00

Op inventarisdatum blijkt dat
(8) er nog niet gefactureerde prestaties zijn inzake onderhanden projecten, die dan ook als activa dienen 
te worden opgenomen:

Op te maken facturen onderhanden projecten
 aan Verworven wegens onderhanden 

projecten op te maken facturen

420051

700205

45 000,00

45 000,00

In de toelichting zal men vermelden:
Bedrag door opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten 45 000,00
Bedrag aan opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten –
Bedrag van gemaakte kosten en opgenomen winsten min verliezen 35 000,00
 (dit wordt verkregen door de kosten ad 110 000,00 EUR (rekeningen 60/65 inzake

onderhanden werken, te vergelijken met de omzet ad 100 000,00 EUR (rekening
700201) en de verworven omzet ad 45 000,00 EUR (rekening 700205)

Bedrag aan ontvangen voorschotten op onderhanden projecten –

Op te volgen in de volgende verslagperiode
De hiervoor tot uitdrukking gebrachte boekingen zullen in een komende verslagperiode tot gevolg heb-
ben dat de geboekte journaalpost hiervoor moet worden afgewikkeld.
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Dit betekent dat de onderneming tot facturatie zal overgaan in de komende verslagperiode voor een 
bedrag van 45 000,00 EUR plus btw. Dit zal dan aanleiding geven tot volgende journaalpost:

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Op te maken facturen onderhanden 

projecten
  Verschuldigde btw

420050

420051
499420

54 450,00

45 000,00
9 450,00

3.6.4.2 Case B

Als gevolg van de boekhoudkundige rapportering, aangevuld door de managementrapportering, kan 
men over de voorbije verslagperiode de volgende informatie verzamelen rond de lopende projecten:

 Einde jaar 1

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 520 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 450 000,00
3. Totaal verwacht verlies op onderhanden projecten –
4. Resultaat op onderhanden projecten 70 000,00

5. Gemaakte kosten voor onderhanden projecten in de periode 510 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 450 000,00
6. Reeds gemaakte kost voor toekomstige perioden 60 000,00

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 520 000,00
7. Facturaties in hoofde van de afwerkingsstand 520 000,00
8. Nog niet gefactureerde prestaties –

9. Vooruitbetalingen/voorschotten 80 000,00

Boekhoudkundig kan voorgaande situatie als volgt weergegeven worden:
Gedurende de verslagperiode werden geboekt:
(5) Omvat alle kostensoorten 60/65 gemaakte kosten inzake onderhanden projecten

Aankopen & diensten & diverse goederen
Personeelskosten
Afschrijvingen op installaties gebruikt op 
projecten
Overige bedrijfskosten
Financiële kosten
Terugvorderbare btw (F = (A + D)) btw-tarief
 aan Leveranciers (G = (A + F))
  Geboekte afschrijvingen
  Schulden wegens personeel (pers, bv 

& rsz)
  Kredietinstellingen

60..../61....
62....

63....
64....
65....
499480
485000
2....9

4852..
550000

A
B

C
D
E
F

G
C

D
E

 (Dit betekent de som van de 60/65 m.b.t. onderhanden projecten, dus de som A tot en met E, hetzij 
510 000,00 EUR.)
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(6) Zijn de kosten die de entiteit gemaakt heeft  voor onderhanden werken, maar die niet kunnen worden 
toegerekend aan de afwerkingsstand. Het zijn kosten die in volgende periode verrekend zullen kun-
nen worden. Dit moet geïnterpreteerd worden als ‘voorraad aan kostprijs van onderhanden werken’.

Voorraad onderhanden projecten
 aan Wijzigingen in onderhanden

projecten

301800

609070

60 000,00

60 000,00

(7) Omvat alle facturaties die de onderneming gedurende het boekjaar inzake onderhanden projecten 
gemaakt heeft :

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499420

629 200,00
520 000,00
109 200,00

(9) Op inventarisdatum blijkt dat vooruitbetalingen ontvangen zijn voor 80 000,00 EUR:

Kredietinstellingen R/C
 aan Ontvangen voorschotten op

Onderhanden projecten

550000

485100

80 000,00

80 000,00

 In de toelichting zal men vermelden:
 Bedrag door opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten 60 000,00 EUR

 (Dit bedrag omvat de gemaakte kosten voor onderhanden projecten die nog niet
volgens de afwerkingsstand kunnen worden aangerekend aan de opdrachtgever.
Het betreft  de rekening 7... Wijzigingen in onderhanden projecten)

 Bedrag aan opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten –
 Bedrag van gemaakte kosten en opgenomen winsten min verliezen 70 000,00 EUR

 (Is als volgt te berekenen: totaal kosten die aan onderhanden projecten kunnen
worden toegewezen (60/65) zijnde 510 000,00 EUR, tegenover de omzet
onderhanden projecten (7....) ad 520 000,00 EUR en de voorraadmutatie
onderhanden projecten (7...) ad 60 000,00 EUR.)

 Bedrag aan ontvangen voorschotten op onderhanden projecten 80 000,00 EUR

Gevolgen voor de volgende verslagperiode
Sommige boekingen hiervoor geïllustreerd hebben een invloed op de volgende verslagperiode. Het 
betreft :

 a) (6) zijn de kosten die de entiteit gemaakt heeft  voor onderhanden werken, maar die niet kunnen 
worden toegerekend aan de afwerkingsstand. Het zijn kosten die in volgende periode verrekend zul-
len kunnen worden (rekening 301.800).

 Dit zal worden opgelost via de inventarisverrichting van de nieuwe verslagperiode waarbij de voorraad-
mutatie zal aangeven in hoeverre de vorig jaar vooruit gemaakte kosten nu wel in de afwerkingsstand 
van de nieuwe verslagperiode passen.
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 b) (9) ontvangen vooruitbetalingen (rekening 485.100)

Kredietinstellingen
 aan Ontvangen voorschotten op

onderhanden projecten

55000

485100

80 000,00

80 000,00

 Dit wordt opgelost door de ontvangen vooruitbetalingen tegen te boeken tegenover de vorderingen 
wegens onderhanden projecten, bij facturatie.

3.6.4.3 Case C

Als gevolg van de boekhoudkundige rapportering, aangevuld door de managementrapportering, kan 
men over de voorbije verslagperiode volgende informatie verzamelen rond de lopende projecten:

 Einde jaar 1 in EUR

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 200 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 250 000,00
3. Totaal verwacht verlies op onderhanden projecten 40 000,00
4. Resultaat op onderhanden projecten (90 000,00)

5. Gemaakte kosten voor onderhanden projecten in de periode 250 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 250 000,00
6. Reeds gemaakte kost voor toekomstige perioden –

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 200 000,00
7. Facturaties in hoofde van de afwerkingsstand 180 000,00
3. Totaal nog te verwachten verlies 40 000,00
8. Nog niet gefactureerde prestaties –
10. Te veel gefactureerd 20 000,00

9. Vooruitbetalingen/voorschotten –

Boekhoudkundig kan voorgaande situatie als volgt worden weergegeven:
Gedurende de verslagperiode werden geboekt:

(5) Omvat alle kostensoorten 60/65 gemaakte kosten inzake onderhanden projecten:

Aankopen & diensten & diverse goederen
Personeelskosten
Afschrijvingen op installaties gebruikt op projecten
Overige bedrijfskosten
Financiële kosten
Terugvorderbare btw (F = (A + D)) btw-tarief
 aan Leveranciers (G = (A + F))
  Geboekte afschrijvingen
  Schulden wegens personeel (pers, bv & rsz)
  Kredietinstellingen R/C

60..../61....
62....
63....
64....
65....
499 ....
44 ....
2....9
4852..
55....

A
B
C
D
E
F

G
C
D
E
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 (Dit betekent de som van de 60/65 m.b.t. onderhanden projecten, dus de som A tot en met E, hetzij 
250 000,00 EUR.)

(3) Uit de analytische informatie blijkt dat de gemaakte en toerekenbare kosten naar rato van de afwer-
kingsstand de opbrengsten naar rato afwerkingsstand overstijgen. Conform IAS 11 moet de entiteit 
nagaan of het contract niet verlieslatend is; dit is hier het geval waardoor het verwachte totale verlies 
moet worden geboekt. In dit voorbeeld is dit geschatte verlies 40 000,00 EUR.

Voorziening verlies op onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten: geleden verliezen

614100
420059

40 000,00
40 000,00

(7) Omvat alle facturaties die men gedurende de verslagperiode inzake onderhanden projecten gemaakt 
heeft .

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499490

217 800,00
180 000,00
37 800,00

 In de toelichting wordt vermeld:

 Bedrag door opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten –
 Bedrag aan opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten

 (betreft  (10) hiervoor) 20 000,00 EUR
 Bedrag van gemaakte kosten en opgenomen winsten min verliezen (90 000,00 EUR)

 (Is als volgt te berekenen: totaal kosten die aan onderhanden projecten kunnen
worden toegewezen (60/65) zijnde 250 000,00 EUR, vermeerderd met het geschatte
verlies ad 40 000,00 EUR, tegenover de omzet onderhanden projecten (7....) ad
200 000,00 EUR.)

 Bedrag aan ontvangen voorschotten op onderhanden projecten –

Gevolgen voor de volgende verslagperiode
Sommige boekingen hiervoor geïllustreerd hebben een invloed op de volgende verslagperiode. Het 
betreft :

 a) (3) geboekte verliezen ad 40 000,00 EUR moeten worden opgevolgd om de evolutie na te gaan en 
eventueel het verlies aan te vullen of terug te nemen.

3.6.4.4 Case D

Als gevolg van de boekhoudkundige rapportering, aangevuld door de managementrapportering, kan 
men over de voorbije verslagperiode volgende informatie verzamelen rond de lopende projecten:

 Einde jaar 1 in EUR

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 55 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 55 000,00
3. Totaal verwacht verlies op onderhanden projecten 30 000,00
4. Resultaat op onderhanden projecten (30 000,00)
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5. Gemaakte kosten voor onderhanden projecten in de periode 100 000,00
2. Kosten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 55 000,00
6. Reeds gemaakte kost voor toekomstige perioden 45 000,00

1. Opbrengsten in hoofde van de afwerkingsstand onderhanden projecten 55 000,00
7. Facturaties in hoofde van de afwerkingsstand 55 000,00
3. Totaal nog te verwachten verlies 30 000,00
8. Nog niet gefactureerde prestaties –

10. Te veel gefactureerd 30 000,00

9. Vooruitbetalingen/voorschotten 25 000,00

Boekhoudkundig kan voorgaande situatie als volgt weergegeven worden:
Gedurende de verslagperiode werden geboekt:

(5) Omvat alle kostensoorten 60/65 gemaakte kosten inzake onderhanden projecten

Aankopen & diensten & diverse goederen
Personeelskosten
Afschrijvingen op installaties gebruikt op projecten
Overige bedrijfskosten
Financiële kosten
Terugvorderbare btw (F = (A + D)) btw-tarief
 aan Leveranciers (G = (A + F))
  Geboekte afschrijvingen
  Schulden wegens personeel (pers, bv & rsz)
  Kredietinstellingen R/C

60..../61....
62....
63....
64....
65....
499 ....
44 ....
2....9
4852..
550000

A
B
C
D
E
F

G
C
D
E

 (Dit betekent de som van de 60/65 m.b.t. onderhanden projecten, dus de som A tot en met E, hetzij 
100 000,00 EUR.)

(6) Bij bepalen van de afwerkingsstand stelt men vast dat 45 000,00 EUR van de gemaakte kosten niet 
verbruikt is en in voorraad voor de komende afwerking. Dit wordt als volgt geboekt:

Voorraad onderhanden projecten
 aan Voorraadwijziging onderhanden 

projecten

301800

609007

45 000,00

45 000,00

(3) Uit de analytische informatie blijkt dat de gemaakte en toerekenbare kosten naar rato van de afwer-
kingsstand de opbrengsten naar rato afwerkingsstand overstijgen. Conform IAS 11 moet men nagaan 
of het contract niet verlieslatend is; dit is hier het geval waardoor men het verwachte totale verlies tot 
uitdrukking brengt. In dit voorbeeld is dit geschatte verlies 30 000,00 EUR.

Voorziening verlies op onderhanden projecten
 aan Onderhanden projecten: geleden 

verliezen

614100

420059

30 000,00

30 000,00
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(7) Omvat alle facturaties die men gedurende de verslagperiode inzake onderhanden projecten gemaakt 
heeft :

Vorderingen onderhanden projecten
 aan Omzet onderhanden projecten
  Verschuldigde btw

420050
700201
499480

66 550,00
55 000,00
11 550,00

(9) Er zijn voor 25 000,00 EUR voorschotten gestort:

Kredietinstellingen R/C
 aan Ontvangen voorschotten

onderhanden projecten

550000

485100

25 000,00

25 000,00

 In de toelichting wordt vermeld:
Bedrag door opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten 15 000,00 EUR
 (Zijnde saldo van enerzijds de kosten die men gemaakt heeft  voor komende

periodes ad 45 000,00 EUR zie (6) verminderd met het nog te realiseren verlies voorzien voor 
totale afwerking ad 30 000,00 EUR zie (10).)

Bedrag aan opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten
(Betreft  (10) hiervoor) –

Bedrag van gemaakte kosten en opgenomen winsten min verliezen (30 000,00 EUR)
 (Is als volgt te berekenen: totaal kosten die aan onderhanden projecten kunnen

worden toegewezen (60/65) zijnde 55 000,00 EUR vermeerderd met het geschatte
verlies ad 30 000,00 EUR, tegenover de omzet onderhanden projecten (7....) ad 
55 000,00 EUR.)

Bedrag aan ontvangen voorschotten op onderhanden projecten 25 000,00 EUR

4 Overige fi nanciële vlottende activa

We verwijzen hiervoor naar D 3, H 1, punt 6.3.6. Anders dan bij de vaste activa, betreft  het hier aandelen, 
eff ecten andere dan aandelen, vorderingen, borgtochten in contanten en/of leningen die voldoen aan de 
criteria om als vlottend te worden opgenomen in de balans.
Dit betekent dat ze gedurende de exploitatiecyclus te gelde gemaakt kunnen worden. Indien de exploi-
tatiecyclus langer is dan 12 maanden, moeten deze die binnen de 12 maanden te gelde kunnen worden 
gemaakt, afzonderlijk toegelicht worden.
De boekhoudkundige behandeling van de fi nanciële vlottende activa gebeurt overeenkomstig IAS 39: 
Financiële instrumenten: opname en waardering, zoals eerder uiteengezet in D 3, H 1, punt 6.4.1.5.

5 Afdekkingsinstrumenten (vlottend deel)

De vlottende afdekkingsinstrumenten zijn deze afdekkingsinstrumenten die binnen de verslagperiode 
vervallen en derhalve een kortetermijnkarakter vertonen. Voor een uitvoerige bespreking verwijzen we 
naar D 3, H 1, punt 8.
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6 Belastingvorderingen

6.1 Defi nitie

In tegenstelling tot wat het geval is voor de uitgestelde belastingvorderingen bevat, IAS 12, Winstbe-
lastingen geen welomschreven defi nitie van het begrip belastingvorderingen. Uit de defi nitie van de 
uitgestelde belastingvorderingen kan wel worden afgeleid dat belastingvorderingen kunnen worden 
beschouwd als bedragen van actueel terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:
– verrekenbare tijdelijke verschillen;
– voorwaartse compensatie van niet-gecompenseerde fi scale verliezen;
– voorwaartse compensatie van ongebruikte fi scaal verrekenbare tegoeden.

Voor de omschrijving van de begrippen tijdelijke verschillen en fi scale boekwaarden kan worden verwe-
zen naar D 3, H 1, punt 7.1.1 en D 2, H 3, punt 4.4 inzake de winst- en verliesrekening.
Waar uitgestelde belastingvorderingen pas in de toekomst terug te vorderen winstbelastingen zijn, zijn 
de belastingvorderingen actueel. Daarom worden de uitgestelde belastingvorderingen dan ook bij de 
vaste activa opgenomen en de actuele belastingvorderingen bij de vlottende activa.

6.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking

6.2.1 Opname van actuele belastingvorderingen

Het voordeel met betrekking tot een fi scaal verlies dat achterwaarts kan worden gecompenseerd met in 
een vorige periode verschuldigde belasting, moet worden opgenomen als een actief.
Hier wordt een fi scaal verlies aangewend om een over een voorgaande periode verschuldigde belasting 
terug te vorderen. In dit geval neemt de onderneming het voordeel op als een actief in de periode waarin 
het fi scale verlies plaatsvindt, omdat het waarschijnlijk is dat het voordeel naar de entiteit zal vloeien en 
betrouwbaar kan worden gewaardeerd.

6.2.2 Waardering

Actuele belastingvorderingen voor de lopende en voorgaande perioden moeten worden gewaardeerd 
tegen het bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten, op basis 
van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afge-
sloten op het einde van de verslagperiode.
De waardering gebeurt aan de hand van de belastingtarieven (en belastingwetgeving) waarvan het wet-
gevingsproces is afgesloten. In sommige rechtsgebieden hebben aankondigingen van belastingtarieven 
(en belastingwetten) door de overheid echter het wezenlijke eff ect van wettelijke vaststelling, die soms 
pas verscheidene maanden na de aankondiging komt. In deze omstandigheden worden belastingvorde-
ringen gewaardeerd op basis van de aangekondigde belastingtarieven (en belastingwetgeving).
In sommige rechtsgebieden zijn winstbelastingen verschuldigd tegen een hoger of lager tarief als de net-
towinst of ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd als dividend aan aandeelhouders 
van de entiteit. In sommige andere rechtsgebieden zijn winstbelastingen mogelijk restitueerbaar of ver-
schuldigd als de nettowinst of ingehouden winsten geheel of gedeeltelijk als dividend aan aandeelhou-
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ders van de entiteit worden uitgekeerd. In deze omstandigheden worden actuele belastingvorderingen 
gewaardeerd tegen het belastingtarief dat van toepassing is op niet-uitgekeerde winsten.

6.2.3 Saldering

Een onderneming dient actuele belastingvorderingen slechts te salderen als ze:
– een in rechte afdwingbaar recht heeft  om de opgenomen bedragen te salderen; en
– voornemens is om de verplichting op nettobasis af te wikkelen of om de vordering te realiseren op 

hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld.

Hoewel actuele belastingvorderingen en -verplichtingen afzonderlijk worden opgenomen en gewaar-
deerd, worden zij in de balans toch gesaldeerd op basis van criteria die gelijklopen met de criteria die 
zijn opgesteld voor fi nanciële instrumenten. Een entiteit zal normaliter beschikken over een in rechte 
afdwingbaar recht om een actuele belastingvordering te salderen met een actuele belastingverplichting, 
als zij verband houden met winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteiten worden geheven en 
deze belastingautoriteit de entiteit toestaat om een enkele nettobetaling te doen of te ontvangen.
In een geconsolideerde jaarrekening wordt een actuele belastingvordering van een entiteit die deel uit-
maakt van een groep, gesaldeerd met een actuele belastingverplichting van een andere entiteit in de 
groep als en alleen als de betreff ende entiteiten een in rechte afdwingbaar recht hebben om een enkele 
nettobetaling te doen of te ontvangen en de entiteiten voornemens zijn om een dergelijke nettobetaling 
te doen of te ontvangen of de vordering te realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt 
afgewikkeld.

7 Handelsvorderingen en overige vorderingen (vlottend deel)

7.1 Defi nitie

Deze component van de vlottende activa omvat de vorderingen die zich binnen de exploitatiecyclus van 
de onderneming afwikkelen.

7.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

7.3 Waardering

Bij ontstaan worden ze opgenomen aan hun nominale waarde.
Later mogen ze nooit hoger zijn dan de reële waarde, zijnde de verwachte waarde van afwikkeling. Zono-
dig zal de entiteit de waarde aanpassen via afschrijvingen op de vorderingen.
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7.4 Bespreking van de handelsvorderingen

7.4.1 Dubieuze debiteuren en afschrijvingen

7.4.1.1 Berekening

De schatting van het vermoedelijke verlies gebeurt op diverse wijzen:
– individuele schatting: elke openstaande vordering wordt kritisch onderzocht op het risico van niet-

betaling en in functie daarvan legt de entiteit een waardevermindering vast.
 Deze omslachtige werkwijze wordt meestal selectief toegepast, dus telkens als een debiteur de balans 

deponeert of telkens als een debiteur met een belangrijk saldo buiten vervaldag komt;
– globale benadering: ondernemingen met zeer veel vorderingen van geringe hoogte kunnen moeilijk 

bovenstaande methode voor al hun vorderingen toepassen. Zij zullen de individuele schatting beper-
ken tot werkelijke falingen en relevante vorderingen buiten vervaldag. Voor de resterende massa 
zullen zij globale schattingen verrichtingen. Deze gebeuren meestal op basis van de ervaring.

Voorbeeld (globaal percentage)

Jaar Werkelijk verlies Totale verkoop

20N0
20N1
20N2
20N3
20N4

100,00
150,00
180,00
200,00
200,00

11 000,00
12 500,00
13 000,00
13 000,00
12 000,00

Het aan te leggen percentage is dan de som van de werkelijke verliezen, gedeeld door de som van de 
totale verkopen of 830,00 gedeeld door 61 500,00 = 1,35%. In de veronderstelling dat de totale verkoop 
op krediet in 20N5 15 000,00 EUR is, zal de toevoeging voor waardevermindering 202,50 EUR bedragen. 
Een andere methode gaat uit van de onderstelling dat naargelang een vordering langer buiten vervaldag 
is, het risico op niet-betaling stijgt.

Voorbeeld (percentage in functie van de vervaldag)

Totaal Niet-vervallen Vervallen schuldvorderingen

1–30 31–60 61–90
Meer dan
90 dagen

3 082,00 900,00 650,00 820,00 530,00 182,00

Risicograad 1% 2% 5% 10% 50%

Op deze basis zou het bedrag van de toe te passen waardevermindering zijn:
(900,00 × 0,01) + (650,00 × 0,02) + (820,00 × 0,05) + (530,00 × 0,1) + (182,00 × 0,5) = 207,00 EUR.

De boekingen zijn:

Dubieuze debiteuren
 aan Handelsdebiteuren
  Te innen wissels

420070
420000
420010

100% (1)
100% (1)
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Afschrijvingen op handelsvorderingen op ten 
hoogste één jaar: toevoeging
 aan Handelsvorderingen: geboekte

afschrijvingen (–)

630120

420080

(2)

(2)

(1) Kan alleen gebeuren voor deze vorderingen die men individualiseert.
(2) Som van geïndividualiseerde en globale schattingen.

Deze redenering wordt fi scaal niet steeds gevolgd. De fi scus aanvaardt:
1) alle verliezen op vorderingen die vaststaan, bv. wanneer het faillissement is afgehandeld en/of er 

andere bewijzen zijn die op een ‘zeker’ verlies wijzen;
2) alle andere waardeverminderingen op ‘niet in obligaties of andere gelijkaardige eff ecten op naam of 

aan toonder verdeelde vorderingen’.

7.4.1.2 Afwikkeling van dubieuze vorderingen

Bij de afwikkeling van een dubieuze vordering moet men rekening houden met het aspect btw en de 
winst (of het verlies) bij realisatie van handelsvorderingen.
Bij de defi nitieve vereff ening moet men de btw regulariseren.

Voorbeeld
– Nominale waarde van een dubieuze vordering (inclusief 21% btw) 12 100,00 EUR
– Geboekte waardevermindering (60%) 6 000,00 EUR
– Inning bij sluiting faillissement

• 1ste geval 8 470,00 EUR
• 2de geval 3 630,00 EUR

De werkelijke situatie is als volgt:

Eerste geval Tweede geval

N.W. btw N.W. btw

Oorspronkelijke vordering 10 000,00 2 100,00 10 000,00 2 100,00

Defi nitief geïnd 7 000,00 1 470,00 3 000,00 630,00
Verlies 3 000,00 – 7 000,00 –
Te corrigeren btw 630,00 1 470,00
Reeds geboekte waardevermindering – 6 000,00 – 6 000,00
Winst bij realisatie 3 000,00 –
Verlies bij realisatie 1 000,00
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De boekingen zijn:

1ste 

geval

Kredietinstellingen: R/C
Handelsvorderingen: geregulariseerde
verschuldigde btw
Handelsvorderingen: geboekte afschrijvingen (–)
 aan Dubieuze debiteuren
  Afschrijvingen handelsvorderingen: 

terugneming

550000

420081
420080
420070

630021

8 470,00

630,00
6 000,00

12 100,00

3 000,00

2de 

geval

Kredietinstellingen: R/C
Handelsvorderingen: geregulariseerde
verschuldigde btw
Handelsvorderingen: geboekte afschrijvingen (–)
Afschrijvingen handelsvorderingen: dotatie
 aan Dubieuze debiteuren

550000

420081
420080
630020
420070

3 630,00

1 470,00
6 000,00
1 000,00

12 100,00

7.4.2 Handelsvorderingen, afgestaan aan een factor

Factoring is de techniek waarbij de handelaar de zorg voor de inning van zijn vorderingen op klanten aan 
een gespecialiseerde onderneming overlaat, namelijk de factor.
Binnen deze techniek zijn er diverse modaliteiten mogelijk:
– de factor eist meestal dat de onderneming al haar vorderingen of toch een belangrijk deel ervan via 

hem laat innen;
– de factor kan ook als verzekeraar optreden. In dat geval waarborgt hij de goede afl oop van de vorde-

ring. Het gevolg daarvan is dat de factor meestal optreedt bij de klantenselectie en de bepaling van 
eventuele limieten per klant;

– omdat de factor instaat voor de inning van de vorderingen, is het normaal dat hij aan de onderne-
ming de nodige statistieken geeft  in verband met de debiteurenadministratie;

– de factor kan ook als kredietverlener optreden. Hij betaalt dan de vordering geheel of gedeeltelijk aan 
de onderneming, kort na afgift e van de facturen. De kredietverlening wordt steeds gekoppeld aan een 
kredietverzekering;

– wenst de onderneming geen krediet, dan betaalt de factor de onderneming op de vervaldag van de 
hem overgemaakte vorderingen, ongeacht de situatie tussen de factor en de klant.

Boekhoudkundige verwerking (factor, zonder kredietfaciliteit)
Bij de verkoop blijft  alles identiek, maar in feite zal ‘klanten’ nu ‘factor’ betekenen. Er moet geen ‘sub-
grootboek klanten’ gehouden worden wanneer de factor het volledige risico overneemt en de klanten-
administratie voert. De betaling van de onderneming door de factor wordt als een gewone ontvangst 
geboekt. Het afgehouden factor- en kredietverzekeringsloon wordt onder de bedrijfskosten ‘61 Diensten 
en diverse goederen’ geboekt.
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1) Factoringcontract en afgift e van de vordering: 12 100,00 EUR

Vorderingenfactor
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen

420005
700000
499420

12 100,00
10 000,00
2 100,00

2) De vorderingen worden op de vervaldag door de factor voldaan, na afh ouding van het factorloon 
(30,00 EUR + 21% btw):

Kredietinstellingen: R/C
Vergoedingen aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Vorderingen factor

550000
612051
499480
420005

12 063,70
30,00
6,30

12 100,00

7.4.3 Handelsvorderingen waarin rente vervat is

Zoals bij vorderingen op meer dan één jaar, is het mogelijk dat de nominale waarde rente omvat. Deze 
rente is een fi nanciële opbrengst.

Voorbeeld
Een onderneming verkoopt goederen voor 10 000,00 EUR (+ 21% btw), betaling op 10 maanden. Bij beta-
ling binnen de normale termijn, 30 dagen, zou de prijs 9 400,00 EUR bedragen. Er zit dus 600,00 EUR 
rente in de nominale waarde.

De boeking zal zijn:

Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
  Opbrengst uit vorderingen

420000
700001
499420
750200

12 100,00
9 400,00
2 100,00

600,00

7.5 Bespreking van de overige vorderingen

Hierna worden een aantal voorbeelden van overige vorderingen besproken.

7.5.1 Terug te vorderen btw

Deze rekening omvat alleen het saldo op aangift edatum. We opteerden in dit werk om het detail van de 
btw in wachtrekeningen 499... te boeken.
Wanneer we bij het afsluiten van deze wachtrekeningen een van de btw terug te vorderen bedrag beko-
men, wordt de rekening 410030 Terug te vorderen btw gebruikt.
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De boeking voor het berekenen van het eindresultaat van de maandaangift e bij terug te vorderen btw is:

Verschuldigde btw van de maand (1)
Voorschotten btw december: aangifte in te die-
nen in december
Te betalen btw: vorig saldo (1)
Terug te vorderen btw
 aan Terugvorderbare btw van de maand... (1)
  Voorschotten btw december:

aangifte in te dienen in januari
  Terug te vorderen btw: vorig saldo (1)

499400

499580
499610
410030
499410

499590
499620

.............

.............

.............

.............
.............

.............

.............

(1) De gepaste rekeningen worden gebruikt.

7.5.2 Terug te vorderen belastingen en voorheffi ngen

Het betreft  hier ‘werkelijke’ vorderingen die volgens de belastingaangift e en -berekening van de onder-
neming terugeisbaar zijn.

7.5.3 Te innen opbrengsten

Het gaat hier om alle bedragen die men kan vorderen einde verslagperiode, maar waarvoor nog geen defi -
nitieve titel bestaat, bijvoorbeeld te ontvangen intrestsubsidies, vervallen huur. Pro rata’s van opbrengs-
ten worden echter op overlopende rekeningen van het actief geboekt.

8 Vooruitbetalingen (vlottend deel)

Het vlottende deel van de vooruitbetalingen bestaat uit vooruitbetalingen die voldoen aan de defi nitie 
van de vlottende activa. Een actief wordt als vlottend beschouwd als het voldoet aan een van de volgende 
criteria:
– verwacht wordt dat het actief zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de 

normale exploitatiecyclus van de entiteit;
– het actief wordt voornamelijk aangehouden om te worden verhandeld;
– verwacht wordt dat het actief gerealiseerd wordt binnen 12 maanden na het einde van de verslag-

periode;
– het actief betreft  een geldmiddel of een kasequivalent, tenzij het gebruik voor ruil of voor afwikke-

ling van een verplichting beperkt is gedurende ten minste 12 maanden na het einde van de verslag-
periode.

Wanneer een vooruitbetaling aan de defi nitie van de vlottende activa voldoet, dan zal zij onder het vlot-
tende deel van de vooruitbetalingen worden opgenomen.



322 Intersentia

Deel 3. De balans

9 Geldmiddelen en kasequivalenten

9.1 Defi nities en soorten

9.1.1 Defi nities

Geldmiddelen omvatten contanten en direct opvraagbare deposito’s. Onder deze defi nitie valt zowel het 
chartaal als het giraal geld.
Kasequivalenten zijn kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omge-
zet in geldmiddelen waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel risico van waardeverandering 
in zich dragen. Voorbeelden zijn spaarrekeningen, rekeningen op termijn, eff ecten die onmiddellijk te 
gelde kunnen worden gemaakt enz.
Kasequivalenten worden aangehouden met als doel kortlopende verplichtingen contant te voldoen, en 
worden niet zozeer aangewend voor investeringen of andere doeleinden. Een belegging komt slechts 
in aanmerking als kasequivalent indien ze onmiddelllijk kan worden omgezet in een gekend bedrag 
aan geldmiddelen en niet onderhevig is aan een materieel risico van waardeveranderingen. Aldus komt 
een belegging normaliter slechts in aanmerking als een kasequivalent als zij een korte looptijd heeft  
van bijvoorbeeld maximaal 3 maanden vanaf de verwervingsdatum. Beleggingen in eigenvermogens-
instrumenten worden niet opgenomen als kasequivalenten, tenzij ze in wezen kasequivalenten zijn, bij-
voorbeeld preferente aandelen die kort voor het einde van hun looptijd worden verworven en die een 
bepaalde inkoopdatum hebben.

9.1.2 Soorten

De rubriek van de geldmiddelen en kasequivalenten kan onderverdeeld worden in een aantal subrubrie-
ken. De ‘Te incasseren waarden’ zijn waarden (zoals coupons, dividendbewijzen, eff ecten) die op verval-
dag gekomen zijn, maar nog niet geïncasseerd zijn. Wanneer de waarden reeds ter incasso overgedragen 
zijn aan een kredietinstelling, mag de entiteit ze boeken bij ‘Kredietinstellingen’.
De ‘Kredietinstellingen’ omvatten:
– rekening-courant;
– uitgeschreven cheques (–);
– geboekte afschrijvingen (–).

Het zijn de rekeningen, geopend bij publieke fi nanciële instellingen, banken, spaarbanken, alsook onder-
nemingen die in het kader van de groep de fi nanciële functie vervullen.
Uitgeschreven cheques en eventueel overschrijvingen worden in aft rek genomen.
Postcheque-en-girodienst vertoont dezelfde aard als kredietinstellingen.
Kassen zijn de liquide middelen in speciën in de onderneming aangehouden.
Interne overboekingen is een rekening om de transfers tussen rekeningen van liquide middelen aan te 
duiden.

9.2 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.
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9.3 Waardering

De waarde op het moment van het ontstaan moet worden opgenomen. Deze waarde mag nooit hoger 
zijn dan de reële waarde. Gebeurt dit uitzonderlijk wel, dan moeten er aanpassingen gebeuren.
De waardering van kasequivalenten dient te gebeuren op basis van de defi nitie die gehanteerd wordt 
onder IFRS. IAS 7 zegt dat kasequivalenten kortlopende, uiterst liquide beleggingen zijn die onmid-
dellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel 
risico van waardeverandering in zich dragen. Voortvloeiende uit deze defi nitie dienen kasequivalenten 
te worden gewaardeerd aan de waarde op het moment van het ontstaan. Uiteraard zal deze waarde nooit 
hoger zijn dan de reële waarde. Een waardering boven reële waarde is niet mogelijk vermits dergelijke 
vlottende activa juist geen materieel risico in zich mogen hebben om van waarde te veranderen. Indien 
aan dergelijk actief toch een bepaald risico van waardeverandering gekoppeld is, dient dit actief behan-
deld te worden als een fi nancieel actief met de daaraan gekoppelde waarderingsregels.

9.4 Boekhoudkundige verwerking

9.4.1 Te incasseren vervallen waarden

9.4.1.1 Ontvangen cheques

Cheques door derden ten gunste van de onderneming uitgeschreven, worden niet steeds onmiddellijk 
overgedragen aan de instelling op wie ze getrokken zijn. De klant betaalt zijn schuld met een cheque (1). 
Deze cheque wordt overgemaakt aan onze kredietinstelling (2). We ontvangen een dagafschrift  en onze 
rekening wordt gedebiteerd (3).

1 Te incasseren vervallen cheques
 aan Handelsdebiteuren

540000.
420000

.............
.............

2 Interne overboekingen (cheques ter incasso)
 aan Te incasseren vervallen cheques

580000
540000

.............
.............

3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Interne overboekingen (cheques ter incasso)

550000
580000

.............
.............

Deze boekingen zijn enkel zinvol bij intens chequeverkeer en wanneer een strikte opvolging zich 
opdringt.

9.4.1.2 Andere te innen waarden

Hieronder vallen alle coupons, dividendbewijzen en eff ecten die op vervaldag zijn gekomen.
(1) Afk nippen coupons, dividendbewijs.
(2) Afgift e ter incasso.
(3) Het dagafschrift  bewijst de debitering door de kredietinstelling.
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Te innen waarden van eigen portefeuille
Het betreft  hier dividendbewijzen van fi nanciële vaste activa, deelnemingen of van geldbeleggingen in 
aandelen, of coupons van obligatieleningen u/g of van geldbeleggingen in vastrentende eff ecten. Wan-
neer er te veel tijd verloopt tussen de vervaldag en de mogelijkheid van ter incasso geven (bv. in geval van 
buitenlandse tussenpersonen), kan op de vervaldag worden geboekt:

1 Te incasseren vervallen dividenden
Te incasseren vervallen coupons
Te incasseren vervallen effecten

Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en 
voorheffi ngen
 aan Baten uit deelnemingen en aandelen
  Opbrengsten uit fi nanciële vorderingen
  Vastrentende effecten:

aanschaffi ngswaarde

541000
542000
543000

670000
750010
750000

520000

netto
netto

nominale 
waarde

RV
bruto
bruto

nominale 
waarde

2 Interne overboekingen (dividenden ter incasso)
Interne overboekingen (coupons ter incasso)
Interne overboekingen (effecten ter incasso)
 aan Te incasseren vervallen dividenden
  Te incasseren vervallen coupons
  Te incasseren vervallen effecten
Alleen indien het incasso via een
kredietinstelling gebeurt

580000
580000
580000
541000
542000
543000

.............

.............

.............
.............
.............
.............

3 Kredietinstellingen: R/C
Incassokosten
 aan Interne overboekingen (dividenden ter 

incasso)
  Interne overboekingen (coupons ter incasso)
  Interne overboekingen (effecten ter incasso)

550000
650201

580000
580000
580000

.............

.............

.............

.............

.............

9.4.2 Werking met betrekking tot kredietinstellingen en postcheque- of girodienst

9.4.2.1 Algemeen principe

Debet: toename van het tegoed op de bankinstelling door (de bank crediteert onze rekening):
– storting;
– overschrijving vanwege een klant;
– inning van een cheque van derden ter betaling ontvangen;
– inning van een wissel via de bank;
– verdiscontering van een wissel bij de bank;
– ontvangst van bankintrest;
– ....

De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het debetbericht van de bank.
Credit: afname van het tegoed op de bankinstelling door (de bank debiteert onze rekening):
– inning van de cheque door de onderneming aan zichzelf uitgeschreven;
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– overschrijving naar leveranciers;
– afh alen van cheques door derden aan hen ter betaling uitgeschreven;
– betaling van bij de bank gedomicilieerde wissels;
– betaling van bankkosten;
– ....

De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het creditbericht van de bank.
De boekingen gebeuren dus met het rekeninguittreksel als verantwoordingsstuk.

9.4.2.2 Boeking van ontvangen cheques

Zie punt 9.4.1.1 hiervoor.

9.4.2.3 Boeking van betalingen van schulden door uitgifte van cheques

Indien een cheque ter betaling wordt uitgeschreven, vermindert de schuld tegenover de schuldeiser. 
Deze kan de cheque al dan niet een bepaalde tijd in portefeuille houden, voor hij hem bij zijn bank ter 
inning indient. Na afh aling ontvangt de onderneming een debetbericht van de bank. In de boekhouding 
moet men gebruikmaken van de rekening ‘550001 Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques’.

Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: uitgeschreven 

cheques (–)
Bij uitgifte van de cheque

485000

550001

.............

.............

Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
Bij ontvangst debetbericht

550001
550000

.............
.............

Men kan dit systeem van cheques ook toepassen op overschrijvingen. Voor het binnenlands verkeer is 
dit niet nodig door de snelle ontvangst van dagafschrift en; bij het buitenlands verkeer daarentegen kan 
dit nuttig zijn.

9.4.2.4 Compensatie

Omdat een onderneming bij verschillende kredietinstellingen één of meer rekeningen kan houden, ont-
staat de vraag naar ‘compensatie’. Inderdaad, het voeren van een rekening kan gekoppeld zijn aan de 
kredietvorm ‘Voorschotten in rekening-courant’.

Dit betekent dat men het saldo van de rekening 55 moet nagaan:
– indien ‘550000 Kredietinstellingen: R/C’ een debetsaldo heeft , is het een rekening van het actief: 

liquide middelen;
– indien ‘550000 Kredietinstellingen: R/C’ een creditsaldo heeft , moet men per einde periode de boe-

king verrichten:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden in R/C

550000
460600

.............
.............
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Dit betekent dat ‘Kredietinstellingen’ overgeboekt wordt naar ‘schulden R/C’.
Begin periode wordt de tegengestelde boeking verricht.
Compensatie tussen rekeningen van verschillende instellingen is verboden, omdat daardoor de juiste 
aard van hetzij beschikbaar, hetzij schuld verloren zou gaan. Voor verschillende rekeningen bij één 
instelling is compensatie alleen toegelaten, wanneer er met de fi nanciële instelling een compensatieover-
eenkomst bestaat en rente slechts verrekend wordt in functie van geconsolideerde valutadagen.

9.4.2.5 Werking met betrekking tot kassen (57)

De rekening(en) Kassen-contanten heeft  de bedoeling het verkeer in speciën nauwkeurig op te volgen; 
dit steunt op een degelijke registratie in kasontvangsten- en kasuitgavenboek(en). Naast kas-contan-
ten, kan men ook kas-zegels aanhouden. Inderdaad, de onderneming gebruikt regelmatig zegels. Om 
daaraan de nodige opvolging te geven, wordt een voorraad postzegels bij de kassier aangehouden. Wie 
behoeft e aan zegels heeft , put uit de voorraad.

De boeking is:
– voor postzegels:

Kas-zegels
 aan Kas-contanten
Voor de aankoop

578000
570000

.............
.............

Leveringen aan de onderneming: communicatie
 aan Kas-zegels
Bij iedere aanwending

612010
578000

.............
.............

9.4.3 Werking van ‘Interne overboekingen’

Interne overboekingen worden gebruikt telkens wanneer de ‘intekening van een verrichting in het spe-
cifi eke dagboek aanleiding zou geven tot een dubbele boeking’.

Voorbeeld
Op het einde van de dag telt men de kas: de speciën, boven 300,00 EUR worden gedeponeerd bij de 
kredietinstelling.

Deze verrichting wordt als volgt verwerkt:
– bij de storting in de kredietinstelling: inschrijving in het kasboek: uitgave, met vermelding ‘Storting 

op kredietinstelling’;
– bij ontvangst creditbericht kredietinstelling: inschrijving in het bankboek: ontvangst, met vermel-

ding ‘Uit kas’.

Zonder ‘Interne overboekingen’ zouden we een dubbele boeking hebben, nl.:
– in het kasboek:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Kas-contanten

550000
570000

.............
.............
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– in bankboek:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Kas-contanten

550000
570000

.............
.............

Via de interne overboekingsrekening wordt dit vermeden; we boeken inderdaad als volgt:
– in het kasboek:

Interne overboekingen (stortingen)
 aan Kas-contanten

580000
570000

.............
.............

– in het bankboek:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Interne overboekingen (uit kas)

550000
580000

.............
.............

Deze techniek kan gebruikt worden voor:
– stortingen uit kassen naar banken: zie hiervoor;
– ter incasso geven van te innen waarden: zie 9.4.2.1 hiervoor;
– geldverkeer tussen rekeningen: overschrijvingen van de ene kredietinstelling op de andere, bv. over-

schrijving van de ene bank naar de andere.

Interne overboekingen (stortingen)
 aan Kredietinstelling A
Bij de overschrijvingen van A en van B

580000
550000

.............
.............

Kredietinstelling B
 aan Interne overboekingen (stortingen)
Bij ontvangst creditbericht B

551000
580000

.............
.............

Interne overboekingsrekeningen moeten systematisch worden opgevolgd om hun aanzuivering te con-
troleren. Indien per inventarisdatum de interne overboekingsrekening een saldo vertoont, komt dit bij 
de rekening van de liquide middelen als verhoging bij een debetsaldo; als verlaging in geval van een 
creditsaldo.

10 Overige vlottende activa

10.1 Defi nitie

Het didactische model van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België beschouwt ‘Overige vlot-
tende activa’ als een soort restrubriek van de vlottende activa. Hieronder worden opgenomen: de activa 
die in geen andere rubriek thuishoren.
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10.1.1 Voorstelling in de jaarrekening

Zie hiervoor het XBRL didactisch model in bijlage.

10.1.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking

Noch de internationale rapporteringsstandaarden, noch de Belgische wetgeving bevatten specifi eke 
regels omtrent de waardering van de overige vlottende activa. Daarom zal de entiteit zich richten naar 
het basiswaarderingsstelsel van de ondernemingsgebeurtenissen.
Het basiswaarderingsstelsel gaat uit van de historische waarde, nl. de aanschaffi  ngswaarde. Dit is de 
waarde die bij oorsprong (de verwerving via aankoop of inbreng in natura, zowel als de fabricagekost-
prijs bij eigen productie) is vastgelegd, eventueel aangepast aan de afschrijvingen of de bijzondere waar-
deverminderingen.



3 Eigen vermogen

1 Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van de 
moedermaatschappij 330

2 In het eigen vermogen gepresenteerde minderheids-
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1 Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij

1.1 Algemene omschrijving

Het Raamwerk IAS/IFRS omschrijft  eigen vermogen als ‘het overblijvend belang in de activa van de 
onderne ming na aft rek van alle verplichtingen’.
Dit betekent echter niet dat het eigen vermogen niet kan worden onderverdeeld. De juridische vorm 
van de onderneming, de wetgeving in diverse landen of de fi scale regelzetting kan maken dat het eigen 
vermogen onder verschillende posten wordt getoond, zoals: 
– de middelen door de aandeelhouder verschaft  (kapitaal); 
– reserves ontstaan uit ingehouden winsten;
– reserves ontstaan uit aanpassingen voor vermogensinstandhouding (herwaarderingsreserve);
– reserves ontstaan uit fi scale bepalingen;
– ingehouden winsten.

Ondernemingen zonder aandelenkapitaal, zoals een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (part-
nerships, trusts), dienen ook informatie te verschaff en over het eigen vermogen, zij het aangepast aan de 
bijzondere aard van de onderneming.

Financiële instrumenten mogen slechts als eigenvermogensinstrumenten worden beschouwd als: 
– er geen contractuele verplichting bestaat om voor het fi nanciële instrument geldmiddelen of andere 

fi nanciële activa te verstrekken. Preferente aandelen met de verplichting om die op een welbepaalde 
datum of, indien er zich een welbepaalde voorwaarde realiseert (bv. geen dividenduitkering gedu-
rende vijf opeenvolgende jaren), tegen een bepaalde prijs terug te kopen, zijn dan ook geen eigen 
vermogen, maar behoren tot de verplichtingen. Het enkele feit dat uit het fi nanciële instrument het 
recht op dividend of stemrecht ontstaat, wordt niet als een contractuele verplichting aanzien om 
kasmiddelen te verstrekken;

– er geen contractuele verplichting bestaat om ter vereff ening van het instrument een variabel aantal 
aandelen of een vast aantal aandelen tegen een variabele prijs te verstrekken. Zo kan de verplichting 
bestaan uit het verstrekken van aandelen ter waarde van 1 000 000 EUR dan wel ter waarde van de 
waarde van 100 obligaties op transactiedatum.

In de vorige twee voorbeelden is het fi nanciële instrument een ‘verplichting’ en geen eigenvermogensin-
strument. De verplichting daartegenover om een vast aantal aandelen te verstrekken tegen een vaste prijs 
(optie en warrant) is een eigenvermogensinstrument. (Opmerking: een optie kan ook een ‘verplichting’ 
zijn indien er bijvoorbeeld geen levering van het vast aantal aandelen wordt gedaan tegen een vaste prijs, 
maar enkel het verschil (nettowinst/verlies) wordt uitbetaald in geldmiddelen of in een vari abel aantal 
aandelen.)

Sommige fi nanciële instrumenten hebben een samengesteld karakter en omvatten zowel een component 
eigen vermogen als een component verplichting. In deze gevallen moet men elk der delen afzonderlijk 
rapporteren.
In hoofde van de uitgever heeft  een converteerbare obligatielening twee aspecten, nl. de waarde van 
de verplichting om hoofdsom en interesten te betalen gedurende looptijd (dit is de verplichting) en de 
waarde van de mogelijkheid om in aandelen om te zetten (dit is het eigenvermogensaspect).
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Indien de onderneming, of de ondernemingen die tot haar consolidatiekring behoren, eigen aandelen 
inkoopt, dan worden deze in mindering gebracht van het eigen vermogen aan de ervoor betaalde prijs. 
Alle verdere verrichtingen met deze aandelen zoals terugverkopen, vernietigen enz. moeten rechtstreeks 
tegenover het eigen vermogen worden genoteerd.

Interest, dividend, winst en verlies met betrekking tot fi nanciële instrumenten moeten in de winst- en 
verliesrekening worden opgenomen. Uitkeringen aan houders van een eigenvermogensinstrument moe-
ten door de entiteit rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht, na aft rek van een 
eventueel winstbelastingvoordeel.

Qua voorstelling vermeldt IAS/IFRS:
– ofwel in de balans ofwel in de toelichting worden opgenomen:

• geplaatst kapitaal en reserves, ingedeeld in afzonderlijke categorieën zoals geplaatst kapitaal, agio 
en reserves;

• het aantal toegestane aandelen, het aantal volstorte aandelen en het aantal niet-volstorte aan-
delen, de nominale waarde per aandeel of de vermelding dat de aandelen geen nominale waarde 
hebben, een aansluiting tussen het aantal aandelen in omloop aan het begin en aan het einde 
van de verslagperiode, de rechten en voorkeurrechten en beperkingen die aan een categorie van 
aandelen zijn verbonden, inclusief de beperkingen op uitkering van dividenden en terugbetaling 
van kapitaal, aandelen van de onderneming die worden gehouden door de onderneming zelf of 
door geassocieerde ondernemingen, aandelen die gereserveerd zijn voor uitgift e bij uitoefening 
van opties of in het kader van verkoopovereenkomsten, met inbegrip van de voorwaarden en de 
bedragen;

• een beschrijving van de aard en het doel van elke reserve binnen het eigen vermogen.

Inzake winstuitkering kunnen we wijzen op de volgende bepalingen:
– in de winst- en verliesrekening:

• deel van de winst of deel van het verlies van geassocieerde ondernemingen en joint ventures dat 
volgens de ‘equity’-methode is gewaardeerd;

• het deel van de winst of van het verlies dat toewijsbaar is aan minderheidsbelangen en het deel 
dat toewijsbaar is aan eigenaars van de moedermaatschappij;

– in het overzicht van de mutaties van het eigen vermogen of in de toelichting:
• het bedrag aan dividend dat opgenomen is als uitkering aan de aandeelhouders voor de periode, 

alsook het bedrag per aandeel;
– in het overzicht van de mutaties van het eigen vermogen:

• alle elementen die hier opgenomen zijn, betreff en het eigen vermogen.

1.2 Voorstelling in de jaarrekening IFRS

Zie hiervoor het XBRL didactisch model opgenomen in de losse bijlage.
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1.3 Vennootschapsrechtelijke bepalingen in België van toepassing op 
eigen vermogen, andere dan de voorstelling in de jaarrekening en de 
waarderingsregels

IAS/IFRS kent geen geografi sche beperkingen. Dit betekent dat ondernemingen zowel moeten voldoen 
aan de wettelijke bepalingen die gelden binnen hun geografi sche domicilie, als aan de IAS/IFRS-regels 
die de fi nanciële rapportering regelen.

Bij de behandeling van het eigen vermogen in de hiernavolgende punten wordt rekening gehouden met 
de bepalingen inzake ‘vennootschappen’ voor zover dit geen betrekking heeft  op de bepalingen in het 
Wetboek van Vennootschappen inzake de jaarrekening.

1.4 Bespreking van de kapitaalvorming bij de vennootschap

Bij de kapitaalvorming kunnen we de volgende mogelijkheden voorzien: 

Schematische voorstelling

Kapitaalvorming

privé-uitgifte

nieuw vermogen

speciën speciënnatura omzetting vreemd
vermogen

incorporatie van bestaande
eigenvermogensbestanddelen

herschikking bestaand
vermogen

publieke uitgifte

1.4.1 Stichting/kapitaalverhoging door storting in contanten die niet als een openbare 
uitgifte beschouwd kunnen worden

1.4.1.1 Beschrijving van de oprichting en kapitaalverhoging

Hier wordt het kapitaal gevormd door geldstortingen van vennoten, die men op voorhand kent.
De kapitaalvorming ontstaat bilateraal tussen de vennootschap (eventueel in oprichting) en gekende 
derden, toekomstige aandeelhouders.
Praktisch kunnen we de volgende fases onderscheiden:

1) Voorbereidende fase
In deze fase wordt het project voorbereid:
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a) Bij oprichting
Het initiatief onderneming wordt zowel technisch als fi nancieel gepland. Men legt vast: de aard van de 
activi teit, de benodigde middelen, zoals vestiging, machines, markt, personeel, de productiestructuur, 
organisato rische structuur, administratieve structuur...

Dit mondt uit in een fi nancieel plan, zijnde de berekening van het kapitaal dat men nodig heeft  om de 
onderne ming op te richten en haar de kans te geven zich te ontwikkelen. Dit fi nancieel plan is belangrijk, 
omdat men daarbij op boekhoudkundige wijze de toekomstige activiteit van de onderneming begroot. 
Het is een docu ment dat volgens artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen door de oprichters 
aan de notaris over handigd wordt en dat aanduidt dat de geplande hoogte van het kapitaal volstaat om 
de onderneming op te richten en om gedurende twee jaar de activiteit uit te voeren.
De statuten worden opgemaakt. Dit is het juridische reglement van de onderneming. Daarin worden 
onder meer opgenomen: de maatschappelijke benaming, het maatschappelijk adres, het maatschappelijk 
doel, het kapitaalbedrag, de datum van oprichting, de bevoegdheden en verplichtingen van de Algemene 
Vergadering van de Aandeelhouders, de bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Bestuur, de 
bepaling van de verslagperiode, de wijze van afrekening, de wijze van winstverdeling... De statuten rege-
len dus het leven van de vennootschap.
De vennoten worden aangetrokken: dit zijn de aandeelhouders die bereid zijn een deel van hun persoon-
lijk vermogen op bestendige wijze te investeren in de onderneming.

b) Bij kapitaalverhoging
Omdat de onderneming reeds bestaat, omvat de voorbereidende fase:
– het berekenen van de behoeft e aan nieuw kapitaal voor het verdere voortbestaan van de onderne-

ming;
– het berekenen van de waarde van de oude aandelen en het bepalen van de waarde van de nieuwe 

aandelen; 
– het vinden van vennoten die bereid zijn deel te nemen aan de kapitaalverhoging.

2) Minimumstorting
Wanneer de voorbereidende fase is beëindigd, moeten alle gevonden vennoten hun bereidheid om het 
kapi taal te plaatsen, bewijzen door een storting in contanten. Deze storting ten gunste van de vennoot-
schap (in oprichting) moet ten minste 25% bedragen op ieder aandeel dat het geplaatste kapitaal verte-
genwoordigt bij de nv, zonder lager te mogen zijn dan 61 500,00 EUR (artt. 439, 448 en 586 Wetboek van 
Vennootschappen).

3) Defi nitieve oprichting of kapitaalverhoging
Voor de notaris, bij openbare akte, wordt de vennootschap als rechtspersoon opgericht (art. 450 Wetboek 
van Vennootschappen). Vanaf dit ogenblik bestaat de vennootschap tussen partijen. Deze oprichting 
wordt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd om het bestaan van de vennoot-
schap ten opzichte van derden te bewijzen (art. 73 Wetboek van Vennootschappen).
Het minimum geplaatst kapitaal is 61 500,00 EUR voor de nv (art. 439 Wetboek van Vennootschappen). 
Bij de nv bestaat de mogelijkheid dat de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van het toegestane kapi-
taal, tot kapi taalverhoging overgaat (art. 603 Wetboek van Vennootschappen).
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4) Afwerking van de oprichting of kapitaalverhoging
Opgerichte ondernemingen vervullen nog een aantal verplichtingen, zoals het verwerven van het onder-
nemingsnummer.
Tevens zal naargelang van de noodzaak het nog niet opgevraagde kapitaal opgevraagd worden. Wanneer 
de opvraging volledig is gebeurd, kan men aandelen verstrekken aan de vennoten.

5) Opmerkingen
Het kapitaal van een vennootschap wordt meestal gesplitst in een aantal titels, ‘aandelen’ genoemd. Deze 
titels zijn het bewijs dat de houder heeft  deelgenomen aan de kapitaalvorming.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd (art. 460 Wetboek van Vennootschappen). De aandelen 
hebben een nominale waarde of ze zijn zonder nominale waarde. Ze betekenen dan één zoveelste deel 
van het maatschappelijk vermogen, d.i. de fractiewaarde.
Het kapitaal komt onder verschillende benamingen voor:
– toegestaan kapitaal: dit is het bij akte bepaald maximumbedrag tot waar het bestaande kapitaal mag 

worden verhoogd en dit bij beslissing van de Raad van Bestuur i.p.v. door de Algemene Vergadering 
(art. 603 Wetboek van Vennootschappen);

– geplaatst kapitaal: dit is het kapitaal dat de vennoten werkelijk aan de rechtspersoon hebben beloofd 
(eigen vermogen van de onderneming);

– niet-opgevraagd kapitaal: dit is het deel van het geplaatste kapitaal dat de vennootschap nog niet 
heeft  opgevraagd (vordering op vennoten zonder bepaalde duur, maar onmiddellijk opeisbaar);

– opgevraagd, niet-gestort kapitaal: dit is het opgevraagde kapitaal dat nog niet eff ectief door de ven-
noten gestort werd (vordering op vennoten met bepaalde duur);

– gestort, niet-opgevraagd kapitaal: dit is de storting door vennoten, vóór de vennootschap een opvra-
ging doet (schuld aan vennoten met onbepaalde duur).

Register der Aandeelhouders
Zolang de vennoten het geplaatste kapitaal niet volstorten, blijven ze nominatief bekend. Ze worden 
dan in een aandeelhoudersregister ingeschreven. Zodra het kapitaal wordt volgestort, kan men aandelen 
verstrekken.

1.4.1.2 Boekhoudkundige aspecten

1) Oprichting, kapitaalverhoging, afl oop
De voorgaande beschrijving geeft  aanleiding tot een aantal boekhoudkundige gebeurtenissen: 

– storting door de aandeelhouders:

1 Kredietinstellingen: R/C 
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal

550000 
485110

.............
.............

– storting van de vennootschap:

2 Niet-opgevraagd kapitaal 
 aan Aandelenkapitaal

420200 
100100

.............
.............



Intersentia 335

Hoofdstuk 3. Eigen vermogenHoofdstuk 3. Eigen vermogen

– onmiddellijke opvraging van het minimum vereist kapitaal met de ontvangen voorschotten:

3 Ontvangen voorschotten op kapitaal 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

485110 
420200

.............
.............

– eventuele latere opvraging en ontvangst:

4 Kredietinstellingen: R/C 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

550000 
420200

.............
.............

– vervroegde storting en regularisatie bij latere opvraging:

5 Kredietinstellingen: R/C 
 aan Gestort, niet-opgevraagd kapitaal

550000 
485111

.............
.............

6 Gestort, niet-opgevraagd kapitaal 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

485111 
420200

.............
.............

De gebruikte rekeningen:
– rekeningen van het actief:
 420200 Niet-opgevraagd kapitaal
 420201 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 zijn te beschouwen als vorderingen op korte termijn op de aandeelhouders (en niet als correctiereke-

ningen van het kapitaal)

– rekeningen van het passief:
100100 Aandelenkapitaal (rekening van het eigen vermogen, aanduidende het totaal geplaatste 

kapi taal)

– 485210 Ontvangen voorschotten op kapitaal 
485211 Gestort, niet-opgevraagd kapitaal
zijn te beschouwen als schulden tegenover de aandeelhouder.

2) Kosten van de oprichting en kapitaalverhoging
De onderneming maakt verscheidene kosten bij een stichting of kapitaalverhoging, zoals: registratie-
rechten en andere door de wet opgelegde vergoedingen, bedragen betaald aan juridische adviseurs 
en accountants, druk kosten en zegelrechten. Al deze kosten worden ten laste van het eigen vermogen 
gebracht (na aft rek van het eventuele winstbelastingvoordeel) in zoverre zij bijkomende kosten zijn die 
direct zijn toe te rekenen aan de transactie en die zich anders niet zouden hebben voorgedaan. Dit geeft  
aanleiding tot de volgende boekingen (indien we geen belastingimpact veronderstellen):

Af te trekken eigenvermogenskosten 
Terugvorderbare btw bij aankopen 
 aan Overige schulden

100110
499480
425289

100,00
21,00

121,00
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Ingeval de af te trekken eigenvermogenskosten fi scaal aft rekbaar zijn, wordt enkel het nettobedrag van 
het eigen vermogen afgetrokken (D 2, H 3, punt 4.7.2.5).

Af te trekken eigenvermogenskosten 
Belastingimpact als correctiebalans 
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Overige schulden

100110
673200
499480
485289

70,00 
30,00
21,00

121,00

1.4.2 Stichting/kapitaalverhoging door inbreng in natura

Volgens artikel 443 van het Wetboek van Vennootschappen komt de inbreng, anders dan in geld, slechts 
in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen wan-
neer deze bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaar-
deerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten. Deze inbreng 
wordt inbreng in natura genoemd. Enkele voorbeelden: inbreng van gebouwen, machines, voorraad goe-
deren, vorderingen, schulden, kennis, inbreng van een volledige onderneming. Artikel 602 van het Wet-
boek van Vennootschappen bepaalt dat de commissaris of, voor de vennootschappen waar die er niet is, 
een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag opmaakt. Dat verslag heeft  
inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden 
van waardering. Het verslag moet aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, ten 
minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, 
de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

IFRS 2 geeft  nadere toelichting inzake de inbreng van goederen in natura. De ingebrachte goederen of 
het ingebrachte bedrijfsgeheel dient aan reële waarde gewaardeerd te worden. Reële waarde ontstaat 
wanneer van elkaar onafh ankelijke partijen die geïnteresseerd zijn in het te transfereren goed, volledig 
geïnformeerd opereren op een open markt. Er ontstaat dan een marktprijs.
Mocht de reële waarde niet kunnen worden bepaald, dan stelt IFRS 2 dat men de waarde dient te nemen 
van de voor het goed verstrekte aandelen.

De boekingen zijn:
– bij akte voor notaris:

1 Niet-opgevraagd kapitaal 
 aan Aandelenkapitaal

420200 
100100

.............
.............
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– bij realisatie van de inbreng:

2 Terreinen: aanschaffi ngswaarde
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
Handelsgoederen: aanschaffi ngswaarde
Handelsdebiteuren
 aan Terreinen: geboekte bijzondere waardeverminde-

ringsverliezen
  Gebouwen: geboekte afschrijvingen
  Kredietinstellingen schulden op rekening
  Niet-opgevraagd kapitaal

200100
200110
301400
420000

200109
200118
150100
420201

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

1.4.3 Bespreking van ‘agio’

1.4.3.1 Betekenis van ‘agio’

Bij kapitaalvorming wordt het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen met of zonder nominale waarde. 
De rekening ‘100100 Aandelenkapitaal’ drukt alleen uit:
– De nominale waarde van de aandelen, als zij een nominale waarde hebben.
 Voorbeeld:

• geplaatst kapitaal: 10 000 000,00 EUR
• aantal aandelen met nominale waarde: 10 000
• nominale waarde per aandeel: 1 000,00 EUR

– Of de fractiewaarde van de aandelen, als zij geen nominale waarde hebben.
 Voorbeeld:

• geplaatst kapitaal: 30 000 000,00 EUR
• aantal aandelen zonder nominale waarde: 15 000

• fractiewaarde: 30 000 000, 00 EUR
15 000  

= 2 000,00 EUR/aandeel

Bij kapitaalverhoging moet de rekening ‘100100 Aandelenkapitaal’ dezelfde inhoud hebben voor oude 
en nieuwe aandelen: ze moeten dezelfde nominale waarde of dezelfde fractiewaarde hebben. De nomi-
nale waarde of de fractiewaarde per aandeel drukt niet noodzakelijk de reële waarde van een aandeel 
uit. Inderdaad, een aandeel geeft  het eigendomsrecht op de onderneming en de reële waarde van de 
onderne ming kan verschillen van de waarde van het ‘geplaatste kapitaal’ door:
– vorming van reserves;
– vorming van overgedragen resultaat;
– meerwaarden op activa t.o.v. de boekwaarde door bijvoorbeeld te snelle afschrijvingen;
– globale meerwaarde door grote winstgevendheid, goede knowhow, cliënteel, personeelsstruc tuur, 

ligging enz.
Bij een kapitaalverhoging trachten de bestaande aandeelhouders een intekenprijs per nieuw aandeel te 
bedingen die overeenkomt met de reële waarde van hun aandeel. Dit is een wijze van bescherming van 
de waarde van hun aandelen. Agio betekent het verschil tussen de intekenprijs en de lagere nominale 
waarde of fractiewaarde. Agio moet steeds volledig gestort worden (art. 587 Wetboek van Vennoot-
schappen).
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De volgende gevallen kunnen zich voordoen:

=

=

Intekenprijs

hoger dan nominale
waarde of fractiewaarde

nominale
waarde

of fractie-
waarde

kapitaalverhoging
kan niet doorgaan,
tenzij voorafgaande

vermindering van het
bestaande kapitaal

en het veranderen van 
de nominale waarde tot
minstens de intekenprijs

voorafgaande
kapitaal-

vermindering

of zonder
kapitaal-

vermindering,
maar mits speciale

procedure
restant agio

aandelen-
kapitaal

lager dan 
nominale waarde

lager dan fractiewaarde
(indien geen nominale waarde)

– Indien de intekenprijs hoger is dan de nominale waarde of de fractiewaarde van de bestaande aan-
delen, wordt de intekenprijs boekhoudkundig gesplitst in:

Intekenprijs

nominale waarde of 
fractiewaarde

restant

Rekening
‘100100 Aandelenkapitaal’

Rekening
‘100200 Agio bij uitgifte’

– Indien de intekenprijs lager is dan de nominale waarde of de fractiewaarde – meestal ten gevolge van 
overgedragen verliezen – zal men vóór kapitaalverhoging het ‘aandelenkapitaal’ verminderen om tot 
een nieuwe nominale waarde of fractiewaarde te komen, die minstens gelijk is aan de intekenprijs.

– Een uitgift e van aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, beneden de fractiewaarde, zon-
der deze voorafgaande vermindering is wel toegelaten indien o.a. de volgende voorwaarden worden 
nageleefd: 
• de beslissing moet door de Algemene Vergadering genomen worden en de agenda moet dit punt 

vermelden;
• de Raad van Bestuur moet een verslag opmaken over de uitgift eprijs en de gevolgen voor de 

aandeelhouders;



Intersentia 339

Hoofdstuk 3. Eigen vermogenHoofdstuk 3. Eigen vermogen

• het verslag van de Raad van Bestuur moet door een bedrijfsrevisor of een externe accountant 
gecon troleerd worden (art. 582 Wetboek van Vennootschappen).

– Een uitgift eprijs beneden de nominale waarde is door de huidige wetgeving niet toegelaten.

1.4.3.2 Boekhoudkundige verwerking van agio

Saldostaat van het eigen vermogen vóór kapitaalverhoging:

100100 Aandelenkapitaal 10 000 000,00  EUR

110000 Wettelijke reserve 2 000 000,00 EUR

110110 Andere onbeschikbare reserves 2 000 000,00 EUR

130000 Ingehouden winsten 1 000 000,00 EUR

Totaal eigen vermogen 15 000 000,00 EUR

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 10  000 aandelen zonder nominale waarde, elk vertegen-
woordigend 1/10 000 van het maatschappelijk vermogen. Dit betekent dat ieder aandeel een intrinsieke 
waarde heeft  van 15 000 000,00 EUR

10 000
 = 1 500,00 EUR, uitgedrukt als 1 000,00 EUR in kapitaal en 

500,00 EUR in andere eigenvermogenscomponenten.

Een kapitaalverhoging van 9 000 000,00 EUR is gepland tegen een uitgift eprijs van 1 800,00 EUR.

Het aantal aandelen is: 9 000 000,00 EUR
1 800,00 EUR  = 5 000.

Ieder nieuw aandeel heeft  een waarde van 1 000,00 EUR kapitaal (fractiewaarde) en 800,00 EUR agio.

Inschrijving:
– storting door de aandeelhouders:

1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal (1)
  Ontvangen voorschotten op agio (2)

550000 
485110 
485130

5 250 000,00
1 250 000,00 
4 000 000,00

(1) Wettelijk minimum.
(2) 100%.

– kapitaalverhoging:

2 Ontvangen voorschotten op agio 
Niet-opgevraagd kapitaal 
 aan Aandelenkapitaal 
  Agio

485130 
420200 
100100 
100200

4 000 000,00
5 000 000,00

5 000 000,00 
4 000 000,00

Agio is te beschouwen als een ‘echte’ vermogensaangroei en kan zoals iedere eigenvermogensaangroei 
als volgt worden gebruikt:
– incorporeren in het kapitaal:

Agio 
 aan Aandelenkapitaal

100200 
100100

.............
.............
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– uitkering aan de aandeelhouders:

Agio
 aan Terug te betalen agio 
Beslissing

100200 
485271

.............
.............

Terug te betalen agio
 aan Kredietinstellingen: R/C 
Na wachttijd

485270 
550000

.............
.............

1.4.4 Oprichting en kapitaalverhoging in speciën bij openbare inschrijving

Voor belangrijke projecten die voldoende vertrouwen wekken bij het publiek, kan de onderneming zich 
recht streeks tot de spaarder richten om kapitaal voor de onderneming te vormen. Dit wordt ‘openbaar 
beroep op het spaarwezen’ genoemd (art. 438 Wetboek van Vennootschappen).
Via pers, website, beursagenten en kredietinstellingen wordt een ‘openbare uitgift eprospectus’ verspreid. 
In deze prospectus wordt het initiatief in detail uiteengezet en worden de modaliteiten weergegeven 
volgens welke geïnteresseerden kunnen intekenen op het kapitaal.
Omdat deze techniek van kapitaalvorming een beroep doet op de massa van spaarders, wordt iedere 
publieke uitgift e gecontroleerd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
Dit gebeurt om te voorkomen dat het publiek misleid wordt door onjuiste informatie. Bovendien worden 
uitgift es van kapitaal, gedoemd te mislukken, zo vermeden.
Bij deze controle wordt onder meer nauwkeurig onderzocht:
– de identiteit van de uitgevers van de aandelen;
– het doel en de statuten van de uitgevende vennootschap;
– de laatste jaarrekeningen;
– het doel van het gevraagde kapitaal en de beschrijving van haar benutting, verwachte activiteiten en 

verwachte impact van de uitgift e op de resultaten;
– het aantal uit te geven aandelen en vaststelling van de uitgift eprijs;
– de datum van opening en sluiting van de uitgift e;
– de soort van de uit te geven aandelen, beschrijving van rechten en plichten, verbonden aan de uit te 

geven aandelen;
– enz.
Zodra na de detailcontrole van de uitgift eprospectus de toelating tot openbare uitgift e verkregen is van 
de Nationale Bank van België, kan de werving van de spaarders beginnen.

1.4.4.1 Voorlopige oprichting of kapitaalverhoging

Bij notariële akte wordt beslist tot de stichting of de kapitaalverhoging door publieke uitgift e, onder 
opschor tende voorwaarde dat uiterlijk op de sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode op het gehele 
voorgenomen kapitaal is ingeschreven.
Opmerking: indien de emissievoorwaarden dit voorzien, kan de oprichting of kapitaalverhoging ook 
plaats vinden indien slechts op een gedeelte van het kapitaal is ingeschreven (artt. 451, 584 en 589 Wet-
boek van Vennootschappen).
Dit betekent dat het slagen van de openbare uitgift e een voorwaarde is om tot defi nitieve oprichting of 
kapi taalverhoging te mogen overgaan. In de praktijk zorgt een ‘garantiesyndicaat’ ervoor dat de kapitaal-
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verhoging slaagt. Dit zijn derden – meestal beleggingsmaatschappijen of holdings – die zich verbinden 
op de sluitings datum alle niet-ingeschreven aandelen op te nemen.
Omwille van dit conditionele aspect zal de kapitaalvorming nog niet de defi nitieve rekeningen ‘100100 
Aande lenkapitaal’ en ‘420200 Niet-opgevraagd kapitaal’ gebruiken, maar wel de wachtrekeningen 
‘499800 Inschrij vingen op kapitaal en uitgift epremies’ en ‘499810 Inschrijvers’.

Journaalpost:

1 Inschrijvers                                                            
 aan Inschrijvingen op kapitaal en agio

499810
499800

.............
.............

1.4.4.2 Gebeurtenissen gedurende de inschrijvingsperiode

a) De vennootschap maakt tal van kosten om de publieke uitgift e te doen slagen. Volgens IAS/IFRS 
worden deze kosten rechtstreeks aangerekend aan het eigen vermogen. In dit stadium weet de onder-
neming niet of de publieke uitgift e slaagt; ze gebruikt dan ook een wachtrekening.

Journaalpost:

Kosten publieke uitgifte
Terugvorderbare btw bij aankopen                                                            
 aan Leveranciers

499811
499480
485000

.............

.............
.............

b) De spaarders schrijven in door afgift e van hun inschrijvingsformulier en door storting ten gunste van 
de vennootschap (al dan niet in oprichting) van een bepaald bedrag. Dit bedrag bestaat uit:
– de uitgift e per aandeel (met een minimum van 25% van de fractiewaarde en 100% van het agio);
– soms wordt dit verhoogd met een bijdrage per aandeel voor de kosten van publieke uitgift e.

 Voor de vennootschap zijn dit ‘ontvangen voorschotten’ (dus een schuld, zolang de publieke uitgift e 
niet defi nitief is).

Journaalpost:

Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
  Ontvangen voorschotten op kosten 

 publieke uitgifte
  Ontvangen voorschotten op agio

550000
485110

485120
485130

.............
.............

.............

.............

1.4.4.3 Afsluiten van de inschrijvingsperiode en de defi nitieve afwikkeling

Op de afsluitingsdatum wordt vastgesteld of de openbare uitgift e geslaagd is of niet.

1) De uitgift e is geslaagd
In dit geval wordt de totstandkoming van de kapitaalvorming vastgelegd (artt. 452 en 590 Wetboek van 
Vennootschappen). De defi nitieve oprichting of kapitaalverhoging wordt doorgevoerd, nl.:
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– kapitaalvorming

4 Niet-opgevraagd kapitaal 
Ontvangen voorschotten op agio 
 aan Aandelenkapitaal 
  Agio

420200 
485130 
100100 
100200

.............

.............
.............
.............

Inschrijvingen op kapitaal en agio 
 aan Inschrijvers

499800 
499810

.............
.............

– ontvangen voorschotten zijn defi nitief verworven

5 Ontvangen voorschotten op kapitaal 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

485110 
420200

.............
.............

Ontvangen voorschotten op kosten van publieke 
uitgifte 
 aan Kosten bij publieke uitgifte

485120 
499811

.............
.............

– resterende kosten worden aangerekend op het eigen vermogen

Af te trekken eigenvermogenskosten 
 aan Kosten bij publieke uitgifte

100110 
499811

.............
.............

Uitgewerkt voorbeeld
Openbare uitgift e van 30 000 maatschappelijke aandelen tegen een intekenprijs van 30,00 EUR per aan-
deel, te verhogen met een deelname in de kosten van 3,00 EUR/aandeel. Openingsdatum: 31 maart 20N0; 
sluitingsdatum: 31 juli 20N0. Bij inschrijving moet gestort worden: 25% van 30,00 EUR of 7,50 EUR per 
aandeel + 3,00 EUR voor de kosten. Per 15 juni 20N0 zijn alle aandelen geplaatst en doet men de defi ni-
tieve kapitaalverhoging.
De kosten van de uitgift e belopen 150 000,00 EUR + 21% btw.
Twee maanden na deze succesvolle plaatsing wordt 75% opgevraagd, wat alle aandeelhouders storten.

De verrichtingen worden als volgt boekhoudkundig uitgedrukt:
– intentie openbare uitgift e:

1 Inschrijvers
 aan Inschrijvingen op kapitaal en agio

499810
499800

900 000,00
900 000,00

– boeken van de kosten van uitgift e:

2 Kosten publieke uitgifte
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers

499811
499480
485000

150 000,00
31 500,00

181 500,00
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– ontvangst van de inschrijvers:

3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
  Ontvangen voorschotten op 

kosten publieke uitgifte

55000
485110

485120

315 000,00
225 000,00

90 000,00

– uitgift e is geslaagd: kapitaalvorming:

4 Niet-opgevraagd kapitaal
 aan Aandelenkapitaal

420200
100200

900 000,00
900 000,00

– uitgift e is geslaagd: voorschotten defi nitief verworven:

5 Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op kosten publieke 
uitgifte
 aan Niet-opgevraagd kapitaal
  Kosten publieke uitgifte

485110

485120
420200
499811

225 000,00

90 000,00
225 000,00
90 000,00

– uitgift e is geslaagd: annulatie wachtrekeningen:

6 Inschrijvingen op kapitaal
 aan Inschrijvers

499000
499810

900 000,00
900 000,00

– opvraging aan aandeelhouders:

7 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

420201
420200

675 000,00
675 000,00

– storting van alle aandeelhouders:

8 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

55000
420201

675 000,00
675 000,00

b) De uitgift e is niet volledig geslaagd
Indien het aangekondigde kapitaal niet volledig geplaatst is, zijn er twee mogelijkheden:
– indien de emissievoorwaarden dit voorzien, mag het kapitaal worden verhoogd met het bedrag van 

de geplaatste aandelen. Ingeval het kapitaal bijvoorbeeld voor 80% geplaatst is, zijn de boekingen:
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4 Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Aandelenkapitaal

420200
100100

80% kapitaal
80% kapitaal

5 Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op kosten publieke 
uitgifte
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
  Kosten publieke uitgifte

485110

485120
420200
499811

80% kapitaal

80% kosten
80% kapitaal
80% kosten

6 Inschrijvingen op kapitaal en agio
 aan Inschrijvers

499800
499810

100%
100%

– de openbare inschrijving gaat niet door omdat er onvoldoende middelen zijn aangetrokken. De ope-
ratie wordt teruggedraaid en de boekingen zijn zoals onder punt c).

c) De uitgift e is niet geslaagd
– de openbare inschrijving gaat niet door en de operatie wordt teruggedraaid; alle ontvangen voor-

schotten moeten worden terugbetaald:

Inschrijvingen op kapitaal en agio
 aan Inschrijvers

499800
499810

.............
.............

Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op kosten publieke 
uitgifte
 aan Kredietinstellingen: R/C

485110

480120
55000

.............

.............
.............

Vergoedingen dienstprestaties
 aan Kosten publieke uitgifte

612051
499811

.............
.............

1.4.5 Kapitaalverhoging door incorporatie van gevormde reserves en van ingehouden 
winsten

Aangezien reserves en ingehouden winsten elementen van het eigen vermogen zijn, is het evident dat ze in 
het kapi taal kunnen worden geïncorporeerd. Het betreft  hier een rechtstreekse overboeking tussen rubrieken.

1 Agio
Reserves 
 aan Aandelenkapitaal

100200 
110xxx 
100100

.............

.............
.............

2 Ingehouden winst 
 aan Aandelenkapitaal

130000 
100100

.............
.............

1.4.6 Kapitaalvermindering door terugbetaling en/of ontheffi ng van de verplichting tot 
storten

De algemene vergadering van een vennootschap kan eveneens, op de wijze vereist voor de wijziging van 
de statuten, beslissen het ‘aandelenkapitaal’ te verminderen (art. 612 Wetboek van Vennootschappen). 



Intersentia 345

Hoofdstuk 3. Eigen vermogenHoofdstuk 3. Eigen vermogen

De oorzaak hiervan kan zijn dat bij de analyse geconstateerd wordt dat de onderneming over te veel ver-
mogensmiddelen beschikt, die ze onvoldoende rendabel kan aanwenden. De beslissing tot terugbetaling 
of tot ontheffi   ng van verdere storting van het deel dat nog niet opgevraagd is, brengt het vermogen in 
evenwicht met de aanwending (art. 613 Wetboek van Vennootschappen). Dit is een werkelijke kapitaal-
vermindering.
Ingeval het eigen vermogen aangetast is door overgedragen verliezen, kan deze toestand tot uitdrukking 
worden gebracht door een kapitaalvermindering. Dit is een oneigenlijke kapitaalvermindering.
De terugbetaling kan ten vroegste gebeuren binnen de twee maanden na bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad van de beslissing om het kapitaal te verminderen. Inderdaad, gedurende die termijn hebben 
de schuldeisers van de vennootschap de mogelijkheid om een additionele waarborg te vragen. Zolang 
er geen overeenkomst met de schuldeisers bereikt is, onderhands of via procedure bij de voorzitter van 
de Rechtbank van Koop handel, kan niet tot uitbetaling worden overgegaan (art. 613 Wetboek van Ven-
nootschappen).
Bij de terugbetaling moeten alle aandeelhouders gelijkberechtigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering 
waarop iedereen aanwezig is, met eenparigheid van stemmen een andere regeling goedkeurt.
Door de beslissing van de Algemene Vergadering ontstaat er een schuld t.o.v. de aandeelhouders:

Aandelenkapitaal 
 aan Terug te betalen kapitaal

100100 
485270

.............
.............

Na een wachttijd van minstens twee maanden kan worden overgegaan tot terugbetaling:

Terug te betalen kapitaal 
 aan Kredietinstellingen: R/C

485270 
550000

.............
.............

Indien de onderneming eveneens een deel agio terugbetaalt, dan is de boeking:

Agio
 aan Terug te betalen agio

100200 
485250

.............
.............

De kapitaalvermindering kan ook doorgevoerd worden door de aandeelhouders te ontheff en van de 
verplich ting tot storten. Ook hier vereist de vennootschapswet om twee maanden te wachten met de 
uitvoe ring ervan. De vordering op de aandeelhouders, die geboekt staat onder ‘Niet-opgevraagd kapitaal 
(420200)’, moet gedurende die periode in het actief van de vennootschap behouden blijven. Ze verandert 
wel van aard: het is niet langer een vordering tot volstorting van kapitaal, maar een vordering die krach-
tens de wet behouden moet blijven.

Bij de beslissing tot kapitaalvermindering boeken we:

Aandelenkapitaal 
 aan Terug te betalen kapitaal

100100 
485270

.............
.............

Diverse vorderingen 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

420261 
420200

.............
.............
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Na het verstrijken van de wachttijd:

Terug te betalen kapitaal 
 aan Diverse vorderingen

100100 
420261

.............
.............

Opmerking: indien het aandelenkapitaal via ‘af te trekken vermogenskost (100110)’ aangetast is, en men 
toch het oorspronkelijk gestort kapitaal wenst terug te betalen, dan zal er geput worden uit reserves of uit 
overge dragen winst. Voor fi scale aspecten eraan verbonden, zie D 2, H 3..

1.4.7 Kapitaalvermindering door incorporatie van de overgedragen verliezen 

De boekingen zijn:

Aandelenkapitaal 
 aan Overgedragen verlies (–)

100100 
130100

.............
.............

1.4.8 Bijzondere topics

1.4.8.1 Omzetting van schulden in kapitaal

Deze kapitaalverhoging gebeurt door de boekwaarde van de schuld om te zetten in kapitaal. De schuld-
eiser ontvangt een aantal aandelen van de onderneming. Het aantal aandelen dat hij ontvangt, dient 
overeen te komen met de waarde van de bestaande aandelen.

De boeking is eenvoudig:

1 Niet-opgevraagd kapitaal 
 aan Aandelenkapitaal

420200 
100100

.............
.............

2 Overige leningen 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

150700 
420200

.............
.............

Toch dienen we te wijzen op een aantal bijzondere aspecten die aan dergelijke omzetting verbonden 
kunnen zijn.

a) Converteerbare instrumenten
Een obligatie (of een vergelijkbaar instrument) die door de houder kan worden geconverteerd naar een 
vast aantal gewone aandelen van de onderneming, is een samengesteld fi nancieel instrument. Vanuit het 
oogpunt van de onderneming bestaat een dergelijk instrument uit twee delen: een fi nanciële verplichting 
(een contractuele afspraak om geldmiddelen of andere fi nanciële activa te leveren) en een eigenvermo-
gensinstrument (een door de onderneming geschreven calloptie die de houder gedurende een bepaalde 
periode het recht geeft  het instrument te converteren naar een vast aantal gewone aandelen van de entiteit).

Bij de eerste opname moet de boekwaarde van het samengestelde instrument worden toegewezen aan de 
verplichting en de eigenvermogenscomponent.
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De uitgever van een converteerbare obligatie bepaalt eerst de boekwaarde van de verplichting door de reële 
waarde van een gelijkaardige verplichting te bepalen zonder een dergelijke eigenvermogenscomponent. 
De boekwaarde van het eigenvermogensinstrument (= de mogelijkheid tot converteren van de obligatie in 
gewone aandelen) wordt vervolgens bepaald door de reële waarde van de fi nanciële verplichting in minde-
ring te brengen van de reële waarde van het samengestelde instrument in zijn geheel.

Bij de conversie van een converteerbaar instrument op de vervaldag boekt de onderneming de vreemd-
vermogenscomponent over naar het eigen vermogen. De oorspronkelijke eigenvermogenscomponent 
blijft  eigen vermogen. Er wordt bij conversie geen winst of verlies geboekt. Een conversie betekent aldus 
een kapitaalverhoging door inbreng, die niet in geld bestaat. De boekingen zullen gebeuren zoals bij de 
kapi taalverhoging.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Onderneming ABC geeft  2 000 converteerbare obligaties uit bij de start van jaar 1. De looptijd van 
de obligaties bedraagt 3 jaar. De obligaties worden a pari uitgegeven met een nominale waarde van 
1 000 EUR per obligatie, wat tot een totale opbrengst van 2 000 000 EUR leidt. De interest is jaarlijks betaal-
baar na vervallen termijn tegen een jaarlijkse nominale rente van 6%. Elke obligatie is op elk ogenblik tot en 
met de vervaldag converteerbaar in 250 aandelen met een nominale waarde van 1 EUR. Op het ogenblik 
van uitgift e bedraagt de heersende marktrente voor een gelijkaardige niet-converteerbare obligatie 9%.

De reële waarde van de fi nanciële verplichting wordt eerst bepaald. Het verschil tussen de opbrengst van de 
obligatielening (= de reële waarde van het samengestelde instrument) en de reële waarde van de verplichting 
zonder de eigenvermogenscomponent wordt vervolgens toegewezen aan het eigenvermogensinstrument.
De contante waarde van de verplichting wordt berekend aan de hand van de disconteringsvoet van 9%, 
de marktrente voor een gelijkaardige obligatie zonder conversierecht, als volgt:

Contante waarde hoofdsom 2 000 000 EUR betaalbaar 
na 3 jaar 1 544 367,001

Contante waarde interest 120 000 EUR2 betaalbaar 
op het einde van elk jaar 303 755,003

Totaal verplichting 1 848 122,00
Opbrengst van de converteerbare obligatie 2 000 000,00
Eigenvermogensinstrument 151 878,00

Dit geeft  aanleiding tot de volgende boeking:

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Agio: conversierechten
  Converteerbare obligatieleningen

550000 
100201 
150300

2 000 000,00
151 878,00
848 122,00

1 = 2 000 000 / (1,09)3.
2 = 2 000 000 × 6%.
3 = {120 000 / (1.09)1} + {120 000 / (1.09)2} + {120 000 / (1.09)3}.
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Op het einde van jaar 2 worden 1 000 obligaties geconverteerd. Dit geeft  aanleiding tot de volgende 
boeking:

Converteerbare obligatielening 
 Aan Aandelenkapitaal
  Agio: conversierechten

150300 
100100 
100201

924 061,001

250 000,002 
674 061,003

b) Warrants
Een warrant is een titel die het recht vertegenwoordigt bij voorkeur in te tekenen op kapitaalverhogingen 
en dit tegen de voorwaarden, vermeld op de warrant. Warrants worden meestal gecreëerd ter gelegen-
heid van de uitgift e van een kapitaalverhoging of een obligatielening. De warrant kan ook aan een obliga-
tie gehecht worden. Dit wordt over het algemeen gedaan om de aan de obligatielening gekoppelde rente 
te beperken. Hetzelfde geldt voor in aandelen converteerbare obligaties. De inschrijvers zijn doorgaans 
immers bereid een lagere rente te aanvaarden in ruil voor de mogelijkheid om later op de aandelen in 
te schrijven tegen een lagere prijs dan de koers van de betrokken aandelen (op de datum waarop het 
inschrijvingsrecht wordt uitgeoefend) en zo een speculatieve winst te realiseren op de koersstijging van 
het aandeel, zonder echter het risico op verlies te lopen bij een koersdaling. Soms worden warrants ook 
autonoom uitgegeven.

Een warrant geeft  de houder het recht om een vast aantal aandelen van de onderneming te kopen tegen 
een vaste prijs en voldoet bijgevolg aan de defi nitie van een eigenvermogensinstrument. Bij uitgift e wor-
den de warrants opgenomen in het eigen vermogen tegen reële waarde. Bij uitoefening boekt de onder-
neming de voor de aandelen ontvangen vergoeding in het eigen vermogen.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Onderneming ABC geeft  1 000 warrants uit met looptijd 2 jaar. Elke warrant geeft  recht om 100 aandelen 
te kopen tegen 20 EUR per aandeel. De aandelen hebben een nominale waarde van 15 EUR. Bij uitgift e 
bedraagt de reële waarde van de warrants 5 000 EUR. Op het einde van het jaar worden 600 warrants 
aangeboden voor uitoe fening. Dit geeft  aanleiding tot de volgende boekingen:

Bij uitgift e warrant

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Agio: warrants

550000 
100202

5 000,00
5 000,00

Op het einde van het jaar worden 600 warrants aangeboden voor uitoefening. De kapitaalverhoging 
bedraagt aldus 600 × 100 × 20 EUR = 1 200 000 EUR, waarvan 900 000 EUR kapitaal en 300 000 EUR 
agio.

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Aandelenkapitaal
  Agio: warrants

550000 
100100 
100202

1 200 000,00
900 000,00 
300 000,00

1 1 848,122 × 1 000/2 000.
2 1 000 obligaties geeft  250 000 aandelen à 1 EUR.
3 924 061 EUR – 250 000 EUR.
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1.4.8.2 Aandelenopties of vergoedingen voor prestaties en diensten via aandelen van de 
onderneming

In sommige gevallen worden aandelen en aandelenopties uitgekeerd als vergoeding aan personeelsleden. 
Ook leveranciers van goederen en diensten kunnen vergoed worden in aandelen in plaats van geldmid-
delen. IFRS 2 bepaalt dat de onderneming de goederen en diensten die bij een op aandelen gebaseerde 
betalings transactie zijn ontvangen of verworven, dient op te nemen wanneer zij de goederen verkrijgt of 
wanneer de diensten worden verleend.
Wanneer de goederen of diensten die bij een op aandelen gebaseerde betalingstransactie zijn ontvangen 
of verworven, niet voor opname als activa in aanmerking komen, dan dienen deze als kost te worden 
verwerkt. Een onderneming kan bijvoorbeeld goederen verwerven die deel uitmaken van de onder-
zoeksfase van een project om een nieuw product te ontwikkelen. Volgens IAS 38, Immateriële activa, 
komen deze goederen niet in aanmerking voor opname als activa.

Indien de ontvangen of verworven goederen of diensten vergoed worden met aandelen of andere eigen-
vermogensinstrumenten, dient de onderneming de ontvangen goederen en diensten, en de overeenkom-
stige stijging van het eigen vermogen, op directe wijze te bepalen op de reële waarde van de ontvangen 
goederen en dien sten.
Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan worden geschat, dient de onderneming de waarde van de 
ontvangen goederen of diensten, en de overeenkomstige stijging van het eigen vermogen, indirect te 
bepalen op basis van de reële waarde van de toegekende eigenvermogensinstrumenten.

Indien de ontvangen goederen of de reeds geleverde diensten vergoed worden met aandelen, kunnen 
we spreken van een kapitaalverhoging door inbreng in natura. Voor de boekingen verwijzen we naar 
punt 1.4.2 hierboven.

Aandelen en aandelenopties worden vaak toegekend aan werknemers als deel van hun beloningspakket. 
De aandelen en aandelenopties kunnen een aanvulling zijn op het maandelijks loon, ter compensatie 
van gele verde diensten of deel uitmaken van een bonus, ter bevordering van toekomstige diensten. Het 
is meestal niet mogelijk om de waarde van de geleverde en toekomstige diensten op betrouwbare wijze 
te bepalen. Daarom moet de onderneming deze diensten altijd waarderen tegen de reële waarde van 
de toegekende eigenvermogensinstrumenten. Indien er geen marktprijzen beschikbaar zijn, dient de 
onderneming de reële waarde van de toegekende eigenvermogensinstrumenten te schatten met behulp 
van een waarderingstechniek.

Indien de toegekende aandelen of aandelenopties onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, neemt de 
entiteit de ontvangen diensten volledig op op de toekenningsdatum, met een overeenkomstige opboe-
king van het eigen vermogen.
Indien de toegekende eigenvermogensinstrumenten pas onvoorwaardelijk worden nadat de tegenpartij 
een bepaalde periode in dienst is geweest, dient de entiteit ervan uit te gaan dat de door de tegenpartij 
te verlenen diensten als vergoeding voor die eigenvermogensinstrumenten in de toekomst, gedurende 
de wachtperiode, zullen worden ontvangen. De entiteit dient deze diensten administratief te verwerken 
naarmate ze door de tegenpartij gedurende de wachtperiode worden verleend, met een overeenkomstige 
stijging van het eigen vermogen.
Bijvoorbeeld, indien een werknemer aandelenopties krijgt toegekend op voorwaarde dat hij ten minste 
drie jaar in dienst blijft , dan gaat de entiteit ervan uit dat de aandelenopties, als vergoe ding voor de door 
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de werknemer te verlenen diensten in de toekomst, gedurende deze wachtperiode van drie jaar zullen 
worden ontvangen.
Met deze voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging dient geen rekening te worden gehouden bij 
het schatten van de reële waarde van de aandelen of aandelenopties op de waarderingsdatum. In plaats 
daarvan dient met de voorwaarden rekening te worden gehouden door het aantal eigenvermogensin-
strumenten dat in de bepaling van het transactiebedrag wordt opgenomen, zodanig aan te passen dat het 
opgenomen bedrag in verband met de als vergoeding voor de toegekende eigenvermogensinstrumenten 
ontvangen goederen of diensten uiteindelijk wordt gebaseerd op het aantal eigenvermogensinstrumen-
ten dat uiteindelijk onvoor waardelijk wordt.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Een onderneming kent 100 aandelenopties toe aan elk van de 500 werknemers. Elke toekenning gebeurt 
op voorwaarde dat de werknemer ten minste drie jaar in dienst blijft . De onderneming schat dat de reële 
waarde van elke aandelenoptie 15 EUR bedraagt.
Op basis van een gewogen gemiddelde waarschijnlijkheid schat de onderneming dat 20% (100 werkne-
mers) van de werknemers de onderneming zal verlaten gedurende de wachtperiode van drie jaar.

Scenario 1:
Indien alles verloopt zoals verwacht, maakt de onderneming de volgende boekingen gedurende de 
wachtperiode:

Jaar 1
50 000 opties × 80% × 15 EUR × 1/3 jaar = 200 000 EUR

Toekenning opties 
 Aan Aandelenkapitaal opties personeel

625000 
100101

200 000,00
200 000,00

Jaar 2
50 000 opties × 80% × 15 EUR × 2/3 jaar = 400 000 – 200 000 = 200 000 EUR

Toekenning opties 
 Aan Aandelenkapitaal opties personeel

625000 
100101

200 000,00
200 000,00

Jaar 3
50 000 opties × 80% × 5 EUR × 3/3 jaar = 600 000 – 400 000 = 200 000 EUR

Toekenning opties 
 Aan Aandelenkapitaal opties personeel

625000 
100101

200 000,00
200 000,00

Scenario 2:
Gedurende jaar 1 vertrekken 20 werknemers. De onderneming herziet de schatting van het aantal werk-
nemers die gedurende de drie jaar zullen vertrekken, van 20% (100 werknemers) naar 15% (75 werk-
nemers). Gedu rende jaar 2 vertrekken nog eens 22 werknemers. De onderneming herziet de schatting 
van het aantal werknemers die zullen vertrekken, van 15% (75 werknemers) naar 12% (60 werknemers). 
Gedurende jaar 3 vertrekken nog eens 15 werknemers.
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Bijgevolg hebben in totaal 57 werknemers hun recht op de aandelenopties verloren en uiteindelijk wor-
den 44  300 (443 werknemers × 100 opties per werknemer) aandelenopties onvoorwaardelijk op het 
einde van de drie jaar. De onderneming dient gedurende de drie jaar de volgende boekingen te maken:

Jaar 1
50 000 opties × 85% × 15 EUR × 1/3 jaren = 212 500 EUR

Toekenning opties 
 Aan Aandelenkapitaal opties personeel

625000 
100101

212 500,00
212 500,00

Jaar 2
50 000 opties × 88% × 15 EUR × 2/3 jaren = 440 000 – 212 500 = 227 500 EUR

Toekenning opties 
 Aan Aandelenkapitaal opties personeel

625000 
100101

227 500,00
227 500,00

Jaar 3
44 300 opties × 15 EUR = 664 500 – 440 000 = 224 500 EUR

Toekenning opties 
 Aan Aandelenkapitaal opties personeel

625000 
100101

224 500,00
224 500,00

1.4.8.3 Kapitaal en preferente aandelen

Het cruciale kenmerk dat een fi nanciële verplichting onderscheidt van een eigenvermogensinstrument, 
is het al dan niet bestaan van een contractuele verplichting van de ene partij (de emittent) om geldmid-
delen of een ander fi nancieel actief over te dragen aan een andere partij (de houder) of om fi nanciële 
activa en fi nanciële verplichtingen te ruilen met de houder onder potentieel ongunstige voorwaarden.

Het is de economische realiteit van het fi nanciële instrument, eerder dan de vorm waarop men de beslis-
sing dient te baseren. Vaak zijn beide consistent, maar dit is niet altijd het geval. Sommige fi nanciële 
instrumenten nemen de vorm aan van eigen vermogen, maar zijn in werkelijkheid verplichtingen. Bij-
voorbeeld: een prefe rent aandeel dat op een vaste of bepaalbare toekomstige datum verplicht door de 
emittent moet worden inge kocht voor een vast of bepaalbaar bedrag, of dat de houder het recht geeft  om 
de emittent te verplichten om het instrument op of na een bepaalde datum in te kopen voor een vast of 
bepaalbaar bedrag, is een fi nanciële verplichting.

In dit geval heeft  de uitgever immers een bestaande verplichting om geldmiddelen of een ander fi nancieel 
actief over te dragen aan de houder van het fi nancieel instrument. Indien de uitgever zelf kan beslissen 
over het al dan niet overdragen van geldmiddelen naar de houder van het fi nanciële instrument, spreekt 
men niet over een fi nanciële verplichting, maar over een eigenvermogensinstrument. Een verplichting 
kan in dit geval ontstaan wanneer de uitgever offi  cieel overgaat tot het uitoefenen van zijn recht om de 
aandelen terug te betalen, en aldus ook de aandeelhouders hierover inlicht.
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Indien een preferent aandeel ingedeeld moet worden onder de fi nanciële verplichtingen, dan worden de 
divi dendbetalingen als last opgenomen in de winst- en verliesrekening, op dezelfde wijze als rente op 
een obli gatie.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Onderneming ABC geeft  400 000 preferente aandelen uit met nominale waarde 10 EUR en preferent 
dividend 6% tegen 10 EUR per aandeel. De preferente aandelen moeten na 2 jaar door de uitgever wor-
den ingekocht voor dezelfde prijs.

In dit geval heeft  de uitgever, onderneming ABC, een bestaande verplichting om geldmiddelen over te 
dragen aan de aandeelhouders. We boeken het volgende:

Kredietinstellingen: R/C
 Aan Afkoopbare preferente aandelen

550000 
150400

4 000 000,00
4 000 000,00

Uitgekeerde dividenden worden opgenomen als last in de winst- en verliesrekening. Stel onderneming 
ABC keert een dividend van 6% uit:

Rente verbonden aan fi nanciële schulden 
 Aan Kredietinstellingen: R/C

650000 
550000

240 000,00
240 000,00

Op het einde van jaar 1 duiden we het gedeelte van de lening aan dat tijdens de volgende verslagperiode 
vervalt:

Afkoopbare preferente aandelen 
 Aan Schulden op meer dan één jaar die 

 binnen het jaar vervallen: af te kopen 
preferente aandelen

150400 

460400

4 000 000,00

4 000 000,00

Na 2 jaar dienen de aandelen verplicht te worden ingekocht door de onderneming:

Schulden op meer dan één jaar die binnen het 
jaar vervallen: af te kopen preferente aandelen
 Aan Kredietinstellingen: R/C

460400
550000

4 000 000,00
4 000 000,00

1.4.8.4 Voorkeurrecht

a) Begrip
Ingeval een nv overgaat tot verhoging van het kapitaal, moet ze rekening houden met het voorkeurrecht 
dat alle bestaande aandeelhouders bezitten (art. 592 Wetboek van Vennootschappen). Door dit voor-
keurrecht worden de bestaande aandeelhouders beschermd tegen veranderingen in de zeggenschapsver-
houding, alsook tegen het verlies wanneer de uitgift eprijs lager is dan de marktwaarde van de bestaande 
aandelen.

Het voorkeurrecht kan statutair niet afgeschaft  worden (art. 595 Wetboek van Vennootschappen). Wel 
kan de Algemene Vergadering beslissen het voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk te beperken. Ingeval de 
kapitaalverhoging gebeurt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de Raad van Bestuur het 
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voor keurrecht geheel, indien die mogelijkheid uitdrukkelijk in de statuten is voorzien, of gedeeltelijk 
beperken (artt. 596 en 598 Wetboek van Vennootschappen).

Het voorkeurrecht wordt normaal uitgedrukt door ‘scrips’. Deze zijn door de aandeelhouders verkoop-
baar. De verkoop gebeurt door de aandeelhouder zelf en staat in geen enkele betrekking met de boek-
houding van de onderneming.

b) Th eoretische prijsbepaling
Binnen de nv Computex wordt tot kapitaalverhoging beslist. Vóór kapitaalverhoging zijn er 10 000 
maat schappelijke aandelen. Via een waarderingsonderzoek wordt de economische waarde per aandeel 
geraamd op 1 000,00 EUR/aandeel.
Bij kapitaalverhoging zullen er 5 000 nieuwe aandelen gecreëerd worden tegen een intekenprijs van 
800,00 EUR (hetzij een kapitaalverhoging van 4 miljoen EUR).

Bij deze transactie zal men de volgende verhouding vaststellen: 10 000
5 000  = 2

Houders van twee intekenrechten kunnen intekenen op de kapitaalverhoging voor 1 aandeel.
De bezitters van intekenrechten kunnen ze uitoefenen of verkopen en worden op die manier vergoed 
voor het voordeel dat de intekenaars verwerven door de intekenprijs van 800,00 EUR.

Th eoretisch wordt de prijs van een intekenrecht als volgt bepaald:
– 2 oude aandelen geven recht op het intekenen op 1 nieuw aandeel 
– waarde per aandeel vóór kapitaalverhoging: 1 000,00 EUR 
– waarde per aandeel na kapitaalverhoging:

 (2 × 1 000,00) + 800,00
3  = 933,33 EUR

– verlies per aandeel: 1 000,00 EUR – 933,33 EUR = 66,67 EUR
– of voordeel van intekening: 933,33 EUR – 800,00 EUR = 133,33 EUR, waarvoor twee intekenrechten 

nodig zijn, hetzij dus 133,33 EUR
2  = 66,67 EUR per recht.

In formulevorm:

 Waarde van het intekenrecht = an
ao + an

 (M – U)

waarin:
an = aantal nieuw uit te geven aandelen,
ao = aantal oude aandelen vóór kapitaalverhoging,
M = waarde per aandeel vóór kapitaalverhoging,
U = intekenprijs nieuwe aandelen.

c) Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Een probleem kan ontstaan wanneer niet alle bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht uitoefenen. 
In dit geval moet beslist worden wat met de niet-uitgeoefende scrips kan gebeuren. Indien de statuten 
hierover iets vermelden, moet dit worden gevolgd (bv. eerst aanbieden aan de aandeelhouders die reeds 
van hun recht gebruikmaakten, vooraleer het restant aan te bieden aan derden). Vermelden de statuten 
niets, dan beslist respec tievelijk de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur.



354 Intersentia

Deel 3. De balans

Bestaat er een markt voor de scrips, dan kan de vennootschap beslissen de niet-uitgeoefende scrips zelf 
te verkopen en het provenu ter beschikking te houden van de aandeelhouder aan wie het toekomt. In dit 
geval moet dit tot uitdrukking komen, nl.:
– bij de verkoop:

Kredietinstellingen: R/C 
 aan Vervallen scrips

550000 
485272

.............
.............

– bij de uitbetaling aan de aandeelhouder:

Vervallen scrips 
 aan Kredietinstellingen: R/C

485272 
550000

.............
.............

1.4.8.5 Toegestaan kapitaal

De statuten kunnen aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal in 
één of meer malen tot een bepaald bedrag te verhogen, bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag 
van dat maat schappelijk kapitaal.
Indien de Raad van Bestuur van deze bevoegdheid gebruikmaakt, dan zal zij op de eerstkomende alge-
mene vergadering daarover verslag uitbrengen.

Dit toegestaan kapitaal wordt boekhoudkundig niet verwerkt; het wordt in de toelichting vermeld. 

1.5 Bespreking van de rubriek reserves

1.5.1 Defi nitie

Reserves worden in het didactische model van de jaarrekening niet verder onderverdeeld. IAS 1 stelt wel 
dat, voor zover relevant, men zowel in de balans als in de toelichting een onderverdeling dient te geven. 
De term ‘reserves’ is onder IAS/IFRS een ‘ruim’ begrip. Enerzijds zijn er de reserves die men aanlegt 
uit het resultaat, maar ook de herwaarderingsmeerwaarden voortvloeiende uit de toegelaten waarde-
ringsmethodiek van de reële waarde voor immateriële activa en materiële vaste activa worden onder de 
rubriek ‘reserves’ geklasseerd.
Ook bepaalde elementen van waardering die niet in de winst- en verliesrekening genoteerd mogen wor-
den, beïnvloeden de reserves. Voorbeelden hiervan zijn fusiereserves, omrekeningsreserves, afdekkings-
reserves, wijzigingen van waarderingsgrondslagen, ...

1.5.2 Reserves in de betekenis van bestemming van het resultaat

De jaarrekening over de verslagperiode toont de behaalde winst of het gerealiseerde verlies. De verde-
ling van dit resultaat wordt slechts beslist op de algemene vergadering in de volgende verslagperiode 
en wordt dan ook pas geboekt. Dit betekent dat de jaarrekening opgemaakt wordt voor winstbestem-
ming. Anderzijds betekent dit eveneens dat het resultaat na belastingen van de verslagperiode integraal 
overgebracht wordt op het einde van de verslagperiode naar ‘130000 Ingehouden winsten’ of ‘130100 
Overgedragen verliezen’.
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Voor details, zie punt 1.7 hierna.
De onderneming dient, ofwel in het overzicht van de mutaties van het eigen vermogen, ofwel in de toe-
lichting, het bedrag van de gedeclareerde of voorgestelde dividenden per aandeel te vermelden voor de 
periode die de jaarrekening bestrijkt.
Bij toepassing van het voorgaande betekent dit dat het resultaat van verslagperiode 20N0 inzake verde-
ling pas in verslagperiode 20N1 verwerkt zal worden.

1.5.2.1 Wettelijke reserve

Van de winst van de verslagperiode die niet dient ter recuperatie van vorige verliezen, moet 5% ingehou-
den worden tot vorming van een wettelijke reserve tot 10% van het geplaatste kapitaal bereikt is (art. 616 
Wetboek van Vennootschappen).
Op het moment dat de Algemene Vergadering over de verslagperiode 20N0, maar gehouden in 20N1, 
tot reservering beslist, is de boeking:

Ingehouden winst 
 aan Wettelijke reserve

130000 
110000

.............
.............

1.5.2.2 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Voor de behandeling van onbeschikbare reserves voor eigen aandelen verwijzen we naar punt 1.6 hierna.

1.5.2.3 Statutaire onbeschikbare reserve

Voorbeeld
Ingehouden winst 20N1 omvat: 5 500 000,00 EUR
• Ingehouden winst 20N0:   1 500 000,00 EUR
• Waaraan toegevoegd winst 20N0: 4 000 000,00 EUR

Beslissing van verdeling door de Algemene Vergadering gedurende 20N1: 
•  200 000,00 EUR wettelijke reserve 
•  800 000,00 EUR statutair naar onbeschikbare reserves 
•  3 000 000,00 EUR dividend; onmiddellijk betaalbaar gesteld 
• 1 500 000,00 EUR in te houden

Ingehouden winst
 aan Wettelijke reserve
  Andere onbeschikbare reserves 
  Dividenden vorig boekjaar 

130000 
110000 
110110 
485260

4 000 000,00
200 000,00
800 000,00

3 000 000,00

bij betaalbaarstelling na 25% inhouding roerende voorheffi  ng:

Dividenden vorig boekjaar 
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng

485260 
485266

750 000,00
750 000,00
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1.5.2.4 Reserve tot afl ossing van het kapitaal

De statuten kunnen voorzien dat een gedeelte van de winst gereserveerd wordt om het kapitaal af te los-
sen. Deze afl ossing gebeurt tegen de fractiewaarde of de nominale waarde door terugbetaling van door 
het lot aangewezen aandelen. De afl ossing wordt niet als vermindering van het in de statuten vermelde 
kapitaal beschouwd (art. 615 Wetboek van Vennootschappen), maar wel als een bestemming van het 
resultaat. De afgeloste aandelen worden vernietigd en vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

Via deze bewijzen van deelgerechtigdheid behouden de houders hun rechten als aandeelhouder met 
uitzonde ring van:
– recht van terugbetaling van hun inbreng (is reeds bij afl ossing gebeurd);
– recht van eerste dividend, door de statuten voorzien voor de niet-afgeloste aandelen.

De afl ossing is een andere techniek dan de inkoop van eigen aandelen. Zij voorziet in een blijvende afl os-
sing van de fractiewaarde van de aandelen, bij loting aangewezen. Dit kan o.m. nuttig zijn voor onderne-
mingen met een beperkte levensduur, om zo tegen het einde van de bestaansduur het kapitaal te hebben 
afgelost via de voor uitkering vatbare winsten. Bij de boeking onderscheiden we:
– aanleggen van de onbeschikbare reserve voor afl ossing van de aandelen;
– het eff ectief afl ossen via uitbetaling van de fractiewaarde. De boeking gebeurt langs een correctiereke-

ning ‘Afgelost kapitaal’ van de onbeschikbare reserve voor afl ossing van het kapitaal;
– in de toelichting wordt vermeld welk deel van het kapitaal per einde van de verslagperiode is afgelost 

en als dusdanig vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid;
– aangezien die terugbetaling neerkomt op een toewijzing van winst aan de aandeelhouders, moet zij 

als resultaatverwerking van de vorige verslagperiode worden geboekt. De fi scus beschouwt een der-
gelijke verrichting als een winstbestemming, waardoor de aandeelhouder roerende voorheffi  ng moet 
betalen. Deze wordt ingehouden door de onderneming.

Voorbeeld
a) Ingehouden winst 20N1 bestaande uit: 5 500 000,00 EUR

• Winst van het boekjaar 20N0  4 000 000,00 EUR
• Ingehouden winst (bestaande) 1 500 000,00 EUR

 De Algemene Vergadering gehouden gedurende 20N1 beslist:
 Winstbestemming: volgens statuten:  Wettelijke reserve: 200 000,00 EUR
     Reserves ter afl ossing aandelen: 3 200 000,00 EUR
     Onbeschikbare reserves:  200 000,00 EUR
  volgens voorstel A.V.:  dividend waarvan
     onmiddellijk betaalbaar gesteld: 1 500 000,00 EUR
     overdracht naar volgend bj: 400 000,00 EUR

 Aandelenkapitaal: 30 000 000,00 EUR, verdeeld in 20 000 maatschappelijke aandelen, hetzij 

 
30 000 000, 00 EUR

20 000  
= 1 500,00 EUR fractiewaarde.

b) De Algemene Vergadering beslist aan 2100 uit te loten aandelen de afl ossing bekend te maken, 
nl. 2 100 × 1 500,00 EUR = 3 150 000,00 EUR (betaling via de bank). Aangezien kapitaalafl ossing als 
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winstuitkering beschouwd wordt, dient de roerende voorheffi  ng (RV), hier gesteld op 15%, in reke-
ning gebracht te worden, en dit betekent dat er 472 500,00 EUR RV vereist is.

De boekingen zijn:
• winstverdeling beslist door de Algemene Vergadering

Ingehouden winst
 aan Wettelijke reserve
  Andere onbeschikbare reserves
  Onbeschikbare reserve voor afl ossing 

van het kapitaal
  Dividenden vorig boekjaar

130000
110000
110110

110120
485260

510 000,00
200 000,00
200 000,00

3 200 000,00
1 500 000,00

• afl ossing van 2 100 uitgelote aandelen

Onbeschikbare reserve voor afl ossing van het 
kapitaal 
 aan Terug te betalen aandelen

110120 
485270

3 622 500,001

3 622 500,00

• aanduiden dat er kapitaal afgelost is

Aandelenkapitaal 
 aan Afgelost aandelenkapitaal

100100 
100102

3 150 000,00
3 150 000,00

• betaalbaarstelling van dividenden en afl ossing (RV = 15%)

Dividenden vorig boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng

485260 
485266

225 000,00
225 000,00

Terug te betalen aandelen
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng

485270 
485266

472 500,00
475 500,00

1.5.2.5 Reserve ter dekking van een voorzienbaar verlies

Artikel 614 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat het kapitaal verminderd mag worden 
met een bedrag dat hoger ligt dan het verlies dat in de balans voorkomt. Het overschot, dat niet hoger 
mag liggen dan 10% van het geplaatste kapitaal na kapitaalvermindering, moet naar een onbeschikbare 
reserve worden geboekt. Het mag slechts worden aangewend ter dekking van latere verliezen of voor 
kapitaalverhoging, indien de verwachte verliezen later niet zouden voorkomen.
Deze transactie is zinvol bij de herstructurering van ondernemingen. De onderneming vermindert het 
kapi taal, niet alleen met de bekende overgedragen verliezen, maar ook met deze die mogelijk nog uit de 
herstruc turering zullen voortvloeien.

1 Afl ossing 3 150 000,00 EUR + roerende voorheffi  ng (15%) 472 500,00.
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Om het maximale bedrag te kennen dat aangelegd mag worden voor toekomstige verliezen, geldt de 
volgende formule:

x = 0,1 (K – x) 

of x = 0,1 K
1,10

waarbij: K = geplaatst kapitaal na kapitaalvermindering met het verlies uit de balans,
 x = onbeschikbare reserve ter dekking van een voorzienbaar verlies.

Voorbeeld
100100 Aandelenkapitaal  100 000 000,00 
110110 Andere onbeschikbare reserves  30 000 000,00
110300 Beschikbare reserves 10 000 000,00
110000 Wettelijke reserve 10 000 000,00
130100 Overgedragen verlies (–) – 85 000 000,00

Het herstructureringsplan voorziet in het sluiten van een bedrijfstak waarvoor nog 15 000 000,00 EUR 
verlies voorzien wordt ten gevolge van het doorvoeren van renovatie-investeringen en de nodige veran-
deringen in het beleid. Voor de uitvoering van dit plan zijn de volgende stappen voorzien:
1) kapitaalverhoging met 50 miljoen EUR door incorporatie van de reserves;
2) kapitaalvermindering met 100 miljoen EUR door incorporatie van de verliezen ad 85 miljoen EUR 

en het aanleggen van een onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen ad 15 miljoen EUR;
3) kapitaalverhoging door onmiddellijke volstorting in contanten van 100 miljoen EUR.

Een reserve voor toekomstig verlies ad 15 miljoen EUR is mogelijk.

Inderdaad, 15 000 000,00 EUR ≤ (100 + 50 – 85 + 100) 0,1
1,1

Boekingen

1 Wettelijke reserve 
Andere onbeschikbare reserves 
Beschikbare reserves 
 aan Aandelenkapitaal

110000 
110100 
110300 
100100

10 000 000,00 
30 000 000,00 
10 000 000,00

50 000 000,00

2 Aandelenkapitaal 
 aan Overgedragen verliezen
  Onbeschikbare reserve voor toekom-

stige verliezen

100100 
130100

110130

100 000 000,00
85 000 000,00

15 000 000,00

3a Kredietinstellingen: R/C 
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal

550000 
485110

100 000 000,00
100 000 000,00

3b Niet-opgevraagd kapitaal 
 aan Aandelenkapitaal

420200 
100100

100 000 000,00
100 000 000,00

3c Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)

420201 
420200

100 000 000,00
100 000 000,00
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3d Ontvangen voorschotten op kapitaal 
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

485110 
420201

100 000 000,00
100 000 000,00

Na een drietal jaren is de herstructurering beëindigd. Het overgedragen verlies bedraagt 8 000 000,00 
EUR. Zoals voorzien, wordt dit ten laste van de destijds gevormde onbeschikbare reserve gelegd.

Dit gebeurt als volgt:

Onbeschikbare reserve voor toekomstige 
verliezen 
 aan Overgedragen verliezen

110130 
130100

8 000 000,00
8 000 000,00

Inzake de fi scale impact (IAS 12) dienen we te stellen dat, zolang de reserve niet uitgekeerd wordt, er 
geen latenties aangelegd dienen te worden.

1.5.2.6 Belastingvrije reserves

Deze soort reserve vindt zijn oorsprong in de belastingwetgeving in België. Bepaalde gerealiseerde resul-
taten worden ofwel blijvend ofwel tijdelijk van belastingen vrijgesteld indien aan de ‘onaantastbaarheids-
voorwaarde’ wordt voldaan. De vrijgestelde winsten moeten daartoe op een reserverekening geboekt 
worden en mogen niet aangewend worden voor dotatie aan de wettelijke reserve noch voor winstuitke-
ringen.

Voorbeelden van transacties die onder het regime van de belastingvrijstelling vallen, zijn:
– monetair gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden;
– gedwongen meerwaarden;
– niet-monetaire meerwaarden of weder te beleggen meerwaarden;
– meerwaarden van immobiliënhandelaars;
– meerwaarden uit inbreng van een tak van de werkzaamheid;
– meerwaarden uit inbreng van een algemeenheid van goederen;
– fi scaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffi  ngswaarde.

1.5.2.6.1 Monetaire meerwaarden

De overheid heeft  tot 1950 revalorisatiecoëffi  ciënten vastgelegd om aan de infl atie tegemoet te komen.

jaar coëffi ciënt jaar coëffi ciënt

1918 en vorige
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

16,33
11,49
6,15
6,30
6,43
4,37
3,89
4,02

1926
1927 tot en met 1934
1935
1936 tot en met 1943
1944 tot en met 1948
1949
1950 e.v.

2,72
2,35
1,86
1,70
1,14
1,10
1,00
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Wanneer een actief, aangekocht vóór 1950, gerealiseerd wordt, dan mag de oorspronkelijke aanschaffi  ngs-
waarde met de coëffi  ciënt – 1 vermenigvuldigd worden om de monetaire meerwaarde te bepalen. Deze 
meer waarde is vrijstelbaar van belastingen, mits aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde is voldaan.
Het maximaal vrijstelbaar bedrag is de meerwaarde zelf.

Voorbeeld
Een gebouw werd aangekocht in 1948 voor een bedrag van 2 000 000,00 EUR. In de loop van 1978 wordt 
dit goed verkocht voor 3 000 000,00 EUR; het was toen afgeschreven voor 29 × 3% = 87%, wat een resi-
duwaarde bete kent van 260 000,00 EUR en afschrijvingen voor 1 740 000,00 EUR. De verwezenlijkte 
meerwaarde is 3 000 000,00 EUR – (2 000 000,00 – 1 740 000,00) of 2 740 000,00 EUR. De vrijgestelde 
meerwaarde is te bepalen door de aanschaffi   ngswaarde, 2 000 000,00 EUR, te vermenigvuldigen met 
de voor 1948 overeenstemmende revalorisatiecoëffi  ciënt: 1,14. De monetaire meerwaarde bedraagt dus 
2 000 000,00 EUR × 0,14 = 280 000,00 EUR.

Boekingen:

Kredietinstellingen: R/C 
 aan Verkopen vaste activa

550000 
499820

3 000 000,00
3 000 000,00

Gebouwen: geboekte afschrijvingen 
Verkopen vaste activa 
 aan Gebouwen: aanschaffi ngswaarde 
  Winst bij realisatie vaste activa

200118 
499820 
200110 
740300

1 740 000,00
3 000 000,00

2 000 000,00
2 740 000,00

Tot hier laat de boekhoudkundige verwerking gehele, gerealiseerde meerwaarde tot uitdrukking komen 
(reke ning 130000 of 740300). Na belastingen zal dit leiden tot het resultaat van het jaar dat toegevoegd 
wordt aan Ingehouden winst. De bepaling binnen de Belgische belastingwetgeving heeft  tot doel dat 
bij de belastingbe rekening de belastbare basis verminderd wordt met de defi nitieve vrijstelling ad 
280 000 EUR. Daarvoor vereist de belastingwetgeving het aanleggen van de reserve met onaantastbaar-
heidsvoorwaarde. Gezien de onaantastbaarheidsvoorwaarde onzeker is, zal er vanuit IAS 12 een latente 
belastingschuld aangelegd worden.

Over te dragen winst,
uitgestelde belastinglast
 aan Belastingvrije reserve
  Uitgestelde belastingen monetaire 

meerwaarden (30%)

690001
673000
110200

184000

196 000,00
84 000,00

196 000,00

84 000,00

Voor het verdere verloop van de rekening 110200, zie D 2, H 3, punt 4.7.2.2.

1.5.2.6.2 Gedwongen meerwaarden en andere weder te beleggen meerwaarden

Het belangrijkste verschil met de monetaire meerwaarden is dat de belastingvrijstelling slechts tijdelijk 
is. Vanaf aanslagjaar 1991 kunnen gedwongen meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa 
van onmiddellijke belasting worden vrijgesteld door wederbelegging – binnen een termijn van drie jaar 
– van een som, ten minste gelijk aan de verkoopprijs, in afschrijfb are materiële en immateriële vaste 
activa, die in België voor de beroepswerkzaamheden worden aangewend.
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De belasting op deze meerwaarden wordt dan gespreid in de tijd in functie van de afschrijvingen op de 
als wederbelegging verworven activa. Dit betekent dat er aanvankelijk geen belasting verschuldigd is, 
maar pas op het moment dat de ‘vervangende investering’ verricht is en dan pro rata de afschrijvingen 
daarop. Voldoet de onderneming binnen de drie jaar niet aan de investeringsplicht, dan wordt de belas-
ting eisbaar. Boek houdkundig noemt men deze toekomstige belastingen ‘uitgestelde belastingen’. IAS/
IFRS behandelt dit volgens de benadering IAS 12.

Voorbeeld
De aanschaffi  ngswaarde van een gebouw is 2 000 000,00 EUR, waarop 1 740 000,00 EUR afgeschreven 
werd. Het gebouw wordt onteigend voor 3 000 000,00 EUR. De meerwaarde, 2 740 000,00 EUR, kan 
vrijgesteld van belasting blijven tot drie jaar na het ontvangen van de onteigeningsvergoeding, periode 
waarin de totale onteige ningssom moet worden herbelegd. De onteigening gebeurt in 20N0 en de ver-
goeding wordt ontvangen in 20N1. De belastingvoet is 40% op het moment van de transactie.

We kunnen de volgende berekening vaststellen: 
 aanschaffi  ngswaarde: 2 000 000,00 EUR
 geboekte afschrijvingen: 1 740 000,00 EUR 
 nettoboekwaarde: 260 000,00 EUR
 verkoopprijs: 3 000 000,00 EUR 
 gerealiseerde meerwaarde: 2 740 000,00 EUR

Boekingen:

Diverse vorderingen 
 aan Verkopen vaste activa

420260 
499820

3 000 000,00
3 000 000,00

Gebouwen: geboekte afschrijvingen 
Verkopen vaste activa 
 aan Gebouwen: aanschaffi ngswaarde 
  Winst bij realisatie vaste activa

200118 
499820 
200110 
740300

1 740 000,00
3 000 000,00

2 000 000,00
2 740 000,00

De vorige twee journaalposten geven het totale resultaat aan dat uit de transactie voortvloeit. Dit resultaat 
zal nog aan belastingen onderworpen worden, zij het met uitstel. Aangezien de belasting zeker is, zal men 
ze dan ook boeken, maar tegenover de passieve latentierekening ‘uitgestelde belastingen’.

Uitgestelde belastinglast 
 aan Uitgestelde belastingen

gerealiseerde meerwaarden (zijnde de 
geraamde 40% op 2 740 000)

673000

184001

1 096 000,00

1 096 000,00

Het resterende bedrag ad 1 644 000,00 EUR is de gerealiseerde meerwaarde na belastingdruk, die einde 
boekjaar zal worden opgenomen onder ‘130000 Ingehouden winst’.
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Wanneer de jaarrekening goedgekeurd is, zal aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde voldaan worden 
door de overboeking:

Over te dragen winst 
 aan Conditioneel belastingvrije reserves

690001 
110210

1 644 000,00
1 644 000,00

Indien op een blijvende wijze de belastingvoet (in het voorbeeld genomen op 40%) zou veranderen (bv. 
naar 35% zou dalen), dan moet de volgende aanpassing gebeuren:

Uitgestelde belastingen gerealiseerde 
meerwaarde 
 aan Regularisering belasting (zijnde 

1 096 000 – 35% van 2 740 000)

184001 

771000

137 000,00

137 000,00

In 20N4 koopt de onderneming als herbelegging van de ontvangen onteigeningsvergoeding (ad 
3 000 000,00 EUR) een nieuwe machine ter waarde van 5 000 000,00 EUR. De economische levensduur 
van deze machine is 5 jaar. Conform de fi scale bepalingen zal de onderneming nu op de meerwaarde de 
vennoot schapsbelasting betalen, nl. gedurende 5 jaar telkens 20%.

Gezien de vorige boekingen, zullen de uitgestelde belastingen afgebouwd worden aan 1/5 per jaar en dit 
reke ning houdend met de eff ectief geldende belastingvoet. Zie hiervoor D 2, H 3, punt 4.7.2.3.

1.5.2.7 Beschikbare reserves

Beschikbare reserves zijn gedeelten van de winst die statutair of volgens beslissing van de Algemene 
Vergade ring naar de beschikbare reserves worden gebracht.
De boeking gebeurt na beslissing door de Algemene Vergadering. 

Boekingen:

Ingehouden winst 
 aan Beschikbare reserves

130000 
110300

.............
.............

1.5.3 Reserves voortvloeiende uit herwaarderingen van immateriële activa en van 
materiële vaste activa: herwaarderingsreserves

1.5.3.1 Begrip en ontstaansbasis

IAS 16 (materiële vaste activa) en IAS 38 (immateriële activa) laten toe dat deze activa gewaardeerd 
worden aan de reële waarde op het moment van de herwaardering, nadien te verminderen met, voor 
zover voorkomend, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien de onderne-
ming deze waarderingsmethode kiest, dient ze dit duidelijk tot uitdrukking te brengen in de ‘waarde-
ringsgrondslagen’.
Deze herwaardering zal aanleiding geven tot een boeking onder het eigen vermogen, herwaarderings-
reserve genoemd en zal getoond worden bij ‘andere’ comprehensieve winst/verlies in het overzicht van 
comprehensieve winst/verlies.
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De herwaardering kan alleen gebeuren nadat de onderneming het actief erkend heeft  als een component 
van de materiële vaste activa of immateriële activa. Voor dit geselecteerde actief, alsook voor de ganse 
groep waartoe het behoort, bepaalt men de reële waarde.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen ter zake goed geïnfor-
meerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafh ankelijk zijn.
Indien materiële vaste activa regelmatig in een open markt verhandeld worden, schept dit geen pro-
bleem; in andere gevallen zal de onderneming zich steunen op schattingsverslagen, verouderde vervan-
gingswaarden en gelijkaardige methodes. Bij immateriële activa zal het bestaan van een actieve markt 
eerder zeldzaam zijn.
Kan de reële waarde niet bepaald worden, dan moet het historisch kostenmodel gevolgd worden en mag 
er niet tot herwaardering overgegaan worden. Het feit dat een actieve markt voor een geher waardeerd 
immaterieel actief niet langer bestaat, kan een indicatie zijn dat het actief een bijzonder waardevermin-
deringsverlies heeft  ondergaan en dat het onderzocht moet worden conform IAS 36.

Het positieve verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde op het waarderingsmoment wordt 
herwaar deringsreserve genoemd en wordt als element van het eigen vermogen tot uitdrukking gebracht 
en getoond bij ‘andere’ comprehensieve winst/verlies.

De reële waarde van het actief ondergaat de afschrijvingen als uitdrukking van de veroudering en, voor 
zover van toepassing, het bijzonder waardeverminderingsverlies als gevolg van de impairment test (zie 
D 3, H 1). Regel matig dient de reële waarde opnieuw bepaald te worden om te zien of de boekwaarde niet 
te sterk afwijkt van de reële waarde.

Als gevolg van deze nieuwe herwaardering is het mogelijk dat:
– de nieuw verkregen reële waarde hoger is dan de boekwaarde. In dit geval wordt nagegaan:

• in hoeverre deze hogere waarde het gevolg is van tegenover de winst- en verliesrekening reeds 
eerder geboekte waardeverminderingsverliezen;
– is dit het geval, dan wordt de herwaardering ter hoogte van deze waardeverminderingsverlie-

zen als baat opgenomen in de winst- en verliesrekening (annulering van de geboekte afwaar-
dering);

• in hoeverre de hogere waarde ‘niet’ het gevolg is van waardeverminderingsverliezen;
– is dit het geval, dan wordt de herwaardering als eigen vermogen opgenomen en getoond bij 

andere comprehensieve winst/verlies;
– de nieuw berekende reële waarde lager is dan de boekwaarde. In dit geval zal de onderneming in eer-

ste instantie het verschil ten laste leggen van de eventueel voorheen geboekte herwaarderingsreserve, 
en pas nadat deze afgeboekt is, zal men het restant in winst en verlies boeken.

Zoals gedetailleerd behandeld in D 2, H 3, punt 4.7.2.1, wordt op herwaarderingsreserve de uitgestelde 
belasting toege past.

1.5.3.2 Boekhoudkundige illustratie

20N0: De onderneming verwerft  industriële loodsen voor 10 000 000,00 EUR. Geschatte levensduur is 
10 jaar. Deze verwervingsprijs is de reële waarde bij erkenning als vast actief.
In de waarderingsgrondslagen staat duidelijk dat alle industriële gebouwen en loodsen aan reële waarde 
geboekt worden.
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20N2: De reële waarde wordt bepaald op 12 000 000,00 EUR, restlevensduur is 12 jaar.
De boekwaarde op dit moment bedraagt 8 000 000,00 EUR; er is dus een meerwaarde van 4 000 000,00 
EUR.

20N4: De reële waarde wordt bepaald op 11 000 000,00 EUR, restlevensduur 10 jaar.
De boekwaarde is als volgt samen te stellen:
Reële waarde 20N2: 12 000 000,00 EUR
Afschrijving einde 20N2 –1 200 000,00 EUR
Afschrijving einde 20N3 –1 200 000,00 EUR
Boekwaarde 9 600 000,00 EUR

Verschil tussen boekwaarde en reële waarde: 1 400 000,00 EUR.
Het blijkt dus duidelijk dat de meerwaarde veroorzaakt wordt door de ten laste van winst- en verliesre-
kening gelegde afschrijvingen, die tegengeboekt zullen worden.

20N6: Reële waarde wordt bepaald op 7 000 000,00 EUR met restlevensduur 7 jaar.
Reële waarde 20N4 11 000 000,00 EUR
Geboekte afschrijvingen 20N4 1 100 000,00 EUR
Geboekte afschrijvingen 20N5 1 100 000,00 EUR
Boekwaarde 20N6 8 800 000,00 EUR

De reële waarde is 7 000 000,00 EUR, hetgeen betekent dat er 1 800 000,00 EUR dient te worden terug-
genomen van de herwaarderingsreserve.

Boekingen in verband met de herwaarderingsreserve met betrekking tot bovenstaande verrichtingen:

20N2: aanleggen van de herwaarderingsreserve van 4 000 000,00 EUR.

Gebouwen: geboekte meerwaarde 
 aan Herwaarderingsreserve
  Uitgestelde belastingen (30%)

200117 
110410
184002

4 000 000,00
2 800 000,00
1 200 000,00

Boeking afschrijving einde 2002.

Afschrijvingskosten 
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen

630001 
200118

1 200 000,00
1 200 000,00

Boeking afschrijving einde 2003.

Afschrijvingskosten 
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen

630001 
200118

1 200 000,00
1 200 000,00

20N4: correctie als gevolg van de bepaling van de nieuwe reële waarde.

Gebouwen: geboekte afschrijvingen
 aan Afschrijvingen op MVA terugname

200118 
630001

1 400 000,00
1 400 000,00
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Boeking afschrijving einde 2004.

Afschrijvingskosten 
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen

630001 
200118

1 100 000,00
1 100 000,00

Boeking afschrijving einde 2005.

Afschrijvingskosten 
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen

630001 
200118

1 100 000,00
1 100 000,00

20N6: correctie als gevolg van de bepaling van de nieuwe reële waarde.

Herwaarderingsreserve materiële vaste activa
Uitgestelde belastingen 
 aan Gebouwen: geboekte meerwaarden

110410 
184002 
200117

1 260 000,00 
540 000,00

1 800 000,00

Voor de afl oop van de uitgestelde belastingen, zie D 2, H 3, punt 4.7.2.1.

1.5.4 Overige reserves

1.5.4.1 Fusiereserve

Deze rubriek komt niet voor in de individuele jaarrekening. Ze heeft  alleen betrekking op de geconsoli-
deerde jaarrekening. Zie hiervoor Handboek Boekhouden – Consolidatie.

1.5.4.2 Omrekeningsreserves

Het betreft  hier de verwerking van wisselkoerswijzigingen zoals behandeld in IAS 21. Een centraal con-
cept binnen deze standaard is het begrip ‘monetaire post’. Monetaire posten zijn aangehouden valuta-
eenheden en activa en verplichtingen die ontvangen of betaald moeten worden in een vast of vast te 
stellen aantal valuta-eenheden. Voorbeelden hiervan zijn: vorderingen en schulden, pensioenen en 
andere personeelsbeloningen die in contanten moeten worden afgewikkeld; voorzieningen die in con-
tanten moeten worden voldaan; en dividenden in contanten die als een verplichting worden opgenomen. 
Daarentegen is het belangrijkste kenmerk van een niet-monetaire post de afwezigheid van het recht op 
ontvangst (of van een verplichting tot levering) van een vast of een vast te stellen aantal valuta-eenheden. 
Voorbeelden hiervan zijn: vooruitbetaalde bedragen voor goederen en diensten (bv. vooruitbetaalde 
huur); goodwill; immateriële activa; voorraden; materiële vaste activa; en voorzieningen die afgewikkeld 
moeten worden door de levering van een niet-monetair actief.

Valutakoersverschillen die voortvloeien uit de afwikkeling of omrekening van monetaire posten dienen 
in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen in de periode waarin zij zich voordoen. De pro-
blematiek van omrekeningsreserves stelt zich hier dus niet. 

Een uitzondering op deze regel betreft  valutakoersverschillen die voortvloeien uit een monetaire post 
die deel uitmaakt van de netto-investering van een verslaggevende entiteit in een buitenlandse acti-
viteit. In de enkelvoudige jaarrekening dienen deze te worden opgenomen in de winst- en verliesre-
kening van de verslaggevende entiteit of van de buitenlandse activiteit, al naargelang het geval. Maar 
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in de jaarrekening waarin de buitenlandse activiteit en de verslaggevende entiteit zijn opgenomen (bv. 
de geconsolideerde jaarrekening indien de buitenlandse activiteit een dochteronderneming is), dienen 
dergelijke valutakoersverschillen aanvankelijk te worden opgenomen  in een afzonderlijke component 
van het eigen vermogen en getoond onder ‘andere’ comprehensieve winst/verlies. Pas na afstoting van 
de netto-investering dienen de gecumuleerde wisselkoersverschillen in de winst- en verliesrekening te 
worden verwerkt.

Deze materie valt buiten de scope van dit handboek, dat alleen de enkelvoudige jaarrekening behandelt. 
Toch moet er gewezen worden op ‘vaste vestigingen in het buitenland’, waar eenzelfde problematiek zich 
kan voordoen in de relatie van de verslaggevende entiteit en haar vaste vestiging in het buitenland (die 
meestal conform de buitenlandse wetgeving een eigen jaarrekening dient te voeren). De (Belgische) 
verslaggevende entiteit wordt verplicht om minstens tweemaal per jaar de vaste vestiging in het buiten-
land te integreren. Het lijkt ons verantwoord om in dit geval, ter gelegenheid van de integratie, de wissel-
koersverschillen in het eigen vermogen te rapporteren conform IAS 21.

Betreff ende de wisselkoerswijzigingen op niet-monetaire posten dient een onderscheid gemaakt te wor-
den: 
– niet-monetaire posten die in een vreemde valuta luiden en tegen historische kostprijs worden 

gewaardeerd, dienen te worden omgerekend op basis van de wisselkoers die geldt op de transactie-
datum; ook hier stelt de problematiek van de omrekeningsreserves zich niet;

– niet-monetaire posten die in een vreemde valuta luiden en tegen reële waarde worden gewaardeerd, 
dienen te worden omgerekend op basis van de wisselkoers die gold op het moment waarop de reële 
waarde werd bepaald. Bij deze categorie dient dan nog een onderscheid gemaakt te worden:
• wanneer een herwaarderingswinst of -verlies op een niet-monetaire post rechtstreeks in het 

eigen vermogen wordt opgenomen, dient een eventuele wisselkoerscomponent van die winst of 
dat verlies rechtstreeks in het eigen vermogen te worden opgenomen en vertoond onder ‘andere’ 
comprehensieve winst/verlies. Een voorbeeld is het herwaarderingsmodel onder IAS 16;

• wordt een herwaarderingwinst of -verlies op een niet-monetaire post in de winst- en verliesre-
kening opgenomen, dan dient een eventuele wisselkoerscomponent van die winst of dat verlies 
in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen. Een voorbeeld is IAS 40. Ook hier stelt de 
problematiek van de omrekeningsreserves zich dus niet.

De resultaten en de fi nanciële positie van een entiteit waarvan de functionele valuta niet de valuta is van 
een economie met hyperinfl atie, dienen als volgt te worden omgerekend in een andere presentatievaluta: 
a) de activa en verplichtingen dienen voor elke gepresenteerde balans (dat wil zeggen met inbegrip van 

de vergelijkende cijfers) te worden omgerekend tegen de slotkoers op het einde van die verslagperi-
ode; 

b) de baten en lasten dienen voor elke winst- en verliesrekening alsook voor elk overzicht van compre-
hensieve winst/verlies (dat wil zeggen met inbegrip van de vergelijkende cijfers) te worden omgere-
kend tegen de wisselkoers op de transactiedata; 

c) alle resulterende valutakoersverschillen dienen als een afzonderlijke component van het eigen ver-
mogen te worden opgenomen.

Dit zal terug het meest voorkomen bij entiteiten die dienen te consolideren. Om de eenvoud kan men 
aan alle entiteiten die opgenomen worden in de consolidatie, vragen dat ze de valuta van de consolide-
rende onderneming als presentatievaluta nemen. Toch kan dit ook binnen een individuele onderneming 
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voor komen. Onderstel dat een Belgische individuele onderneming zijn investeringen in USD moet aan-
kopen, de meeste van de grondstoff en USD zijn, het grootste deel van de klanten in USD afwikkelen, 
dan is haar functionele valuta de USD, maar is zij wettelijk verplicht om als presentatievaluta EUR te 
gebruiken.

1.5.4.3 Afdekkingsreserves

Afdekkingsreserves dienen te worden aangelegd in het kader van afdekkingstransacties (hedge accoun-
ting), zoals beschreven in IAS 39, Financiële instrumenten: opname en waardering. Bij hedge accounting 
wordt reke ning gehouden met de tegengestelde eff ecten op de winst of het verlies van veranderingen in 
de reële waarde van het afdekkingsinstrument en van de afgedekte positie.

Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties: reëlewaardeafdekking, kasstroomafdekking en afdekking van 
een netto-investering in een buitenlandse onderneming. De verwerking van de laatste twee afdekkin-
gen gebeurt op dezelfde manier. Het is enkel bij deze twee afdekkingen dat een afdekkingsreserve kan 
ontstaan.

Een kasstroomafdekking wordt gedefi nieerd als: “een afdekking van de mogelijke variabiliteit van kas-
stromen die (i) is toe te rekenen aan een bepaald risico verbonden aan een opgenomen actief of verplich-
ting (zoals toekomstige rentebetalingen op een schuld met variabele rente) of een zeer waarschijnlijke 
verwachte toekom stige transactie en (ii) invloed zou kunnen hebben op de winst of het verlies”.

Indien een afdekking gebeurt, dient telkens de afdekkingseff ectiviteit te worden beoordeeld. Dit is de 
mate waarin veranderingen in de reële waarde van of kasstromen uit het afdekkingsinstrument compen-
satie bieden voor veranderingen in de reële waarde van of kasstromen uit de afgedekte positie die zijn toe 
te rekenen aan een afgedekt risico.

Indien een kasstroomafdekking, alsook een afdekking van een netto-investering in een buitenlandse 
onderne ming, gedurende de periode voldoet aan de voorwaarden voor opname, dient ze als volgt te 
worden verwerkt:
a) het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een 

eff ec tieve afdekking is, dient direct in het eigen vermogen te worden opgenomen en getoond onder 
‘andere’ comprehensieve winst/verlies;

b) het niet-eff ectieve deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument dient in de winst- en 
verliesrekening te worden opgenomen.

De bedragen die direct in het eigen vermogen waren opgenomen onder een kasstroomafdekking, die-
nen te worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening in dezelfde periode waarin de afgedekte 
verwachte toekomstige transactie de winst of het verlies beïnvloedt (bv. wanneer een verwachte verkoop 
werkelijk plaatsvindt).

In het geval van afdekking van een netto-investering in een buitenlandse onderneming dient de winst 
of het verlies op het afdekkingsinstrument met betrekking tot het eff ectieve deel van de afdekking dat 
direct in het eigen vermogen is opgenomen, bij afstoting van de buitenlandse entiteit in de winst- en 
verliesrekening te worden opgenomen.
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Een voorbeeld ter verduidelijking
Op 1 oktober 20N1 heeft  onderneming ABC 1 miljoen producten X in voorraad. De voorraad-
kost per product X bedraagt 10,00 EUR per onderdeel. De totale waarde van de voorraad bedraagt 
10 000 000,00  EUR. De onderne ming dekt deze positie in voorraad product X af tegen een prijsda-
ling door termijncontracten aan te gaan die bepalen dat de onderneming 1 miljoen producten X tegen 
11,10 EUR dient te verkopen. De termijncontracten vervallen eind maart 20N2. Het management ver-
wacht ook de producten X te verkopen in maart 20N2.

De onderneming wijst de termijncontracten aan als kasstroomafdekking van de verwachte transactie. De 
afdekking is zeer eff ectief, vermits het om dezelfde producten X en dezelfde termijn gaat.

Op 25 maart 20N2 wordt het termijncontract cash afgewikkeld. Op dezelfde dag verkoopt de onderne-
ming ook de 1 miljoen producten X tegen de prijs van 10,50 EUR per product X.

Onderstaande tabel geeft  de koers (prijs) van product X weer:

Datum Koers

1 oktober 20N1 10,80

31 december 20N1 10,60

25 maart 20N2 10,50

Op 31 december 20N1 bedraagt de cumulatieve winst op de termijncontracten 300 000,00 EUR. Op 
25 maart 20N2 bedraagt de cumulatieve winst op de termijncontracten 600 000,00 EUR. Op 31 decem-
ber 20N1 en 25 maart 20N2 bepaalt de onderneming dat de verkoopprijs van de voorraad gedaald is met 
respectievelijk 295 000,00 EUR en 590 000,00 EUR.1

De onderneming dient in eerste instantie de afdekkingseff ectiviteit te bepalen. Dit gebeurt door de 
verande ring in de waarde van de termijncontracten te vergelijken met de waardeverandering van de 
voorraad.

Datum
Verandering in de reële-
waardetermijncontracten 

winst (verlies)

Verandering in de 
verkoopprijs van de 

voorraad winst (verlies)

Effectiviteitsratio 
voor de periode

31 december 20N1 300 000,00 (295 000,00) 101.7

25 maart 20N2 300 000,00 (295 000,00) 101.7

Op 31 december 20N1 en 25 maart 20N2 moeten de volgende boekingen in verband met de kasstroom-
afdekking worden gemaakt2:

1 Dit wordt verondersteld; de berekening wordt niet gegeven. Het verschil tussen de verandering in de reële waarde 
van de termijncontracten en de voorraad is te wijten aan opslag- en fi nancieringskosten alsook aan de evolutie van de 
marktverwachtingen met betrekking tot de toekomstige prijs van product X.

2 We maken abstractie van de eventuele margin account die moet worden aangelegd bij het verhandelen van futures-
contracten.
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31 december 20N1
1. De eff ectiviteitsratio bedraagt 101.7. De afdekking is dus zeer eff ectief. Het deel van de winst of het 

verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een eff ectieve afdekking is, dient 
direct in het eigen vermogen te worden opgenomen onder de afdekkingsreserves en getoond onder 
‘andere’ comprehensieve winst/verlies.

Termijncontracten op goederen 
 Aan Afdekkingsreserve

500010
110440

300 000,00
300 000,00

25 maart 20N2
2. Op de vervaldag wordt het termijncontract cash afgerekend.

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Termijncontracten op goederen
  Opbrengsten uit termijntransacties

550000 
500010
745010

600 000,00
300 000,00
300 000,00

3. De verkoop van de 1 miljoen producten X in voorraad tegen de prijs van 10,50 EUR per product X 
(geen btw verondersteld).

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Verkopen

550000 
700000

10 500 000,00
10 500 000,00

Op het einde van het jaar boeken we een voorraadwijziging.

Voorraadwijziging op grondstoffen 
 Aan Voorraad grondstoffen, 
  aanschaffi ngswaarde

604070 

301000

10 000 000,00

10 000 000,00

4. Opname in de winst- en verliesrekening van de uitgestelde baten, voorheen opgenomen in de 
afdekkings reserves en getoond onder ‘andere’ comprehensieve winst/verlies.

Afdekkingsreserve op goederen 
 Aan Opbrengsten uit termijntransacties

110 440 
745 010

300 000,00
300 000,00

1.6 Ingekochte eigen aandelen

1.6.1 Basisprincipe

Wanneer een onderneming haar eigen aandelen inkoopt, worden deze afgetrokken van het eigen vermo-
gen en niet geboekt onder het actief. De impact van de aankoop, de wederverkoop of de vernietiging mag 
geen invloed hebben op de winst- en verliesrekening, maar dient rechtstreeks ten laste gelegd te worden 
van het eigen vermogen.
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1.6.2 Regeling van de inkoop eigen aandelen in België

De inkoop van eigen aandelen is vennootschapsrechtelijk aan een aantal bepalingen onderworpen.

1.6.2.1 Aanleggen van een onbeschikbare reserve ter aankoop van eigen aandelen

Onbeschikbare reserve is “een reserve die moet worden gevormd ter hoogte van de verkrijgingswaarde 
van de eigen ingekochte aandelen en die moet behouden blijven zolang de onderneming deze eigen aan-
delen als actief bezit” (art. 623 Wetboek van Vennootschappen).
Deze reserve moet worden gevormd uit het nettoactief (artt. 617 en 620 Wetboek van Vennootschap-
pen).

Het nettoactief wordt bepaald als: 
Balanstotaal actiefzijde

– Voorzieningen en uitgestelde belastingen
– Schulden (inclusief overlopende rekening van het passief)
= Nettoactief

Dit nettoactief dient hoger te zijn dan het ‘onbeschikbare eigen vermogen’ voor men de reserve kan aan-
leggen. Het ‘onbeschikbaar eigen vermogen’ is:

+ Aandelenkapitaal
– Niet-opgevraagd kapitaal
+ Agio
+ Herwaarderingsreserves
+ Wettelijke reserves
+ Onbeschikbare reserves
+ Kapitaalsubsidies (langlopende uitgestelde baten)

1.6.2.2 Overige wettelijke bepalingen

Artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpt de inkoop van de eigen aandelen nog 
aan een aantal voorwaarden.
– De beslissing tot inkoop van de eigen aandelen moet gebeuren door de Algemene Vergadering. De 

Vergadering beraadslaagt op dezelfde wijze als bij een vergadering van het maatschappelijke doel.
 In uitzonderlijke gevallen is geen beslissing van de Algemene Vergadering vereist:

1) De beslissing kan door de Raad van Bestuur genomen worden onder de volgende voorwaarden:
– de mogelijkheid moet voorzien zijn in de statuten; die statutaire toestemming bedraagt maxi-

maal drie jaar en kan door de Algemene Vergadering voor dezelfde termijn worden verlengd;
– de inkoop moet gebeuren om een ernstig en dringend nadeel te voorkomen;
– de eerstvolgende Algemene Vergadering moet ingelicht worden over:

• de redenen en het doel van de verkrijging;
• het aantal;
• de nominale of de fractiewaarde;
• het aandeel in het geplaatste kapitaal;
• de tegenwaarde.
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2) Er is ook geen beslissing van de Algemene Vergadering vereist als de aandelen of winstbewijzen 
verkregen worden om aan te bieden aan het personeel. Die uitkering aan het personeel moet 
gebeuren binnen de 12 maanden.

– De beslissing van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur omvat de volgende elementen:
• maximumaantal te verkrijgen aandelen; het totaal van de nominale of fractiewaarde van de eigen 

aandelen die men in portefeuille houdt, mag niet hoger zijn dan 10% van het geplaatste kapitaal;
• de tijd waarin de beslissing moet worden uitgevoerd en die maximaal 18 maanden is;
• de minimum- en maximumprijs;
• de besluiten van de Algemene Vergadering moeten bekendgemaakt worden ter griffi  e van de 

Rechtbank van Koophandel;
• enkel volgestorte aandelen mogen worden verkregen;
• zolang de aandelen en winstbewijzen opgenomen zijn onder de activa van de balans, moet een 

onbeschikbare reserve worden aangehouden;
• de stemrechten worden gedurende de periode geschorst;
• het recht op dividend wordt niet noodzakelijk geschorst; als dit toch gebeurt, heeft  men de vol-

gende mogelijkheden:
– het dividend van de ‘aandelen in portefeuille’ reserveren tot het moment van de verkoop, 

voor heffi  ng inclusief;
– de winst uitkeren aan de overige aandelen (het dividendbewijs op aandelen in portefeuille 

wordt in dit geval ingetrokken);
• wanneer de aandelen zijn verkregen zonder naleving van de voorwaarden, worden ze van rechts-

wege waardeloos en moeten ze worden vernietigd.
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1.6.2.3 Overzichtsschema

Verkrijging eigen
aandelen

Via inkoop

neen

Beslissing
Raad van Bestuur

– voorzien in statuten
– voorkomen ernstig en 

dreigend nadeel

Beslissing
van de Algemene

Vergadering

Zijn ze
volgestort?

Niet meer 
dan 10 % in 
portefeuille?

Onbeschikbare
reserve gevormd met

“Uitkeerbare
winst”?

Van rechtswege ongeldig
en te vernietigen geldig

Niet langer dan
12 maanden in bezit

sedert de ver-
werving

neen

neen

ja ja

ja

ja

ja ja

Ter uitkering
van het personeel

1.6.2.4 Boekhoudkundige verwerking

1.6.2.4.1 Inkoop eigen aandelen

Voorbeeld
Volgens een beslissing van de Algemene Vergadering wordt overgegaan tot de inkoop van eigen aan-
delen zonder nominale waarde (fractiewaarde: 1 200,00 EUR per aandeel) tegen een prijs die tussen 
1 800,00 EUR en 2 200,00 EUR ligt.
Er zijn in totaal 30 000 maatschappelijke aandelen.
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Na een aanbod aan alle aandeelhouders worden 1 000 aandelen ingekocht tegen een prijs van 
2 000,00 EUR/aandeel (betaling via kredietinstelling), hetzij in totaal 2 000 000,00 EUR.

De ‘reserveerbare winst’ bedraagt op basis van de laatst beschikbare balans:
Netto-actief: Onbeschikbaar eigen vermogen:
Totaal activa 375 800 000,00 Geplaatst kapitaal 36 000 000,00
Schulden – 283 000 000,00 Wettelijke reserve +    3 600 000,00
Voorzieningen –    22 400 000,00 Onbeschikbare reserves + 20 000 000,00

= 70 400 000,00 = 59 600 000,00

10 800 000,00
of anders berekend:
Overgedragen resultaat 500 000,00
Beschikbare reserves + 7 500 000,00
Belastingvrije reserves + 2 800 000,00

= 10 800 000,00

Dit betekent dat men een onbeschikbare reserve tot inkoop eigen aandelen kan vormen en dat de ver-
richting kan doorgaan.

Boekingen

Ingekochte eigen aandelen
 aan Kredietinstellingen: R/C

120000
550000

2 000 000,00
2 000 000,00

Ingehouden winst
Beschikbare reserves
 aan Onbeschikbare reserve voor eigen 

aandelen

130000
110300
110100

500 000,00
1 500 000,00

2 000 000,00

1.6.2.4.2 Dividenduitkering (art. 622 Wetboek van Vennootschappen) op eigen aandelen

Twee mogelijkheden doen zich voor:
– reserve aanleggen voor het dividend op aandelen in portefeuille;
– alles uitkeren aan de resterende aandeelhouders.

Voorbeeld
30 000 maatschappelijke aandelen, brutodividend 20,00 EUR per aandeel, netto 15,00 EUR (25% RV). Er 
zijn 1 000 ingekochte eigen aandelen.

– Reservering van het dividend:
 De dividendbewijzen op eigen aandelen worden niet vernietigd. Het recht moet naar een onbeschik-

bare reserve worden geboekt. De roerende voorheffi  ng die betrekking heeft  op het gereserveerde 
dividend, wordt pas verschuldigd op het moment dat de eigen aandelen gerealiseerd worden.
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Ingehouden winst 
(30 000 × 20,00) 
 aan Dividenden vorig boekjaar

(29 000 × 20,00 EUR)
  Andere onbeschikbare reserves

(dividenden op eigen aandelen)
(1 000 × 20,00 EUR)

130000 

485260

110100

600 000,00

580 000,00

20 000,00

bij betaalbaarstelling:

Dividenden vorig boekjaar 
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng

(29 000 × 5,00 EUR)

485260 

485266

145 000,00

145 000,00

– Uitkering van het dividend aan de andere aandelen (de dividendbewijzen op eigen aandelen worden 
vernietigd)

Ingehouden winst 
 aan Dividenden vorig boekjaar

(30 000 × 20,00 EUR)

130000 

485260

600 000,00

600 000,00

bij betaalbaarstelling:

Dividenden vorig boekjaar 
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng 

(30 000 × 5,00 EUR)

485260 

485266

150 000,00

150 000,00

1.6.2.4.3 De waarde van de eigen aandelen daalt onder de aankoopwaarde

Het blijkt dat de reële waarde van de eigen aandelen 1 900 EUR is, zijnde 100 EUR lager dan de inkoop-
waarde 2 000 EUR. Dit betekent dat er voor de 1 000 ingekochte aandelen een verschil is van 100 EUR, 
hetzij 100 000 EUR. Aangezien IAS 32 stelt dat alle transacties rond ingekochte eigen aandelen via het 
eigen vermogen dienen te verlopen, maar anderzijds volgens de Belgische vennootschapswetgeving de 
‘onbeschikbare reserve inkoop eigen aandelen’ vereist is als spiegelbeeld van de waarde van de ingekochte 
aandelen, wordt de boeking:

Onbeschikbare reserve eigen aandelen 
 Aan Ingekochte eigen aandelen (–)

110100 
120000

100 000 000,00
100 000 000,00

Latere veranderingen zowel in plus als in min zullen op dezelfde wijze verwerkt worden.

1.6.2.4.4 Realisatie van de ingekochte aandelen

Volgens IAS/IFRS dienen alle resultaten i.v.m. ingekochte eigen aandelen via het eigen vermogen te ver-
lopen. Zie voor fi scale aspecten ook D 2, H 3.
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Geval 1
De dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd.

• Vervreemding met winst 
Toestand van de rekeningen:
 110100 Reserve voor eigen aandelen: 2 000 000,00 EUR
 120000 Eigen aandelen: 2 000 000,00 EUR
Verkoopopbrengst:
 2 300 000,00 EUR (betaling via de bank).

Kredietinstellingen: R/C 
 aan Ingekochte aandelen 
  Ingehouden winsten

550000 
120000 
130000

2 300 000,00
2 000 000,00 

300 000,00

De rekening ‘110100 Reserve voor inkoop eigen aandelen’ heeft  geen bestaansreden meer. Men kan ze 
dus overboeken naar de beschikbare reserves.

Onbeschikbare reserve voor inkoop eigen aan-
delen 
 aan Beschikbare reserves

110100 
110300

2 000 000,00
2 000 000,00

• Vervreemding met verlies 
Toestand van de rekeningen:
 110100 Reserve voor eigen aandelen: 1 700 000,00 EUR
 120000 Eigen aandelen: 2 000 000,00 EUR 
 120009 Afwaardering eigen aandelen: 300 000,00 EUR
Verkoopopbrengst: 
 500 000,00 EUR (betaling via de bank).

Afwaardering eigen aandelen
Kredietinstellingen: R/C
Overgedragen verliezen 
 aan Ingekochte eigen aandelen

120009
550000 
130100 
120000

300 000,00
500 000,00 

1 200 000,00
2 000 000,00

‘110100 Reserve voor eigen aandelen’ is niet langer ‘gebonden’; ze komt vrij en mag overgeboekt worden 
naar een beschikbare reserve, waarbij ze opnieuw telt voor de berekening van de uitkeerbare winst.

Reserve voor eigen aandelen 
 aan Beschikbare reserves

110100 
110300

1 700 000,00
1 700 000,00

Geval 2
De dividendbewijzen op eigen aandelen in portefeuille werden niet vernietigd, maar de ermee 
corresponde rende winst werd gereserveerd.
De verkoopprijs zal rekening houden met dit dividend, aangezien de koper dit kan opeisen.
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• Vervreemding met winst 
Toestand van de rekeningen:
 110300 Reserve voor eigen aandelen: 2 000 000,00 EUR
 110110 Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): 20 000,00 EUR
 120000 Ingekochte eigen aandelen: 2 000 000,00 EUR
Verkoopprijs:
 2 300 000,00 EUR inclusief dividendbewijs.

De boekingen zijn als volgt:

Kredietinstellingen R/C 
Andere onbeschikbare reserves 
 Aan Ingekochte eigen aandelen 
  Dividenden vorige boekjaren 
  Ingehouden winsten

550000 
110110 
120000 
485261 
130000

2 300 000,00
20 000,00

2 000 000,00
20 000,00

300 000,00

Bij het betaalbaar komen van de aangehechte dividenden wordt geboekt:

Dividenden vorige boekjaren 
 Aan Ingehouden roerende voorheffi ng

485261 
485266

5 000,00
5 000,00

Ten slotte komt de onbeschikbare reserve voor inkoop eigen aandelen vrij:

Onbeschikbare reserve inkoop eigen aandelen 
 Aan Beschikbare reserve

110110 
110300

2 000 000,00
2 000 000,00

• Vervreemding met verlies
De boekingen gebeuren op dezelfde wijze als voorheen.
Toestand van de rekeningen:
 110100 Onbeschikbare reserve eigen aandelen: 1 700 000,00 EUR
 110110 Andere onbeschikbare reserve (dividenden): 20 000,00 EUR
 120000 Ingekochte eigen aandelen: 2 000 000,00 EUR
 120009 Afwaardering eigen aandelen: 300 000,00 EUR
Verkoopprijs:
 500 000,00 EUR, inclusief dividendbewijs

De boekingen zijn

Kredietinstellingen R/C 
Andere onbeschikbare reserves (dividend) 
Overgedragen verlies 
 Aan Ingekochte eigen aandelen 
  Dividenden vorige boekjaren

550000 
110110 
130100 
120000 
485261

500 000,00
20 000,00

1 500 000,00
2 000 000,00

20 000,00
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Bij betaalbaar stellen van de dividenden:

Dividenden vorige boekjaren 
 Aan Ingehouden roerende voorheffi ng

485261 
485266

5 000,00
5 000,00

Afb oeken van de reserve:

Onbeschikbare reserve inkoop eigen aandelen
 Aan Beschikbare reserve

110110 
110130

2 000 000,00
2 000 000,00

1.6.2.4.5 De ingekochte eigen aandelen worden vernietigd

De wetgeving voorziet dat in sommige gevallen de eigen aandelen vernietigd moeten worden.
De eraan verbonden boeking is:

Onbeschikbare reserve inkoop eigen aandelen
 Aan Ingekochte eigen aandelen

110110 
120000

2 000 000,00
2 000 000,00

1.7  Ingehouden winsten (overgedragen verliezen) en de resultatenbestemming 

1.7.1 Verwerking

Deze rubriek neemt de winsten op die geen andere bestemming krijgen (uitkeren, reserveren of dekken 
van overgedragen verliezen). Ingeval de onderneming verlies lijdt, wordt dit ofwel afgetrokken van de 
inge houden winsten, dan wel uitgedrukt als overgedragen verlies.
Volgens IAS/IFRS wordt de bestemming van de winst of het verlies van de verslagperiode NIET vermeld 
in de jaarrekening (balans overzicht van comprehensieve winst/verlies) van de verslagperiode. Is ter 
gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering reeds 
bekend hoe de bestemming van de winst zal zijn, dan wordt dit in de toelichting vermeld. Dit betekent 
dat het resultaat van de verslagperiode volledig overgebracht wordt naar ‘ingehouden winst’ respectie-
velijk ‘overgedragen verlies’.

Boekingen:

Over te dragen winst 
 Aan Ingehouden winsten

690000 
130000

.............
.............

Overgedragen verliezen 
 Aan Over te dragen verlies

130100 
790000

.............
.............

Na de vorige bespreking van enerzijds de reserves en anderzijds ingehouden winst of overgedragen ver-
lies, wordt nader ingegaan op de resultaten van de verslagperiode en hun bestemming.
Naast IAS/IFRS-normen zijn ook een aantal vennootschapsrechtelijke bepalingen van belang.
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1.7.2 Winst of verlies van het jaar

De winst of het verlies van het jaar wordt afgelezen uit de winst- en verliesrekening rubriek ‘17 Winst 
(verlies) van het boekjaar’. Zie hiervoor het didactische model (in bijlage 1) dat we hanteren in dit boek.
Merken we op dat dit resultaat het resultaat is van de voortgezette activiteiten en dat er nog andere resul-
taten zijn, die niet in de winst- en verliesrekening opgenomen worden. Enkele voorbeelden zijn:
– de correctie van fouten en de gevolgen van wijzigingen in de grondslagen voor fi nanciële verslagleg-

ging (IAS 8); 
– bepaalde winsten en verliezen die voortvloeien uit de omrekening van de jaarrekening van een 

buiten landse activiteit (IAS 21); 
– winsten of verliezen uit de herwaardering van voor verkoop beschikbare fi nanciële activa (IAS 39).

Deze winst- en verliesrekening wordt als element van de jaarrekening gepresenteerd, zijnde vóór verde-
ling van de winst of het verlies. Om dit te realiseren, zal de overboeking zoals gepresenteerd onder 1.7.1 
hiervoor gebeuren. Dit betekent dat de rubriek Ingehouden winsten of Overgedragen verliezen steeds de 
winst of het verlies van het lopende jaar dat afgesloten is, omvat.

Is de wijze waarop de winst zal worden verdeeld of het verlies zal worden bestemd, reeds bekend voor-
dat de Algemene Vergadering plaatsvindt, dan wordt deze intentie in de toelichting weergegeven. Deze 
bestemming zelf wordt boekhoudkundig verwerkt ná de beslissing van de Algemene Vergadering.

1.7.3 Voor uitkering vatbaar eigen vermogen

1.7.3.1 Vaststelling

Principieel behoort de resultaatverwerking tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering die over de 
jaarrekening van de verslagperiode moet beslissen (art. 554 Wetboek van Vennootschappen).

Artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat er geen uitkering mag gebeuren indien 
op datum van de afsluiting van de verslagperiode het gecorrigeerde nettoactief gedaald is onder het 
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de statuten of volgens de wet 
niet mogen worden uitgekeerd. Het gecorrigeerde nettoactief mag het nog niet afgeschreven deel van de 
kosten van onder zoek en ontwikkeling niet omvatten.
Op basis van de balans, opgemaakt na de boekingen onder 1.7.2 hiervoor, gebeurt de berekening als volgt:

a. Gecorrigeerd nettoactief bestaat uit ...
Totaal van de activa 
– Verplichtingen
= Nettoactief
– Nog niet afgeschreven ‘Kosten van ontwikkeling’

= Gecorrigeerd nettoactief

b. Onbeschikbaar eigen vermogen bestaat uit ...
+ Aandelenkapitaal + agio 
– Ingekochte eigen aandelen 
+ Herwaarderingsreserve 
+ Wettelijke reserve 
+ Onbeschikbare reserves

= Onbeschikbaar eigen vermogen

c. Het maximaal uitkeerbare bedrag kan bepaald worden als ...
 Gecorrigeerd nettoactief 
– Onbeschikbaar eigen vermogen

= Maximaal uitkeerbaar bedrag
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We kunnen dit ook uitdrukken als de som van:
 Ingehouden winsten (of overgedragen verliezen) 
+ Belastingvrije reserves 
+ Beschikbare reserves 
– Niet-afgeschreven kosten van ontwikkeling

= Maximaal uitkeerbaar bedrag

1.7.3.2 Praktisch voorbeeld

Illustreren we de berekeningen met praktische voorbeelden (in 1 000 EUR):

Activa Passiva

Materiële vaste activa 155
Immateriële vaste activa (ontwikkeling) 15
Vlottende activa 120
 290

Gecorrigeerd nettoactief (voor uitkering 
vatbaar):
Activa 290
Verplichtingen – 110
 180
Onderzoek en ontwikkeling – 15
 165
Onbeschikbaar eigen vermogen:
Aandelenkapitaal 120
Agio 10
Herwaarderingsreserve + 5
Wettelijke reserve + 5
Onbeschikbare reserves + 5
 145

Voor uitkering vatbaar 165
Onbeschikbaar eigen vermogen – 145
Maximaal uitkeerbaar 20
Het voorgaande kunnen we ook op 
rechtstreekse wijze berekenen: 
Ingehouden winst 20
Beschikbare reserves + 10
Belastingvrije reserves + 5
 35
Waarvan moet worden ingehouden de
niet-afgeschreven kosten van onderzoek 
en ontwikkeling – 15
Uitkeerbaar bedrag  + 20

Aandelenkapitaal 120
Agio 10
Reserves 30
Herwaarderingsreserve 5
Wettelijke reserve 5
Onbeschikbare reserves 5
Belastingvrije reserves 5
Beschikbare reserves 10
Ingehouden winsten 20
Langlopende schulden 55
Langlopende uitgestelde baten (subsidies) 5
Kortlopende verplichtingen 50
 290
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1.7.4 De resultatenverdeling

1.7.4.1 Algemeen principe

Eenmaal het maximaal uitkeerbare vermogen is vastgesteld, kan er worden overgegaan tot de verde-
ling. Bepa lend daarbij zijn wettelijke bepalingen, statutaire bepalingen en beslissingen van de Algemene 
Vergadering. Wil de onderneming uitkeren aan aandeelhouders (dividend), bestuurders (tantièmes) of 
personeel (winstdeel andere rechthebbende), dan moet ze nagaan of er een uitkeerbaar vermogen is 
(art. 617 Wetboek van Vennootschappen), zoals hiervoor geïllustreerd werd.

De procedure is in geval van ‘ingehouden winst’:
– Overboeken naar ‘overgedragen verliezen’
– Toevoegen aan de reserves:

• wettelijke reserve: 5% van de winst van de verslagperiode die niet de overgedragen verliezen 
moet dekken tot 10% van het geplaatste kapitaal bereikt wordt;

• onbeschikbare reserve: omwille van wettelijke bepalingen (inkoop eigen aandelen, afl ossen van 
het kapitaal, toekomstig verlies), de statutaire bepaling en/of de beslissingen van de Algemene 
Verga dering;

• beschikbare reserves: volgens bepaling van de statuten en/of beslissingen van de Algemene 
Verga dering;

– Uitkeringen aan derden:
• zodra er een uitkeerbaar vermogen bestaat, kan de winst uitgekeerd worden volgens de statutaire 

bepalingen of de beslissingen van de Algemene Vergadering;
• bij uitkering van winsten is er een roerende voorheffi  ng verschuldigd (bv. 25%). Deze ver-

plichting ontstaat op het moment van toekenning of betaalbaarstelling. De datum waarop 
de Algemene Vergadering beslist, geldt als moment van toekenning. Voorbeeld: op 25  mei 
20N0 beslist men tot een dividend van 10,00 EUR/aandeel, betaalbaar per 17 juli 20N0.
Voorbeeld: op 25 mei is er een ‘schuld wegens dividend’ per aandeel van 7,50 EUR, evenals 
een ‘schuld wegens ingehouden roerende voorheffi  ng’ van 2,50 EUR per aandeel. Deze inge-
houden roerende voorheffi  ng moet binnen de 15 dagen doorgestort worden aan het bevoegde 
Ontvangkan toor;

– Toevoegen aan ‘ingehouden winsten’.

1.7.4.2 Overzicht van een aantal typeboekingen

1.7.4.2.1 Standaardboekingen

• Wettelijke reserve: wanneer geen 10% van het geplaatste kapitaal is bereikt, zal men eerst 5% van de 
‘winst van het boekjaar’ inhouden (art. 616 Wetboek van Vennootschappen).

Ingehouden winst 
 aan Wettelijke reserve

130000 
110000

.............
.............
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• Andere reserves: volgens een beslissing van de Algemene Vergadering, opvolging van de statuten of 
van andere wettelijke bepalingen (art. 623 Wetboek van Vennootschappen en art. 95 KB 30 januari 
2001):

Ingehouden winst 
 aan Reserve voor eigen aandelen 
  Andere onbeschikbare reserves 
  Beschikbare reserves

130000 
110100 
110110 
110300

.............
.............
.............
.............

• Vergoeding van het kapitaal: hangt af van het voorstel tot dividenduitkering.
 Door de beslissing tot dividenduitkering op de Algemene Vergadering ontstaat er een schuld aan de 

aandeelhouder en een schuld aan de ontvanger van de roerende voorheffi  ng.

Ingehouden winst 
 aan Dividenden over het boekjaar
  Ingehouden roerende voorheffi ng

130000 
485260 
485266

bruto
netto

RV

• Vergoeding aan bestuurders of zaakvoerders:

Ingehouden winst 
 aan Tantièmes over het boekjaar 
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng

130000 
485262 
485230

bruto
netto 

BV

1.7.4.2.2 Te verwerken verlies en vennoot neemt verlies ten laste

Indien er een verlies van het boekjaar is, wordt dit ofwel aangerekend op ‘130000 Ingehouden winsten’, 
hetzij toegevoegd aan ‘130100 Overgedragen verliezen’. Wanneer alle ingehouden winsten opgebruikt 
zijn, zal het restant tot uitdrukking komen op de rekening ‘130100 Overgedragen verliezen’.

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering beslissen de vennoten een geleden verlies persoonlijk 
geheel of ten dele ten laste te nemen. Daardoor ondersteunen ze de eigenvermogensituatie van de onder-
neming. Meestal ligt de motivatie in het fi scaal voordeel: in sommige gevallen kan de vennoot inderdaad 
in zijn persoonlijke belastingen deze tenlasteneming aanrekenen.

Diverse vorderingen op vennoot: tussenkomst in 
verlies
 aan Overgedragen verlies

420231
130100

.............
.............

• Uitkeringen vergen ‘onttrekkingen’ aan reserves
Soms kan een onderneming overgaan tot uitkeringen in situaties waar er geen winst gedurende de ver-
slagperiode gerealiseerd is. Mits er een uitkeerbaar vermogen is, kan dit via onttrekking aan de beschik-
bare reserves.

• Voorbeeld
Een onderneming noteert een verlies van het boekjaar ad 500,00 EUR. Na overboeking in de balans 
vertoont de rekening Overgedragen verlies een saldo van 100 000,00 EUR.
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Binnen haar dividendbeleid wenst ze 80 000,00 EUR dividenden uit te betalen. (Het uitkeerbaar vermo-
gen bedraagt 400 000,00 EUR.)

Beschikbare reserves 
 aan Dividenden over het boekjaar
  Ingehouden roerende voorheffi ng

110300 
485260 
485265

80 000,00
60 000,00
20 000,00

1.7.5 Interimdividend

Onder interimdividend wordt verstaan: het gedurende de verslagperiode reeds declareren van een tus-
sentijds divi dend, ook al is de jaarrekening nog niet afgesloten en heeft  de Algemene Vergadering nog 
niet tot uitkering beslist.
Het uitkeren van interimdividenden is aan een aantal voorwaarden onderworpen (art. 618 Wetboek van 
Vennootschappen):
– de statuten van de vennootschap moeten voorzien in de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om 

interimdividenden op de resultaten van het jaar uit te keren;
– de uitkering heeft  alleen betrekking op het reeds behaalde resultaat, vermeerderd met de overge-

dragen winst of verminderd met het overgedragen verlies. Tevens moet er ook rekening worden 
gehouden met de volgens de wet of de statuten te vormen reserves;

– de Raad van Bestuur moet om deze reden een staat van activa en passiva opmaken en de 
commissaris(sen) moet(en) deze nakijken. Uit deze staat moet blijken dat de vennootschap inder-
daad winst heeft  gerealiseerd;

– tussen de datum van beslissing tot uitkering van een interimdividend en de staat van activa en pas-
siva mogen hoogstens twee maanden verlopen;

– een tussentijdse uitkering mag ten vroegste zes maanden na afsluiting van de voorgaande verslagpe-
riode gebeuren en nadat de jaarrekening over de voorgaande verslagperiode is goedgekeurd;

– na een interimuitkering mag de volgende uitkering ten vroegste na drie maanden gebeuren;
– wanneer het interimdividend hoger is dan de later bij Algemene Vergadering bepaalde uitkering, 

wordt het te veel uitgekeerde bedrag beschouwd als een voorschot op de volgende verslagperiode. 
Dit geldt niet wanneer men niet te goeder trouw is; de aandeelhouder moet dan het te veel ontvangen 
terugstorten.

Deze bepaling vergt vanuit IAS/IFRS-optiek – gezien het daar geldende verdelingssysteem – een bijzon-
dere bena dering. Zolang de winst van een verslagperiode niet overgeboekt is naar ‘Ingehouden winst’, 
kan er ook niet over beschikt worden. Een mogelijkheid bestaat erin een subrekening van ‘Ingehouden 
winst’, genoemd ‘Interimdi vidend voor boekjaar’, te gebruiken en deze dan af te wikkelen na de Alge-
mene Vergadering over de verslagperiode. 

– Betaling interimdividend

Uitgekeerd interimdividend boekjaar 
 aan Dividenden over het boekjaar
  Ingehouden verschuldigde roerende 

voorheffi ng

130001 
485260

485265

bruto
netto

RV
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Aangezien de boekingen volledig binnen balansrekeningen verlopen, wordt het ‘Resultaat van het boek-
jaar’ er niet door beïnvloed. Op het einde van de verslagperiode boekt men de winst zoals gebruikelijk 
over naar Inge houden winst, en beslist men op de Algemene Vergadering over het restdividend en zui-
vert men de reke ningen aan. Dit wordt hierna geïllustreerd.

Voorbeeld
(1) Per 31 juli 20N1 beslist men tot een bruto interimdividend van 200,00 EUR per aandeel (100 aan-

delen) en betaalbaarstelling.
(2) Betaling op 15 augustus 20N1.
(3) Per 31 december 20N1 beslist men tot de volgende verwerking:

Winst van het boekjaar na belastingen 59 000,00

Te bestemmen winst van het boekjaar 59 000,00
Overgedragen winst van het vorige boekjaar + 14 000,00

Te bestemmen winst 73 000,00

Als volgt verdeeld:
Onbeschikbare reserves 15 000,00
Dividenden 35 000,00
Tantièmes 8 000,00
‘In te houden winst’ 15 000,00

 73 000,00
(4) Goedkeuring AV per 14 06 N2.

De boekingen zijn:

31 07 N1 1 Uitgekeerd interimdividend boekjaar 
 aan Dividenden over het boekjaar
  Ingehouden roerende voorheffi ng

130001 
485260 
485265

20 000,00
15 000,00
5 000,00

15 08 N1 2 Dividenden over het boekjaar
 aan Kredietinstellingen: R/C

485260
550000

15 000,00
15 000,00

31 12 N1 3 Over te dragen winst 
 aan Ingehouden winsten
  Uitgekeerd interimdividend boekjaar

690000 
130000 
130001

73 000,00
53 000,00
20 000,00

4 Ingehouden winsten 
 aan Andere onbeschikbare reserves 
  Dividenden over het boekjaar 
  Ingehouden roerende voorheffi ng
  Tantièmes over het boekjaar
  Ingehouden BV

130000 
110110 
485260 
485265
485262
485230

38 000,00
15 000,00
11 250,00
3 750,00

Netto
BV

Door de voorzichtigheid van de Raad van Bestuur zal het zelden voorkomen dat het interimdividend 
hoger is dan het bedrag dat de Algemene Vergadering voor de verslagperiode beslist uit te keren.
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Indien dit accidenteel toch het geval zou zijn, dan zal de toestand per einde verslagperiode geregulari-
seerd worden via de beschikbare reserves of het saldo van ingehouden winst.
Uitzonderlijk kan het voorkomen dat, volledig te goeder trouw tot het tussentijdse dividend beslist werd, 
per einde verslagperiode vastgesteld dient te worden dat dit interimdividend te hoog was en dat zelfs de 
reserves ontoereikend zijn, zodat dit niet kan worden uitgekeerd.
Het teveel wordt dan als ‘voorschot’ op later te ontvangen dividenden beschouwd, met andere woorden 
als vordering op de vennoten. Deze situatie moet in de boekhouding tot uitdrukking worden gebracht.

Diverse vorderingen op vennoten 
Terug te vorderen Belgische voorheffi ngen 
 aan Uitgekeerd interimdividend

420230 
410200 
130001

.............

.............
.............

Daardoor komt de resultaatverwerking van de verslagperiode in overeenstemming met de beslissing van 
de Alge mene Vergadering.

1.7.6 Tussentijds dividend

Het tussentijds dividend is niet expliciet geregeld binnen het Wetboek van Vennootschappen, maar 
steunt op het feit dat de Algemene Vergadering volgens artikel 617 Wetboek van Vennootschappen, op 
elk moment van de verslagperiode kan beslissen om een dividend uit te keren dat aan de beschikbare 
reserves is onttrokken.
Dit betekent:
– er is een beslissing van de Algemene Vergadering nodig alvorens een ‘tussentijds dividend’ kan wor-

den uitgekeerd;
– alleen beschikbare reserves komen in aanmerking. Dit zijn de beschikbare reserves zoals vermeld op 

de laatste goedgekeurde jaarrekening;
– de ‘beschikbare reserve’ die men wil gebruiken, moet voor ‘uitkering vatbaar’ zijn (art. 617 Wetboek 

van Vennootschappen);
– de laatste jaarrekening moet reeds goedgekeurd zijn door de Algemene Vergadering.

Ter illustratie:

‘sperperiode’ 
m.b.t. 

tussentijds 
dividend

‘toegelaten’ periode 
m.b.t. 

tussentijds dividend

‘sperperiode’
m.b.t.

tussentijds 
dividend

‘toegelaten’ periode 
m.b.t. 

tussentijds dividend

31 12 N0 30 04 N1
goedkeuring 
jr. 31 12 N0

op 
‘beschikbare’

reserve in 
jaarrekening 

31 12 N0

31 12 N1 30 04 N2 
goedkeuring 
jr. 31 12 N1

op 
beschikbare 
reserve in 

jaarrekening 
31 12 N1

31 12 N2
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In het voorbeeld hierboven kan tussen 30/04/20N1 (datum AV die de jaarrekening 31/12/20N0 goedge-
keurd heeft ) en 31/12/20N1 een tussentijds dividend uitgekeerd worden uit de beschikbare reserve van 
boekjaar 20N0, voor zover ze uitkeerbaar is.

Boekhoudkundige verwerking:
De uitkering van het tussentijds dividend is zonder meer defi nitief en onafh ankelijk van het resultaat 
van de verslagperiode. De beslissing, betaalbaarstelling en betaling zullen gebeuren zoals hierboven geïl-
lustreerd bij het interimdividend. Bij de resultaatverwerking zal er een onttrekking aan de beschikbare 
reserves gebeuren:

Beschikbare reserves
 aan Dividenden over het boekjaar
  Ingehouden RV

110300
485260
485265

.............
.............
.............

Onderzoeken we ter illustratie de goedgekeurde jaarrekening 31/12/20N0 van de onderneming ABX. 
De volgende elementen zijn relevant:

Geval A Geval B

Netto-actief 165 165

Oprichtingskosten – 5 –

Onderzoek en ontwikkeling – 15 – 5

Gecorrigeerd netto-actief 145 160

Onbeschikbaar eigen vermogen 130 130

Voor uitkering vatbaar 15 30

De ‘beschikbare’ reserves bedragen 35.
Er kan een tussentijds dividend uitgekeerd worden voor maximaal:

15 30

1.7.7 Stockdividend

Als de Algemene Vergadering beslist dat een stockdividend wordt uitgekeerd, dan betekent dit dat het 
nettodividend niet in cash wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt omgezet in nieuwe 
aandelen in de onderneming.

CBN Advies 2010/3 verduidelijkt dat de omzetting van het dividend in aandelen neerkomt op een 
inbreng in natura. De onderneming heeft  een schuld aan de aandeelhouder voor het nettodividend, die 
vervolgens wordt omgezet in kapitaal.

De boekhoudkundige verwerking is als volgt:

Einde boekjaar:

1 Ingehouden winst
 aan Dividenden over het boekjaar

130000
485260

.............
.............
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Bij de betaalbaarstelling (roerende voorheffi  ng):

2 Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng

485260
485266

.............
.............

Bij beslissing tot stockdividend door de Algemene Vergadering: kapitaalverhoging door inbreng in 
natura:

3 Dividenden over het boekjaar
 aan Geplaatst kapitaal

485260
10000

.............
.............

Merk op dat een stockdividend duidelijk moet worden onderscheiden van een bonusaandeel. Bonus-
aandelen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders bij een oneigenlijke kapitaalverhoging, dit is wan-
neer de onderneming een kapitaalverhoging doorvoert door herschikking van de eigenvermogenposten, 
bijvoorbeeld door incorporatie van reserves in kapitaal. Een bonusaandeel heeft  dus niets te maken met 
een dividenduitkering. Bovendien wordt bij een bonusaandeel het totale eigen vermogen van de onder-
neming niet beïnvloed, wat wel zo is bij het uitkeren van een stockdividend.

1.7.8 Keuzedividend

Het gebeurt dat de Algemene Vergadering beslist dat de aandeelhouders hun dividend (netto) kunnen 
omzetten in kapitaal.
De onderneming bewerkt daardoor dat het nettodividend niet uitgekeerd wordt, maar – voor de 
aandeelhou ders die het wensen – binnen in de onderneming als kapitaal behouden wordt.

Voorbeeld: 
15/05/20N1: De Algemene Vergadering beslist tot een brutodividend van 500,00 EUR per aandeel (er 
zijn 10 000 maatschappelijke aandelen). Betaal baarstelling: 15/06/20N1. Aandeelhouders die het wen-
sen, kunnen hun dividend omzetten in een aandeel tegen de volgende voorwaarden:
1) 8 dividenden geven recht op 1 aandeel;
2) uitgift eprijs: 3 000,00 EUR/aandeel (fractiewaarde 1 600,00 EUR);
3) aandeelhouders die niet over 8 dividenden meer beschikken, kunnen het restant in contanten bij-

storten;
4) uiterste datum van bekendmaking van de keuze: 15/07/20N1.

15/07/20N1: 14 aandeelhouders hebben beslist hun dividend om te zetten in kapitaal.
In totaal werd er ingeschreven voor 750 aandelen via neerlegging van 5 930 dividendbewijzen. In feite 
geeft  dit (750 × 8) – 5 930 of 70 vereiste bijstortingen of 70 × 375,00 = 26 250,00 EUR.

18/07/20N1: De bank deelt mee dat 4 070 aandeelbewijzen uitbetaald zijn. Zij rekent daarvoor een com-
missie aan van 1% of (4 070 × 375,00) × 0,01 = 15 262,50 EUR.

De verrichting is als volgt te analyseren:
– brutodividend: 500,00 EUR
– nettodividend: 500,00 EUR × 0,75 = 375,00 EUR
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– 10 000 m. aandelen, hetzij 10 000 × 375,00 = 3 750 000,00 EUR maximale kapitaalverhoging of aan 
3 000,00 EUR/aandeel geeft  dit 1 250 maatschappelijke aandelen.

 De 3 000,00 EUR/aandeel is te splitsen in 1 600,00 EUR fractiewaarde en 1 400,00 EUR agio.
– ingediend 5 930 dividendbewijzen en 26 250,00 EUR als bijkomende storting.
 Dit betekent: 1 aandeel = 8 dividendbewijzen
  1 aandeel = 3 000,00 EUR

  1 EUR dividend = 3 000,00 EUR
8  = 375,00 EUR

  26 250,00 EUR impliceert dus 26 250,00 EUR
375,00  = 70 ontbrekende dividendbewijzen

 5 930 + 70 = 6 000 of 750 m.a. moeten worden uitgegeven; dit impliceert verhoging van:
– kapitaal: 750 × 1 600,00 EUR = 1 200 000,00 EUR
– agio: 750 × 1 400,00 EUR = 1 050 000,00 EUR.

De boekingen zijn dan ook als volgt:

15 05 20N1 1 Ingehouden winsten
 aan Dividenden over het boekjaar
  Ingehouden roerende voorheffi ng

130000
485260
485265

5 000 000,00
3 750 000,00
1 250 000,00

15 06 20N1 2 Niet-opgevraagd kapitaal
 aan Geplaatst kapitaal
  Agio

420200
100000
100200

2 250 000,00
1 200 000,00
1 050 000,00

Kredietinstellingen: R/C
Dividenden van het boekjaar
 aan Niet-opgevraagd kapitaal

550000
485260
420200

26 250,00
2 223 750,00

2 250 000,00

18 07 20N1 3 Dividenden van het boekjaar
Af te trekken eigenvermogenskosten
 aan Kredietinstellingen: R/C

485260
100110
550000

1 526 250,00
15 262,50

1 541 512,50

2 In het eigen vermogen gepresenteerde minderheidsbelangen

Minderheidsbelangen moeten in de geconsolideerde balans worden gepresenteerd in het eigen vermo-
gen, afzonderlijk van het eigen vermogen van de eigenaars van de moedermaatschappij.

Een minderheidsbelang is het eigen vermogen in een dochteronderneming dat niet direct of indirect aan 
een moedermaatschappij kan worden toegerekend. Wanneer wel direct of indirect via dochteronderne-
mingen meer dan de helft  van de stemrechten van een entiteit in het bezit is van de moedermaatschappij, 
spreekt men van zeggenschap, tenzij kan worden aangetoond dat hiervan geen sprake is.

Bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening voegt een entiteit de jaarrekening van de moe-
dermaatschappij en die van haar dochterondernemingen post voor post samen. Hierbij wordt de boek-
waarde van de investering van de moedermaatschappij in elke dochteronderneming en het aandeel van 
de moedermaatschappij in het eigen vermogen van elke dochteronderneming geëlimineerd. De minder-
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heidsbelangen in de nettoactiva worden geïdentifi ceerd en afzonderlijk van de eigendomsbelangen van 
de moedermaatschappij in die dochterondernemingen gepresenteerd.

Deze minderheidsbelangen in de nettoactiva bestaan uit het bedrag van die minderheidsbelangen op de 
datum van de oorspronkelijke samenvoeging, berekend in overeenstemming met IFRS 3; en het aandeel 
van de minderheidsbelangen in de vermogensmutaties sinds de datum van de samenvoeging.

Wijzigingen in het eigendomsbelang van een moedermaatschappij in een dochtermaatschappij die 
niet tot verlies van zeggenschap leiden, worden administratief verwerkt als eigenvermogenstransacties. 
Indien deze situatie zich voordoet, moeten boekwaarden van zowel meerderheids- als minderheids-
belangen worden aangepast om de wijzigingen in hun relatieve belangen weer te geven. Elk eventueel 
verschil tussen het bedrag waarmee de minderheidsbelangen worden aangepast en de reële waarde van 
de betaalde of ontvangen vergoeding, moet rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt en aan 
de eigenaars van de moedermaatschappij worden toegerekend.

Voorbeeld

19%
B C

A
80% 3%

Het controlepercentage van A in B is 80%. Het controlepercentage van A in C is 22% (3% rechtstreeks + 
19% onrechtstreeks). Enkel de jaarrekening van B zal worden opgenomen, post per post, in de geconso-
lideerde jaarrekening van de moederentiteit A.
Het meerderheidsbelang in C, zowel direct als indirect via B, zal afzonderlijk worden genoteerd onder-
aan het eigen vermogen. Om dit minderheidsbelang te berekenen, wordt van elke component van het 
eigen vermogen het controlepercentage berekend en samengevoegd.
Ter illustratie, veronderstel dat het eigen vermogen van entiteit C als volgt is samengesteld:

Geplaatst kapitaal 1 000 000 000,00
Wettelijke reserves 100 000 000,00
Eigen aandelen – 480 000 000,00
Ingehouden winsten 2 500 000 000,00
 3 120 000 000,00

Het minderheidsbelang dat wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van A bedraagt 
686 400 000 EUR.

Voor een uitgebreide behandeling van zeggenschap en controle, voorbeelden, wordt verwezen naar het 
Handboek Boekhouden – Consolidatie uit de reeks, dat deze problematiek eveneens behandelt.
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1 Basisbeginselen langlopende verplichtingen

1.1 Wat zijn verplichtingen?

Een verplichting is een bestaande verplichting van de onderneming die voortvloeit uit gebeurtenissen 
van het verleden waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom uit de onderne-
ming van middelen die economische voordelen in zich bergen.

Een essentieel kenmerk van een verplichting is dat er voor de entiteit een bestaande verplichting bestaat. 
Een verplichting is een plicht of verantwoordelijkheid om op een bepaalde manier te handelen of te 
presteren. Verplichtingen kunnen in rechte afdwingbaar zijn als gevolg van een bindende overeenkomst 
of wettelijke vereiste. Dit is bijvoorbeeld gewoonlijk het geval met bedragen die verschuldigd zijn voor 
ontvangen goederen en diensten. Verplichtingen ontstaan echter ook uit de normale bedrijfsuitoefening, 
uit gewoonte en uit de wens om goede zakelijke verhoudingen te handhaven of op een billijke wijze te 
handelen. Indien een entiteit bijvoorbeeld tot de gedragslijn besluit om gebreken in haar producten te 
herstellen, zelfs als deze blijken nadat de garantietermijn is verstreken, zijn de bedragen die naar ver-
wachting moeten worden besteed met betrekking tot reeds verkochte goederen, verplichtingen.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen een bestaande verplichting en een toekomstige verplich-
ting. Een beslissing van het management van een entiteit om in de toekomst activa te verwerven, geeft  
op zichzelf geen aanleiding tot het ontstaan van een bestaande verplichting. Een verplichting ontstaat 
gewoonlijk alleen als het actief is geleverd of de entiteit een onherroepelijke overeenkomst sluit om het 
actief te verwerven. In het laatste geval betekent het onherroepelijke karakter van de overeenkomst dat 
de economische gevolgen van het in gebreke blijven om aan de verplichting te voldoen, bijvoorbeeld 
door het bestaan van een belangrijke boeteclausule, de entiteit weinig of geen ruimte laat om de uit-
stroom van middelen naar een derde te voorkomen.

De afwikkeling van een bestaande verplichting houdt gewoonlijk in dat de entiteit, om de claim van de 
derde te bevredigen, middelen afstaat die economische voordelen in zich bergen. Afwikkeling van een 
bestaande verplichting kan op een aantal manieren gebeuren, bijvoorbeeld door:
a) betaling van geldmiddelen;
b) overdracht van andere activa;
c) het verlenen van diensten;
d) vervanging van de verplichting door een andere verplichting; of
e) omzetting van de verplichting in eigen vermogen.

Een verplichting kan ook op andere wijze tenietgaan, zoals wanneer een crediteur van zijn rechten 
afstand doet of die verliest.

Verplichtingen komen voort uit vroegere transacties of andere gebeurtenissen in het verleden. Zo geeft  
dus bijvoorbeeld de verwerving van goederen of het gebruikmaken van diensten aanleiding tot het ont-
staan van handelsschulden (tenzij er vooruit- of bij afl evering is betaald) en resulteert het ontvangen van 
een banklening in een verplichting tot terugbetaling van de lening. Een entiteit kan ook toekomstige 
kortingen aan afnemers, gebaseerd op hun jaarafname, als verplichtingen aanmerken; in dit geval is de 
verkoop van goederen in het verleden de transactie die aanleiding geeft  tot de verplichting.
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Sommige verplichtingen kunnen slechts worden gewaardeerd door met een aanzienlijke mate van schat-
ting te werk te gaan. Sommige entiteiten omschrijven deze verplichtingen als voorzieningen. In som-
mige landen worden dergelijke voorzieningen niet als verplichtingen beschouwd, omdat het begrip 
verplichtingen zodanig eng is geformuleerd dat het slechts bedragen omvat die kunnen worden vastge-
steld zonder de noodzaak om schattingen te maken. De defi nitie van een verplichting geeft  een ruimere 
benadering. Indien een voorziening een bestaande verplichting inhoudt en ook overigens aan de defi ni-
tie voldoet, is het dus een verplichting, zelfs indien het bedrag moet worden geschat. Voorbeelden zijn 
onder andere voorzieningen voor betalingen die onder bestaande garanties moeten worden verricht en 
voorzieningen om pensioenverplichtingen te dekken.

1.2 Wat zijn ‘langlopende’ verplichtingen?

Volgens IAS 1 is de primaire indeling van de balans inzake verplichtingen kortlopend en langlopend: 
de verplichtingen die binnen de 12 maanden zullen worden geregeld en deze die meer dan 12 maanden 
zullen vergen, worden afzonderlijk van de primaire indeling aangeduid.
Dit betekent dat het deel van de langlopende verrichting dat binnen de 12 maanden na de verslagpe-
riode moet worden geregeld, afzonderlijk dient te worden vermeld. In de behandeling hierna werd dit 
geïnterpreteerd als de verplichting om per einde verslagperiode van de langlopende verplichtingen alle 
bedragen die gedurende de verslagperiode vervallen, over te boeken naar kortlopende verplichtingen.

De gebruikelijke defi nitie dat ‘langlopende verplichtingen’ alle verplichtingen zijn die contractueel een 
looptijd hebben van meer dan één jaar en niet gedurende de lopende verslagperiode vervallen, is niet 
zomaar toepasbaar.

De defi nitie van kortlopende verplichtingen schept meer duidelijkheid. Dit kan als volgt benaderd wor-
den:
Een verplichting is kortlopend indien aan een van de volgende criteria wordt voldaan:
– verwacht wordt dat de verplichting zal worden voldaan in de normale exploitatiecyclus van de onder-

neming. Hier worden dan de schulden en voorzieningen bedoeld die behoren tot de exploitatiecyclus 
(dus een component van het werkkapitaal zijn). Voorbeelden hiervan zijn schulden wegens aankoop 
van handelsgoederen, grondstoff en, hulpstoff en, overige diensten en goederen nodig voor de exploi-
tatiecyclus, maar ook schulden wegens personeelsbeloning, ...;

– de verplichting wordt hoofdzakelijk aangehouden om verhandeld te worden;
– de verplichting moet binnen de 12 maanden na de verslagperiode afgewikkeld worden;
– of de onderneming heeft  niet het onvoorwaardelijk recht om de afwikkeling van de verplichting met 

ten minste 12 maanden na de verslagperiode uit te stellen.

Alle overige verplichtingen dienen te worden geclassifi ceerd als langlopende verplichtingen.

De bovenstaande verduidelijking laat toe om volgende voorbeelden, die niet exhaustief zijn, te geven:
– schulden tegenover leveranciers die langer zijn dan de normale exploitatiecyclus, zijn op lange ter-

mijn. Indien ervan uitgegaan wordt dat de normale exploitatiecyclus 10 maanden is, dan is alles 
wat langer dan 12 maanden uitstaat lange termijn. Is de normale exploitatiecyclus 15 maanden, dan 
spreekt men maar van lange termijn indien de schuld pas kan worden afgewikkeld buiten de normale 
exploitatiecyclus;
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– alle fi nanciële verplichtingen, op deze die afgeleid worden van de exploitatiecyclus na:
• waaromtrent een verplichting bestaat langer dan 12 maanden na de verslagperiode;
• die niet onvoorwaardelijk door de onderneming met ten minste 12 maanden na de verslag-

periode kunnen worden uitgesteld;
• die niet bestemd zijn om verhandeld te worden (trading);

 worden als langetermijnverplichtingen erkend.

1.3 Opname van de verplichting

De eerste opname van een fi nanciële verplichting in de balans gebeurt als de onderneming er een con-
tract voor afsluit. Deze fi nanciële verplichting wordt niet langer meer (geheel of gedeeltelijk) opgenomen 
zodra:
– gedeeltelijk of volledig aan de contractuele voorwaarden voldaan is;
– de verplichting geruild wordt voor een andere verplichting met aanzienlijk verschillende voorwaar-

den. In dit geval wordt de eerste verplichting beschouwd als ‘volledig’ voldaan volgens de contractuele 
voor waarden, en wordt de verplichting ontvangen door de ruil, aangeduid als nieuwe verplichting. 
Het verschil in boekwaarde tussen de verplichting die afgewikkeld is en deze die in ruil wordt ont-
vangen, dient te worden verwerkt via de winst- en verliesrekening;

– de voorwaarden van de verplichtingen fundamenteel veranderd worden (bv. door de zeer slechte 
liquidi teitssituatie van de debiteur). Dit wordt beschouwd als het delgen van de bestaande verplich-
ting en het ontstaan van een nieuwe verplichting, waarbij ook hier het verschil tussen de boekwaarde 
van de eerste verplichting en deze van de nieuwe verplichting via de winst- en verliesrekening ver-
werkt wordt.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Nv Zonnestraal heeft  een uitstaande lening van 100 000,00 EUR met een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks 
wordt een vast gedeelte van het kapitaal terugbetaald en de rente bedraagt 12%. De laatste jaren heeft  
de onderneming het fi nancieel moeilijk en daarom stelt de bank voor om over te stappen op een andere 
vorm van schuldterug betaling. De onderneming dient de volgende 6 jaar geen rente te betalen, daarna 
een rente van 12%.

Omdat er geen rente betaald moet worden gedurende de eerste 6 jaar en daarna 12%, dient de reële 
waarde van de verplichting bepaald te worden als de verdisconteerde kasstromen. De discontovoet is de 
marktrente; dit is de rente die normaal zou moeten worden betaald (12%).

De reële waarde van de verplichting bedraagt 64 419,00 EUR. De oorspronkelijke verplichting wordt 
afgeboekt (100 000,00 EUR) en de nieuwe verplichting met boekwaarde 64 419,00 EUR wordt opgeno-
men. Het verschil tussen de oorspronkelijke boekwaarde en de nieuwe boekwaarde wordt in het resultaat 
opgenomen. Dus een opbrengst van 35 581,00 EUR (= 100 000,00 EUR – 64 419,00 EUR) wordt geboekt. 
Het verschil tussen de initiële boekwaarde en het terug te betalen bedrag van de lening, dient te worden 
geamortiseerd, gebruikmakende van de eff ectieve rentemethode (zie verder).
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1.4 Waardering van de verplichting bij eerste opname

Verplichtingen zijn ofwel vaststaand (schulden voortvloeiende uit een contractuele verbintenis), dan wel 
voortvloeiende uit ramingsmethodes (voorzieningen).
Bij de waardering van schulden dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de gevallen waarbij de 
entiteit al dan niet marktconform fi nanciële verplichtingen aangaat.

Met marktconform wordt bedoeld dat de voorwaarden waaronder de fi nanciële verplichting gebeurt, 
voortvloeien uit een perfect functionerende markt. Alle partijen zijn volledig geïnformeerd, zijn geïnte-
resseerd in de transactie, zijn van elkaar onafh ankelijk en zijn in voldoende aantal aanwezig.

De eerste opname gebeurt aan reële waarde, zijnde bij een goed functionerende markt de ‘transactie-
waarde’. Dit betekent dat de verplichting de gebruikelijke marktomstandigheden volgt, zowel qua duur-
tijd, waarborgen, interesthoogte als moment van interestbetaling.

Indien een fi nanciële verplichting voor het eerst in de balans wordt opgenomen, dient een entiteit deze 
verplichting te waarderen tegen de reële waarde vermeerderd met, bij een fi nanciële verplichting die, 
niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 
verliesrekening, de transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving of uitgift e van het 
fi nanciële actief of de fi nanciële verplichting.

Enkele voorbeelden van transactiekosten zijn honoraria en provisies betaald aan tussenpersonen, make-
laars en handelaars, heffi  ngen door regulerende instanties alsook belastingen.

Soms nemen marktconforme leningen bijzondere vormen aan waarbij de nominale waarde van de 
lening de rente omvat. Voorbeelden hiervan zijn verplichtingen die op einde vervaldag ineens, rente 
inclusief, terugbetaald worden, of leningen en fi nancieringen op afb etaling die via een vaststaand perio-
diek bedrag (zowel hoofdsom als interestlast) worden terugbetaald.
De nominale of terugbetalingswaarde kan hier niet als ‘transactiewaarde’ worden beschouwd. De entiteit 
zal deze transactiewaarde dienen te bepalen door het afzonderen van de rente (volgens de methode van 
de samengestelde interest) uit de terugbetalingswaarde.

Volgt een langlopende verplichting niet de markt, dan moet de reële waarde bepaald worden. Dit gebeurt 
dan meestal volgens de eff ectieve rentevoetmethode. Voorbeelden hiervan zijn renteloze leningen, lenin-
gen met abnormale lage rente, leningen met disagio bij uitgift e en agio bij terugbetaling, en leningen die 
het voorgaande combineren.
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1.5 Waardering van fi nanciële verplichtingen na de eerste opname

Een entiteit dient na de eerste opname alle fi nanciële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs te 
waarderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eff ectieve-rentemethode.

Een uitzondering betreft  fi nanciële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Een voorbeeld hiervan is een derivaat dat geboekt 
staat als verplichting.

Financiële verplichtingen die als afgedekte posities worden aangemerkt, worden gewaardeerd volgens de 
bepalingen inzake hedge accounting (zie verder).

De geamortiseerde kostprijs van een fi nanciële verplichting is het bedrag waarvoor de fi nanciële ver-
plichting bij eerste opname in de balans wordt opgenomen, verminderd met afl ossingen op de hoofdsom, 
vermeerderd of verminderd met de via de eff ectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie 
van het verschil tussen dat eerste bedrag en het afl ossingsbedrag.

De eff ectieve-rentemethode is een methode voor het berekenen van de amortisatie van een fi nanciële 
verplichting en voor het toerekenen van rentelasten aan de desbetreff ende periode. De eff ectieve rente-
voet is de rentevoet die de verwachte stroom van toekomstige geldbetalingen of -ontvangsten tijdens de 
verwachte looptijd van het fi nanciële instrument of, indien relevant, een kortere periode, exact discon-
teert tot de nettoboekwaarde van de fi nanciële verplichting. Bij de berekening van de eff ectieve rentevoet 
dient een entiteit een schatting te maken van de kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met alle 
contractuele bepalingen van het fi nanciële instrument (bv. vooruitbetaling, call- en vergelijkbare opties), 
maar niet met toekomstige kredietverliezen. In de berekening worden alle door de contractpartijen 
betaalde of ontvangen provisies en vergoedingen opgenomen die integraal deel uitmaken van de eff ec-
tieve rentevoet, alsmede transactiekosten, en alle overige premies en kortingen. Er wordt verondersteld 
dat de kasstromen en de verwachte looptijd van een groep van vergelijkbare fi nanciële instrumenten 
betrouwbaar kan worden geschat. In het zeldzame geval waarin de kasstromen of de verwachte looptijd 
van het fi nanciële instrument (of groep van fi nanciële instrumenten) niet betrouwbaar kunnen, respec-
tievelijk kan, worden geschat, dient de entiteit echter uit te gaan van de contractueel bepaalde kasstro-
men over de gehele contractduur van het fi nanciële instrument (of groep van fi nanciële instrumenten).

Een voorbeeld ter verduidelijking
Nv Dekoster heeft  een uitstaande lening van 100 000,00 EUR met een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks wordt 
een vast gedeelte van het kapitaal terugbetaald en de marktrente voor een dergelijke lening bedraagt 
12%. De onderneming dient echter gedurende de eerste 6 jaar geen rente te betalen.

Omdat er gedurende de eerste 6 jaar geen rente betaald dient te worden, dient de reële waarde van de 
verplichting te worden bepaald als de verdisconteerde kasstromen. De discontovoet is de marktrente; dit 
is de rente die normaal zou moeten worden betaald (12%).
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Stand kapitaal 
aanvang in EUR

Kapitaal 
afl ossing in EUR

Rente
in EUR

Totaal
kasstromen in EUR

Waarde
verdisconteerd
@ 12% in EUR

 1 100 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 8 928,57

 2 90 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7 971,94

 3 80 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7 117,80

 4 70 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 6 355,48

 5 60 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5 674,27

 6 50 000,00 10 000,00 6 000,00 16 000,00 8 106,10

 7 40 000,00 10 000,00 4 800,00 14 800,00 6 694,77

 8 30 000,00 10 000,00 3 600,00 13 600,00 5 492,81

 9 20 000,00 10 000,00 2 400,00 12 400,00 4 471,56

10 10 000,00 10 000,00 1 200,00 11 200,00 3 606,10

0,00 100 000,00 0,00 118 000,00 64 419,40

De reële waarde van de verplichting bedraagt aldus 64 419,00 EUR. Het verschil tussen de initiële boek-
waarde en de uiteindelijke verplichting (er moet 100 000,00 EUR worden terugbetaald) wordt opgeno-
men in het resultaat. Een opbrengst van 35 581,00 EUR (= 100 000,00 EUR – 64 419,00 EUR) wordt 
geboekt. Het verschil tussen de initiële boekwaarde en het terug te betalen bedrag van de lening dient te 
worden geamortiseerd, gebruikmakend van de eff ectieve-rentemethode. Dit is weergegeven in de onder-
staande tabel.

Boekwaarde 
jaar in EUR

Intrestkost 
in EUR

Te betalen rente 
in EUR

Af te lossen 
in EUR

Geamortiseerde 
kostprijs in EUR

– – – –

 1 64 419.40 7 730,33 0,00 10 000,00 62 149,61

 2 62 149,61 7 457,95 0,00 10 000,00 59 607,56

 3 59 607,56 7 152,91 0,00 10 000,00 56 607,56

 4 56 760,47 6 811,26 0,00 10 000,00 53 760,97

 5 53 571,72 6 428,61 0,00 10 000,00 50 000,33

 6 50 000,00 6 000,00 6 000,00 10 000,00 0,00

 7 40 000,00 4 800,00 4 800,00 10 000,00 0,00

 8 30 000,00 3 600,00 3 600,00 10 000,00 0,00

 9 20 000,00 2 400,00 2 400,00 10 000,00 0,00

10 10 000,00 1 200,00 1 000,00 1 200,00 0,00

0,00 53 581,06 18 000,00 10 000,00 0,00

De interestkost wordt berekend als de boekwaarde vermenigvuldigd met de eff ectieve rente (12%). In 
de eerste 6 jaar dient de onderneming geen rente te betalen, dus wordt de geboekte rentekost volledig 
toegevoegd aan de geamortiseerde kostprijs. Let wel: vermits elk jaar een vast gedeelte van het kapitaal 
terugbetaald wordt, dient dit in mindering te worden gebracht van de geamortiseerde kostprijs van de 
verplichting.
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2 Voorstelling van langlopende verplichtingen in de jaarrekening

Zie toegevoegd XBRL didactisch model in de losse bijlage.

3 Wettelijke bepalingen inzake verplichtingen andere dan deze in verband met 
de jaarrekening

Hierna geven we de bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot verplichtin-
gen (voorzieningen en schulden), voor zover ze niet op de jaarrekening betrekking hebben.

Categorieën van eff ecten: obligaties

Artikel 485 Wetboek van Vennootschappen
Naamloze vennootschappen kunnen een contract van lening aangaan in de vorm van uitgift e van obli-
gaties, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen.

Artikel 486 Wetboek van Vennootschappen
De vennootschap mag één of meer verzamelobligaties aan toonder, die obligaties aan toonder met ach-
tereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief op het ogenblik van de 
uitgift e, hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder bij wege van omruiling van bestaande obli-
gaties aan toonder. 
Elke andere ruil of hergroepering van obligaties geschiedt onder de voorwaarden en op de wijze vastge-
steld door de statuten, onverminderd artikel 462.
De obligaties aan toonder en de verzamelobligaties die obligaties aan toonder vertegenwoordigen, zijn 
van een volgnummer voorzien.

Converteerbare obligaties

Artikel 489 Wetboek van Vennootschappen
De converteerbare obligaties moeten zijn volgestort. De duur tijdens welke zij kunnen worden geconver-
teerd, mag niet langer zijn dan tien jaar vanaf hun uitgift e.
In de voorwaarden van uitgift e wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties in aandelen, in 
geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders hun 
besluit moeten doen kennen.

Artikel 490 Wetboek van Vennootschappen
Te rekenen van de uitgift e van de converteerbare obligaties en tot het einde van de termijn van conversie, 
mag de vennootschap door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de voorwaarden van 
uitgift e of de wet toekennen aan de obligatiehouders, behoudens in het geval van artikel 491 en in de 
gevallen waarin de voorwaarden van uitgift e speciaal voorzien.

Artikel 491 Wetboek van Vennootschappen
In geval van verhoging van het maatschappelijke kapitaal door inbreng in geld kunnen de houders van 
converteerbare obligaties de conversie van hun eff ecten verkrijgen, niettegenstaande enige hiermee strij-
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dige bepaling in de statuten of in de voorwaarden van uitgift e en eventueel als aandeelhouder deelnemen 
aan de nieuwe uitgift e, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

Artikel 492 Wetboek van Vennootschappen
Indien de vennootschap besluit de lening, zelfs gedeeltelijk, vervroegd terug te betalen, kunnen de hou-
ders van converteerbare obligaties hun conversierecht uitoefenen gedurende ten minste een maand voor 
de datum van de terugbetaling.

Bijzondere Algemene Vergadering

Artikel 556 Wetboek van Vennootschappen
Enkel de Algemene Vergadering kan aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het ver-
mogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wan-
neer de uitoefening van deze rechten afh ankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod 
op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoe-
fend.
Op straff e van nietigheid moet dit besluit worden neergelegd ter griffi  e vóór het tijdstip waarop de ven-
nootschap de mededeling ontvangt bedoeld in artikel 557, overeenkomstig artikel 75.

4 Bespreking van de langlopende verplichtingen

4.1 Leningen van banken

4.1.1 Omschrijving

Leningen van banken (ook kredietinstellingen genoemd) omvatten alle vormen van schulden met lang-
lopende contractuele duurtijd.
Met kredietinstellingen worden alle privébanken, spaarbanken, alsook de publieke fi nanciële instellingen 
bedoeld. De onderneming die in het kader van de groep de uitsluitende functie heeft  van het voeren 
van een beleid van gecentraliseerd geldbeheer en vanuit deze functie transacties met de onderneming 
aangaat, wordt ook als een kredietinstelling beschouwd. De hypotheek-, kapitalisatie- en verzekerings-
maatschappijen vallen er niet onder.

Deze instellingen kunnen krediet geven in diverse vormen, zoals:
• schulden op rekening is de meest courante vorm waarin de relatie onderneming-kredietinstelling 

alleen vertegenwoordigd wordt door een contract. Daardoor beschikt de onderneming over de mid-
delen via haar bij de kredietinstelling aangehouden rekening (bv. investeringskredieten, afb etalings-
kredieten, lang of middellang exportkrediet, fabricagekredieten);

• promessen is een kredietvorm waarin de onderneming orderbriefj es onderschrijft  op naam of aan 
order van de kredietinstelling ter hoogte van het krediet (vb. investeringslening waarvoor promessen 
uitgegeven worden, idem voor afb etalingskredieten, ...);

• acceptkredieten zijn schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van bankaccepten die door de onder-
neming in omloop worden gebracht, zelfs al vinden ze hun oorsprong in de aankoop van goederen 
en/of diensten;
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• persoonlijke leningen en fi nancieringsleningen hebben het kenmerk dat hoofdsom en rente in gelijke 
bedragen per maand terugbetaald worden.

4.1.2 Enkele voorbeelden

4.1.2.1 Gewone schuldcontracten, gewone leningen op termijn

a. Afsluiten van een leningscontract en ontvangst van het provenu
Op de afsluitingsdatum van een lening met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar wordt 
nagegaan of gedurende de lopende verslagperiode afl ossingen moeten gebeuren. Daardoor kent men de 
splitsing tussen:
‘150... Schulden op meer dan één jaar’
‘460... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen’

Boeking:

1 Kredietinstellingen: R/C

 aan Schulden op meer dan één jaar

  Schulden op meer dan één jaar die 
binnen het jaar vervallen

550000

150xxx

460xxx

Nominale 
waarde

Nominale 
waarde

Nominale 
waarde

Meestal veroorzaakt het afsluiten van het contract kosten, zoals kosten van dossiervoorbereiding en 
onderhandeling door externe experten met de kredietinstellingen, expertisekosten door de kredietinstel-
ling aangerekend enz.
Deze kosten, die als indirect beschouwd worden, moeten onmiddellijk ten laste worden genomen.

2 Andere kosten van schulden

Terugvorderbare btw bij aankopen

Rente, verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Andere diverse schulden: verbonden 

aan uitgifte leningen

650002

499480

650000
550000

485273

Kosten 
extern advies

btw op 
externe kosten

Andere
.............

.............

Is een kost direct gerelateerd aan de verplichting, dan wordt deze opgenomen in de eerste waardering 
(zie punt 4.2.2 hierna).

b. Rente op leningen
Periodiek, zoals bepaald in het leningscontract, wordt rente vergoed aan de uitlener. Deze rente is een 
fi nanciële last.

3 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000
550000

.............
.............
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c. Afsluitingsdatum van het jaar stemt niet overeen met rentevervaldagen
Omwille van het realisatieprincipe, ontstaat de noodzaak om de verlopen rente te boeken, ook al is ze in 
hoofde van de uitlener nog niet eisbaar.
– bij afsluiting boekjaar 20N0:

4a Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten

650000
492000

.............
.............

– bij opening boekjaar 20N1:

4b Toe te rekenen kosten
 aan Rente verbonden fi nanciële 

schulden

492000

650000

.............

.............

d. Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt
Per einde boekjaar moet het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt, overgeboekt worden 
naar de ‘Schulden op ten hoogste één jaar’:

8 Schulden op meer dan één jaar
 aan Schulden op meer dan één jaar die 

binnen het jaar vervallen

150...

460...

.............

.............

e. Afl ossen van leningen
Op iedere vervaldag zal men de nodige terugbetalingen moeten verrichten.
De boeking is:

9 Schulden op meer dan één jaar die binnen het 
jaar vervallen
 aan Kredietinstellingen: R/C

460...
550000

.............
.............

4.1.2.2 Schulden op afbetaling

Deze vorm van lening komt veelvuldig voor. De ontlener ontvangt een bedrag, dat hij dan afl ost met 
vaste termijnsommen, die zowel afl ossing als intrest omvatten. De totale terugbetaling is daardoor hoger 
dan het ontleende bedrag. Gekende vormen zijn fi nancieringen, persoonlijke leningen... De constant 
blijvende terug betalingen (annuïteiten, mensualiteiten...) moeten worden gesplitst in een kapitaalbe-
standdeel en een intrest bestanddeel en dit met toepassing van de reële rente op het bij het begin van 
elke periode uitstaand saldo. Deze reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de 
periodiciteit van de betalingen.

Daar bij dergelijke contracten het lastenpercentage vaak tijdens de hele looptijd van de overeenkomst 
toegepast wordt op het te fi nancieren bedrag, zonder rekening te houden met de periodiek afgeloste 
kapitaalgedeelten, zal dit lastenpercentage niet overeenstemmen met de reële intrestvoet (of actuariële 
intrestvoet) die in feite aan de verbruiker wordt aangerekend. Er bestaan diverse omrekeningsformules, 
waarvan enkel de actuariële methode aanvaard kan worden.
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a. Een praktisch voorbeeld
– nominaal bedrag krediet (kapitaal K): 10 000,00 EUR;
– afb etaling in 15 maandelijkse termijnen (n);
– maandelijks lastenpercentage: 0,66% (p);
– de lening wordt opgenomen per 1/10/20N0 en in maandelijkse betalingen van 732,67 EUR afge-

lost;
– de reële rentevoet per maand bedraagt: 1,20396%;
– de jaarlijkse reële rentevoet bedraagt: 14,4475%.

Bij bovenstaand voorbeeld geldt de hiernavolgende tabel:

AFLOSSINGSTABEL
OP BASIS VAN DE METHODE VAN DE REËLE RENTE
KAPITAAL: 10 000,00
PERIODIEKE BETALING (ANN./MENSUAL./...): 732,67
AANTAL BETALINGEN: 15
RENTEVOET (PER UN): 1,20396%

DATUM
KAPITAAL in EUR

(BEGIN PER.)
BETALING 

in EUR
INTREST 

in EUR
AFLOSSING 

in EUR
SALDO in EUR 

(EINDE PER.)

01 11 20N0 (a) 10 000,00 732,67 120,40 612,27 9 387,73

01 12 20N0 (a) 9 387,73 732,67 113,03 619,64 8 768,09

01 01 20N1 (b) 8 768,09 732,67 105,57 627,10 8 140,98

01 02 20N1 (b) 8 140,98 732,67 98,02 634,65 7 506,33

01 03 20N1 (b) 7 506,33 732,67 90,37 642,30 6 864,04

01 04 20N1 (b) 6 864,04 732,67 82,64 650,03 6 214,01

01 05 20N1 (b) 6 214,01 732,67 74,82 657,85 5 556,16

01 06 20N1 (b) 5 556,16 732,67 66,90 665,77 4 890,39

01 07 20N1 (b) 4 890,39 732,67 58,88 673,79 4 216,60

01 08 20N1 (b) 4 216,60 732,67 50,77 681,90 3 534,70

01 09 20N1 (b) 3 534,70 732,67 42,56 690,11 2 844,59

01 10 20N1 (b) 2 844,59 732,67 34,25 698,42 2 146,17

01 11 20N1 (b) 2 146,17 732,67 25,84 706,83 1 439,34

01 12 20N1 (b) 1 439,34 732,67 17,33 715,34 724,00

01 01 20N2 (c) 724,00 732,67 8,66 724,01 0,00

TOTAAL N/A 10 990,05 990,00 10 000,00 NA

(a) vervallend in het boekjaar 20N0
(b) vervallend in het boekjaar 20N1
(c) vervallend in het boekjaar 20N2

b. Boekhoudkundige verwerking
Verwerken we het voorgaande afb etalingscontract.
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De boekingen zijn als volgt:

01 10 N0 Kredietinstellingen
 aan Kredietinstellingen: schulden op 

rekening
  Binnen het boekjaar vervallende 

kredietinstellingen: schulden op 
rekening

Financieringscontract zie (a)

550000

150100

460100

10 000,00

8 768,09

1 231,91

01 11 N0 Binnen het boekjaar vervallende 
kredietinstellingen: schulden op rekening
Rente, verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Maandelijkse betaling

460100
650000
550000

612,27
120,40

732,67

01 12 N0 Binnen het boekjaar vervallende 
kredietinstellingen: schulden op rekening
Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Maandelijkse betaling

460100
650000
550000

619,64
113,03

732,67

31 12 N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het boekjaar vervallende kre-

dietinstellingen: schulden op rekening
zie (b)

150100

460100

8 045,08

8 045,08

01 01 N1 Binnen het boekjaar vervallende 
kredietinstellingen: schulden op rekening
Rente op schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Maandelijkse betaling

42300

55000

627,00
105,57

732,67

01 02 N2 Enz.

03 01 N2 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het boekjaar vervallende kre-

dietinstellingen: schulden op rekening
Inventaris

150100

460100

724,01

724,01

01 01 N2 Binnen het boekjaar vervallende 
kredietinstellingen: Schulden op rekening
Rente op schulden
 aan Kredietinstellingen R/C

460100
650000

724,01
8,66

732,67

4.1.2.3 Schulden waarbij de nominale waarde de marktrente omvat

De partijen kunnen bedingen dat de lening inclusief marktrente pas op eindvervaldag terugbetaald 
wordt.

Voorbeeld
De onderneming sluit een leningscontract aan marktrente af, betaalbaar ineens na 2 jaar. De marktrente 
is 7,833%.
De terugbetalingswaarde na 2 jaar is 20 000,00 EUR.
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Gezien het voorgaande is de reële waarde van de lening 20 000,00 EUR 
1,07332 = 17 200,00 EUR.

Daaruit vloeit voort:
– 1 januari 20N0:
 reële waarde: 17 200,00 EUR

– 31 december 20N0:
 1 jaar rente is verlopen, hetzij: 17 200,00 EUR × 7,833% = 1 347,33 EUR

 Deze wordt dan ook in de kosten opgenomen.

– 31 december 20N1:
 de rente bedraagt: (17 200,00 EUR + 1 347,33 EUR) 0,07833 = 1 452,00 EUR

Wat het volgende boekjaar geeft :

01 01 N0 Kredietinstellingen R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op 

rekening

550000

150100

17 200,00

17 200,00

31 12 N0 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen, schulden op 

rekening

650000
150100

1 347,33
1 347,24

Kredietinstellingen, schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietin-

stellingen, schulden op rekening

150100

460100

18 547,33

18 547,33

31 12 N1 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000

460100
550000

1 452,67

18 547,33
20 000,00

4.1.2.4 Hypothecaire lening

Jaar Uitstaand in EUR Intrest/jaar in EUR
Af te lossen

in EUR
Praktische

annuïteit in EUR
Restannuïteit

in EUR

 1 100 000,00 8 000,00 6 900,00 14 900,00 + 2,95

 2 93 100,00 7 448,00 7 460,00 14 908,00 – 2,10

 3 85 640,00 6 851,20 8 050,00 14 901,20 – 0,35

 4 77 590,00 6 207,20 8 690,00 14 897,20 + 5,40

 5 68 900,00 5 512,00 9 390,00 14 902,00 + 6,35

 6 59 510,00 4 760,80 10 150,00 14 910,80 – 1,50

 7 49 360,00 3 948,80 10 950,00 14 898,80 + 2,65

 8 38 410,00 3 072,80 11 830,00 14 902,80 + 2,80

 9 26 580,00 2 126,40 12 780,00 14 906,40 – 0,65

10 13 800,00 1 104,00 13 800,00 14 904,00 – 1,70

Hypothecaire investeringslening van 100 000,00 EUR, afgesloten met BNP Paribas Fortis op 1 augustus 
20N0, afl osbaar op 10 jaar volgens de annuïteitenmethode.
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Jaarlijkse intrestvoet 8%. Intrestdag: 31  augustus. De annuïteit is 0,14902949 voor 1,00 EUR of 
14 902,95  EUR voor 100 000,00 EUR. Op 31 augustus 20N0 wordt de lening ter beschikking gesteld, 
verminderd met 15 000,00 EUR ingehouden kosten en rechten (niet onderworpen aan btw). Deze kosten 
worden als indirect beschouwd en onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen. Zie de afl ossings-
tabel hierboven.

De boekingen volgens de jaarlijkse methode zijn:

31 08 N0 Kredietinstellingen: R/C
Kosten bij uitgifte van leningen
 aan Kredietinstellingen: Schulden op 

rekening
Terbeschikkingstelling lening

550000
650200

150100

85 000,00
15 000,00

100 000,00

31 12 N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende 

kredietinstellingen: schulden op 
rekening

Inventaris

150100

460100

6 900,00

6 900,00

31 12 N0 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten

8 000,00 × 4
12

 = 2 666,67

650000
492000

2 666,67
2 666,67

01 01 N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente verbonden aan fi nanciële 

schulden

492000

650000

2 666,67

2 666,67

31 08 N1 Binnen het jaar vervallende 
kredietinstellingen: schulden op rekening
Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling

460100
650000
550000

6 900,00
8 000,00

14 900,00

31 12 N1 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende 

kredietinstellingen: schulden op 
rekening

150100

460100

7 460,00

7 460,00

Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Inventaris: verlopende rente:

7 448,00 × 4
12

 = 2 482,67

650000
492000

2 482,67
2 482,67

4.1.2.5 Leningen met intrestsubsidie

Zie hierna punt 5.3.
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4.2 Obligatieleningen

4.2.1 Obligatielening private plaatsing

De obligatielening is een bijzondere vorm van lening.
De lening is verdeeld in coupures die elk één zoveelste deel van de basiswaarde (pariwaarde) vertegen-
woordigen (artt. 460 en 485 Wetboek van Vennootschappen). Dit laat toe de obligatielening bij diverse 
personen te plaatsen.
Buiten dit aspect zijn de kenmerken van de gewone lening terug te vinden.

a. Beslissing tot uitgift e
De Algemene Vergadering beslist tot het uitgeven van een obligatielening. Dit betekent dat er ‘obligaties’ 
gecreëerd worden die echter nog niet geplaatst zijn.
We kunnen dit boekhoudkundig aanduiden door:

1 Niet-geplaatste obligaties
 aan Obligatieleningen

150201
150200

.............
.............

‘Niet-geplaatste obligaties’ (150201) is te beschouwen als een correctierekening van ‘Obligatieleningen’ 
(150200). Het verschil tussen beide geeft  de reële schuld aan.
Telkens wanneer men obligaties kan plaatsen, ontstaat er een vordering op de intekenaars die op korte 
termijn hieraan moeten voldoen.

2 Obligatiehouders nog te storten
 aan Niet-geplaatste obligaties

420211
150201

.............
.............

3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Obligatiehouders nog te storten

550000
420211

.............
.............

b. Voorwaarden van uitgift e
De Algemene Vergadering bepaalt de voorwaarden van uitgift e.
Normaal is de waarde van uitgift e en terugbetaling gelijk aan de nominale waarde. In bepaalde geval-
len wordt hiervan echter afgeweken. De reden is meestal de tijdsperiode tussen de creatie van de obli-
gaties en de uitgift e ervan. In die periode kunnen de marktomstandigheden immers wijzigen. Van bij 
het moment van de creatie van de obligatie ligt de nominale rente vast. Om in te spelen op gewijzigde 
marktomstandigheden kan een obligatie worden uitgegeven zowel onder pari (indien de marktrente 
gestegen zou zijn) als boven pari (indien de marktrente gedaald zou zijn):
– uitgift e onder pari: dit betekent dat er van de inschrijver minder gevraagd wordt dan de nominale 

waarde.
 Voorbeeld: uitgift e aan 99,75% betekent dat voor een nominale waarde van 1 000,00 EUR de inteke-

naar slechts 997,50 EUR moet storten.
 In dit geval is er een disagio van 0,25%;
– terugbetaling boven pari: dit impliceert dat op de vervaldag méér dan de nominale waarde terugbe-

taald wordt.
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 Voorbeeld: terugbetaling aan 101,25% betekent dat de intekenaar, voor een nominale waarde van 
1 000,00 EUR op de vervaldag 1 012,50 EUR terugkrijgt.

 In dit geval is er een agio van 1,25%.

Boekhoudkundig worden disagio en agio behandeld als een noodzakelijke kost voor het verkrijgen van 
het voordeel van de lening. Het agio en disagio worden gespreid over de looptijd van de lening op basis 
van de samengestelde intrestmethode. Een voorbeeld hiervan volgt onder punt 4.2.2 hierna.

c. Rente-uitbetaling
Bij uitgift e is de rente bepaald. De onderneming is bij obligatieleningen echter verplicht bij de betaal-
baarstelling van de rente een roerende voorheffi  ng van 15% in te houden en door te storten naar de 
ontvanger van belastingen.
Omdat de rente slechts uitbetaald wordt bij het indienen van de coupon, zal men een nauwkeurige admi-
nistratie moeten bijhouden van de aangeboden coupons. Niet-aangeboden coupons zal men afzonderlijk 
registreren. Na vijf jaar worden het verjaarde coupons. Na 30 jaar moet de onderneming ze doorstorten 
naar de Deposito- en Consignatiekas.

– Vervaldag van de coupon:

6 Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
  Vervallen coupons

650000
425266
485252

10 000,00
1 500,00
8 500,00

– Betaling van de roerende voorheffi  ng op vervallen coupons:

7 Ingehouden roerende voorheffi ng
 aan Kredietinstellingen: R/C

485266
550000

1 500,00
1 500,00

– Uitbetaling van de coupons bij aanbieding:

8 Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C

485252
550000

8 500,00
8 500,00

– Coupons die na 5 jaar niet zijn geïnd:

9 Vervallen coupons
 aan Verjaarde coupons

485252
485253

8 500,00
8 500,00

Jaarlijks zullen ter gelegenheid van de inventaris de obligaties die de komende verslagperiode terugbe-
taald dienen te worden, als kortetermijnschuld uitgedrukt worden:

10 Obligatieleningen
 aan Binnen het boekjaar vervallende 

obligatieleningen

150200

460200

.............

.............
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d. Terugbetaling
De terugbetaling gebeurt integraal op de vervaldag of wordt gespreid over termijnen. Bij spreiding over 
termijnen moeten de obligaties die moeten worden terugbetaald, uitgeloot worden:

11 Binnen het boekjaar vervallende 
obligatieleningen
 aan Vervallen obligaties

460200
485250

.............
.............

Wordt de obligatie niet aangeboden, dan geldt dezelfde regeling als bij de coupon:

12 Vervallen obligaties
 aan Verjaarde obligatie

485250
485251

.............
.............

4.2.2 Obligatielening publieke plaatsing

Obligatieleningen kunnen – zoals aandelen – openbaar worden uitgegeven. In dit geval gelden 
voor de toestemming tot openbare uitgift e dezelfde regels als bij de aandelen: het indienen van een 
verantwoordings dossier bij de Nationale Bank van België (NBB), die de toelating geeft . Na deze toelating 
wordt de beslissing genomen tot uitgift e en de uitgift eprospectus wordt verspreid. Na deze verspreiding 
zullen de intekenaars inschrijven.
De boekingen zijn identiek als bij private uitgift e: ze starten vanaf de beslissing tot uitgift e (na goedkeu-
ring door de NBB) (wet van 22 april 2003 betreff ende de openbare aanbieding van eff ecten).

Voorbeeld

1) Per 1 maart 20N0: beslissing tot uitgift e van een obligatielening 20N0-20N10 van 200 000,00 EUR, 
verdeeld in 20 000 obligaties van 10,00 EUR nominaal. Ze worden uitgegeven aan 99,50% en zijn 
terugbetaalbaar aan 102%. De intrest bedraagt 7,75%, zesmaandelijks te betalen na vervallen termijn, 
op 1/3 en 1/9. De afl ossing gebeurt door uitloting van jaarlijks 2 000 obligaties.

2) De kosten van uitgift e bedragen 2 420,00 EUR (exclusief btw) en worden via de bank betaald.
3) Intekening op alle obligaties.
4) Storting.
5) Het agio en disagio worden gespreid over de looptijd van de lening op basis van de samengestelde of 

eff ectieve rentevoet. Zij worden als volgt toegekend:
• de obligaties worden uitgeven aan 99,5% = 199 000,00 EUR. Men dient hier echter ook de kosten 

in mindering te brengen. Met andere woorden, de kosten worden hier dus als direct beschouwd. 
De initiële reële waarde bedraagt aldus 199 000,00 EUR – 2 420,00 EUR = 196 580,00 EUR;

• er is echter de verplichting om de obligaties terug te betalen aan 102%, dus aan 204 000,00 EUR.
 De actuariële rentevoet bedraagt aldus op jaarbasis:
 rj = (204 000,00 / 196 580,00) 1/10 – 1 = 0,371192426%
6) Inventaris op 31 december 20N0.
7) Intrest boeken.
8) Betaling roerende voorheffi  ng (veronderstel 15%).
9) Boeking van de afl ossing.
Om de boekingen te kunnen illustreren, wordt uitgegaan van de hiernavolgende tabel.
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Ter oplossing gebruiken we volgende rekeningen: 150200 Obligatielening (= rekening v/h passief) en 
haar subrekeningen, 150201 Niet-geplaatste obligaties (bij de start), 150202 Obligatielening: uitgift e-
kosten (voor alle kosten), 150203 Obligatielening: disagio uitgift e (disagio), 150204 Obligatielening: aan 
actuariële aanpassing.

Met deze gegevens worden de boekingen binnen de jaarlijkse methode als volgt:

01 03 N0 (1) Niet-geplaatste obligaties
 aan Obligatieleningen

150201
150200

200 000,00
 200 000,00

(2) Obligatielening, kosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C

150202
499480
550000

2 420,00
508,20

2 420,20

(3) Obligatiehouders nog te storten
 aan Niet-geplaatste obligaties
Intekening

420211
105201

200 000,00
200 000,00

(4) Kredietinstellingen: R/C
Obligatielening: disagio uitgifte (–)
 aan Obligatiehouders nog te storten 

(boeking van de ontvangst)

550000
150203
420211

199 000,00
1 000,00

200 000,00

01 09 N0 (5) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
  Vervallen coupons (nominale intrest)

650000
485266
485244

7 750,00
1 162,50
6 587,50

(6) Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling

485266
485244
550000

1 162,50
6 587,50

7 750,00

31-12-N0 (7) Obligatielening
 aan Binnen het jaar vervallende 

obligatieleningen
Inventaris

105200

460200

20 400,00

20 400,00

(8) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Niet-verrekende rente

650000
492000

5 166,67
5 166,67

(9) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Obligatielening: aanpassing actuariële 

rente
Bij toepassing actuariële rente

650000

150204

607,88

607,88

01 01 N1 (11) Toe te rekenen kosten
 aan Rente verbonden aan fi nanciële 

schulden
Opening boekjaar

492000

650000

5 166,67

5 166,67

01 03 N1 (12) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
  Vervallen coupons
Betaalbaarstelling

650000
485266
485244

7 750,00
1 162,50
6 587,50
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(13) Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling

485266
485244
550000

1 162,50
6 587,50

7 750,00

01 03 N1 (14) Binnen het jaar vervallende obligatieleningen
 aan Kredietinstellingen: R/C

460200
550000

20 400,00
20 400,00

01 09 N1 (15) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
  Vervallen coupons

650000
485266
485244

6 975,00
1 046,25
5 928,75

(16) Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C

485266
485244
550000

1 046,25
5 928,75

6 975,00

31 12 N1 (17) Obligatielening
 aan Binnen het jaar vervallende 

obligatieleningen

105201

460200

20 400,00

20 400,00

(18) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Toe te rekenen kosten

650000
492000

4 650,00
4 650,00

(19) Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Obligatielening: aan actuariële 

aanpassing (reële rente)

650000

150204

731,94

731,94

enz.

4.3 Converteerbare leningen en leningen met warrant

4.3.1 Converteerbare leningen

Defi nitie
Een converteerbare obligatie is een obligatie die door de houder geconverteerd kan worden, onder de 
voor waarden en op basis van de omwisselkoers die werd bepaald bij uitgift e, ofwel gedurende de perio-
des die bepaald werden bij uitgift e, ofwel op elk ogenblik.
Voor een converteerbare obligatie geldt normaliter een lagere rentevoet dan voor een gewone obligatie. 
Het verschil in rentevoet is te wijten aan het conversierecht dat aan de converteerbare obligatie verbon-
den is. De belegger heeft  immers de keuze tussen:
– zijn obligatie inwisselen of converteren. In dit geval zal hij kunnen profi teren van de koersstijging van 

de aandelen van de emittent en toch gevrijwaard blijven van een eventuele daling van de onderlig-
gende waarde;

– wachten tot op de vervaldatum om zich dan de obligatie in geld te laten uitbetalen.

Onder IFRS worden converteerbare leningen gerangschikt onder de samengestelde fi nanciële instru-
menten. Dit zijn instrumenten die zowel een vreemdvermogenscomponent als een eigenvermogens-
component bevatten. De emittent van zo’n samengesteld fi nancieel instrument dient beide componenten 
afzonderlijk op te nemen als fi nanciële verplichting (een contractuele afspraak om geldmiddelen te leve-



410 Intersentia

Deel 3. De balans

ren) en als eigen vermogen (een calloptie die de houder het recht geeft  de obligatie te converteren naar 
een vast aantal gewone aandelen van de onderneming).

Boekhoudtechnische verwerking
In eerste instantie dient de boekwaarde te worden berekend van beide componenten. De boekwaarde 
van de verplichting dient te worden bepaald op basis van de reële waarde van een vergelijkbare verplich-
ting waaraan geen eigenvermogenscomponent is gekoppeld. De boekwaarde van het eigenvermogensin-
strument dat wordt weergegeven door de optie tot conversie van het instrument naar gewone aandelen, 
wordt vervolgens bepaald door de reële waarde van de fi nanciële verplichting in mindering te brengen 
van de reële waarde van het samengestelde fi nanciële instrument als geheel.

Een voorbeeld ter illustratie
Een onderneming geeft  100 converteerbare obligaties uit op 1 januari 20N0. De looptijd bedraagt 3 jaar 
en de uitgift eprijs 100,00 EUR. De rente bedraagt 6% en is betaalbaar op einde boekjaar. Elke obligatie 
is converteerbaar in 3 gewone aandelen van de onderneming (met fractiewaarde 10,00 EUR). De markt-
waarde van een identieke obligatie zonder conversierecht bedraagt 90,00 EUR.

De reële waarde van de verplichting bedraagt 9 000,00 EUR. De reële waarde van het eigenvermogensin-
strument bedraagt aldus 1 000,00 EUR (10 000,00 EUR – 9 000,00 EUR).

Bij conversie van een converteerbare obligatie op de vervaldag boekt de onderneming de 
vreemdvermogens component over naar het eigen vermogen. De oorspronkelijke eigenvermogenscom-
ponent blijft  eigen vermogen. Er wordt bij conversie op de vervaldag geen winst of verlies geboekt.

Boekingen bij uitgift e lening:

Niet-geplaatste, converteerbare obligatie
 aan Obligatielening, converteerbaar

150301
150300

9 000,00
9 000,00

Obligatiehouders nog te storten
 aan Niet-geplaatste, converteerbare
  obligaties
  Agio

420211
150301

100200

10 000,00
9 000,00

1 000,00

Kredietinstellingen: R/C
 aan Obligatiehouders nog te storten

550000
420211

10 000,00
10 000,00

Boeking coupons:

Rente verbonden aan fi nanciële schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
  Vervallen coupons

650000
485266
485244

600,00
90,00

510,00

Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C

485266
485244
550000

90,00
510,00

600,00
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Boekingen bij conversie:
1) Alle obligaties worden tot conversie aangeboden

Obligatielening, converteerbaar
 aan Aandelenkapitaal
  Agio

150300
100100
100200

9 000,00
3 000,00
6 000,00

2) 90 obligaties worden tot conversie aangeboden

Obligatielening, converteerbaar
 aan Geplaatst kapitaal (90 × 30)
  Agio

150300
100100
100200

8 100,00
2 700,00
5 400,00

3) 10 obligaties worden terugbetaald

Obligatielening, converteerbaar
Agio
 aan Kredietinstellingen: R/C

150300
100200
550000

900,00
100,00

1 000,00

4.3.2 Leningen met warrant

Defi nitie
Een obligatie met warrant is een gewone obligatie met het recht om in te tekenen op een bepaald aantal 
aandelen of obligaties, aan een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs), gedurende een bepaalde peri-
ode. De obligatie met warrant bestaat uit twee verschillende elementen: de obligatie, een contractuele 
afspraak om geldmiddelen te leveren, en de warrant, die in feite een recht op intekening inhoudt.

Boekhoudtechnische verwerking
De boekhoudkundige verwerking van een obligatie met warrant die het recht geeft  in te tekenen op een 
vast aantal aandelen van de onderneming, is dezelfde als voor een converteerbare obligatie (zie punt 4.3.1 
hiervoor).

4.4 Perpetuele leningen met of zonder recht op afbetaling

Perpetuele leningen zijn in principe eeuwigdurende leningen. Deze leningen hebben geen vervaldag en 
de hoofdsom moet aldus niet worden terugbetaald. Op deze leningen wordt wel een interest betaald. 
Men heeft  dus een contractuele verplichting om geldmiddelen te leveren, dus voldoet een dergelijke 
lening aan de defi nitie van een fi nanciële verplichting.
Een fi nanciële verplichting dient initieel te worden opgenomen aan de reële waarde. In dit geval kan de 
reële waarde worden geschat als de contante waarde van alle toekomstige rentebetalingen.

4.5 Afkoopbare preferente aandelen

Een preferent aandeel dat op een vaste of bepaalbare toekomstige datum verplicht door de emittent moet 
worden ingekocht voor een vast of bepaalbaar bedrag, of dat de houder het recht geeft  om de emittent te 
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verplichten het instrument op of na een bepaalde datum in te kopen voor een vast of bepaalbaar bedrag, 
is een fi nanciële verplichting.

Indien een preferent aandeel ingedeeld moet worden onder de fi nanciële verplichtingen, dan worden de 
divi dendbetalingen als last opgenomen in de winst- en verliesrekening, op dezelfde wijze als rente op 
een obligatie.

Voor het voorbeeld verwijzen we naar D 3, H 3, punt 1.4.8.3.

4.6 Financiële leaseovereenkomsten

Zie behandeling bij de activa.

4.7 Overige leningen

Deze omvatten leningen die niet aan de vorige defi nities voldoen.

5 Langlopende uitgestelde baten, inclusief subsidies

5.1 Omschrijving

Alle baten die op een periode betrekking hebben, dienen in de winst- en verliesrekening te worden opge-
nomen, tenzij een standaard anders toelaat of vereist.
Uit het voorgaande vloeit voort dat ‘baten’ die toegekend zijn, maar zich slechts zullen realiseren in latere 
periodes, dienen te worden uitgesteld. Ingeval het uitstel meer dan de normale duurtijd van de exploi-
tatiecyclus betreft  of de 12 maanden na het afsluiten van de verslagperiode overstijgt, wordt deze baat 
binnen de verplichtingen onder de langlopende uitgestelde baten ondergebracht.
In vele boekhoudstandaarden wordt deze problematiek behandeld als ‘overlopende rekeningen van het 
passief ’, zonder dat daar de splitsing wordt gemaakt tussen lange en korte termijn. Enkele voorbeelden 
van het toepassingsdomein:
– contracten waarbij de onderneming (uitvoerder van een contract) kan genieten van een belangrijke 

addi tionele korting, zodra na 2 jaar een bepaald zakencijfer bereikt wordt.
 Indien ter gelegenheid van de opmaak van de jaarrekening de entiteit vaststelt dat de voorwaarde 

gerealiseerd zal worden – grote graad van zekerheid in de schattingswijze – kan dit recht als ‘langlo-
pende uitgestelde baat’ erkend worden. De realisatiemogelijkheid dient dan ook vast te staan;

– investerings- en interestsubsidies kunnen ook onder deze benadering behandeld worden.

5.2 Investeringssubsidies

5.2.1 Begrippen

Overheidssteun verwijst naar handelingen van de overheid die gericht zijn op het verschaff en van econo-
mische voordelen aan een specifi eke onderneming of reeks ondernemingen die hiervoor in aanmerking 
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komen op basis van bepaalde criteria. In het kader van deze standaard omvat overheidssteun geen voor-
delen die slechts indirect worden verschaft  via maatregelen die de algemene economische voorwaarden 
beïnvloeden, zoals het voorzien van infrastructuur in economisch achtergestelde gebieden of het opleg-
gen van handelsbeperkingen aan concurrenten.

Overheidssubsidies is een meer specifi eke term die verwijst naar steun door een overheid in de vorm 
van de overdracht van middelen aan een onderneming, indien in het verleden werd voldaan aan of in de 
toekomst zal worden voldaan aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van 
de onderneming. Overheidssubsidies omvatten geen vormen van overheidssteun die niet redelijkerwijs 
kunnen worden gewaardeerd, en omvatten evenmin transacties met een overheid die niet kunnen wor-
den onderscheiden van de normale handelstransacties van de onderneming.

Investeringssubsidies zijn overheidssubsidies met als voornaamste voorwaarde dat een onderneming 
die hiervoor in aanmerking komt vaste activa moet kopen, bouwen of anderszins verwerven. Mogelijk 
worden ook supplementaire beperkende voorwaarden opgelegd met betrekking tot het type of de locatie 
van de activa of de perioden waarin deze moeten worden verworven of aangehouden.

Exploitatiesubsidies zijn andere overheidssubsidies dan deze die verband houden met de verwerving 
van activa.
Subsidies dienen systematisch te worden opgenomen als baten over de perioden die nodig zijn om deze 
subsi dies toe te rekenen aan de gerelateerde kosten die ze beogen te compenseren. Ze mogen niet direct 
worden opgenomen in het eigen vermogen.
Voor investeringssubsidies betekent dit dat er twee mogelijke werkwijzen zijn:
– ofwel de subsidie opnemen als uitgestelde baat en toerekenen als baat tegenover de lasten, nl. de 

afschrijvingen op de investering;
– ofwel in mindering brengen bij de bepaling van de boekwaarde van het verworven actief.

Indien de investeringssubsidie in niet-monetaire activa verstrekt wordt, dan wordt de reële waarde hier-
van uitgedrukt, zowel voor de subsidie als voor het actief. Een alternatief is zowel de subsidie als het 
actief op te nemen aan de nominale waarde.
Indien de subsidie bestaat uit de ontvangst van een niet-monetaire component met onbeperkte levens-
duur, worden de lasten van de voorwaarden ter verwerving van deze subsidie gecompenseerd door de 
inwinstname. Een voorbeeld: ter gelegenheid van de herlokalisatie van de vestiging ontvangt de onder-
neming de grond gratis. De grond zal als initiële waardering de reële waarde hebben. Ook al worden 
gronden niet afgeschreven, dan is het mogelijk de subsidie in winst te nemen naar rato de afschrijving 
van het gebouw dat op de grond wordt gerealiseerd.
Indien de investeringssubsidie door het niet vervullen van alle voorwaarden geheel of gedeeltelijk moet 
worden terugbetaald, wordt deze terugbetaling behandeld als verandering van een schattingswijze 
(IAS 8); dit betekent voor de investeringssubsidie:
– ofwel de uitgestelde baat verminderen;
– ofwel de boekwaarde van het gesubsidieerde actief verhogen.

Uitgestelde baten ‘kapitaalsubsidies’ wordt onderverdeeld in lange termijn (meer dan 12 maanden) en 
korte termijn.
Indien de kapitaalsubsidie op meer dan 12 maanden is, moet de algemene regel van de contante waarde 
worden toegepast.
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Naast de investeringssubsidie bestaan er nog de interestsubsidies (zie punt 4.1.2.5 hiervoor) en de exploi-
tatiesubsidies. Deze laatste betreff en een rechtstreekse tussenkomst in de werking van de onderneming. 
Exploitatiesubsidies kunnen worden voorgesteld als andere bedrijfsopbrengsten. Een alternatief is dat ze 
in mindering worden gebracht van de bedrijfskosten waarop ze betrekking hebben.

5.2.2 Praktische boekwijze van uitgestelde baten wegens investeringssubsidie

a) Praktisch voorbeeld

Gegevens
1) 15/01/20N0: Het bij de overheid ingediende dossier voor een kapitaalsubsidie van 250 000,00 EUR 

op een nieuwe investering van 1 000 000,00 EUR wordt goedgekeurd. De toezegging is defi nitief en 
de onderneming voorziet dat ze aan alle gestelde voorwaarden zal kunnen voldoen. De kapitaalsub-
sidie moet in relatie worden gebracht met de investering. De toegezegde kapitaalsubsidie wordt 
proportioneel uitgesplitst over de delen van de investering. Deze theoretische onderverdeling van 
de kapitaalsubsidies is van belang voor het boeken van de jaarlijkse fi nanciële opbrengst;

Investeringen % van totale investering Toegezegd subsidiebedrag

Terreinen 100 000,00 10% 25 000,00

Gebouwen 200 000,00 20% 50 000,00

Machines 500 000,00 50% 125 000,00

Installaties 200 000,00 20% 50 000,00

Totaal 1 000 000,00 100% 250 000,00

2) 15/02/20N0: Aankoopfactuur: de eerste fase van de investering van 300 000,00 EUR is gerealiseerd 
(terreinen: 100 000,00 en gebouwen: 200 000,00);

3) 15/03/20N0: Bankafschrift : men ontvangt 100 000,00 EUR van de subsidie via de bank;
4) 15/04/20N0: Aankoopfactuur: de tweede fase van de investering van 500 000,00 EUR is gerealiseerd 

(machines: 500 000,00, excl. 21% btw);
5) 15/05/20N0: Bankafschrift : men ontvangt 100 000,00 EUR van de subsidie via de bank;
6) 15/06/20N0: Aankoopfactuur: de derde fase van de investering van 200 000,00 EUR is gerealiseerd 

(installaties: 200 000,00, excl. 21% btw);
7) 15/07/20N0: Bankafschrift : men ontvangt de resterende 50 000,00 EUR van de subsidie via de bank;
8) 31/12/20N0: Inventaris op het einde van het jaar: volgens de waarderingsregels moet de 

1 000 000,00 EUR als volgt afgeschreven worden:
– terreinen: 100 000,00 EUR:  = geen
– gebouwen: 200 000,00 EUR op 20 jaar =   10 000,00 EUR
– machines: 500 000,00 EUR op 5 jaar = 100 000,00 EUR
– installaties: 200 000,00 EUR op 8 jaar =   25 000,00 EUR

 De activa mogen afgeschreven worden voor een volledig jaar in het jaar van aankoop;
9) Inventaris op het einde van het jaar: de in opbrengstname van de kapitaalsubsidie gebeurt als volgt:
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Toegezegd 
subsidiebedrag

Afschrijvings-
percentage

Jaarlijkse 
afschrijving

Jaarlijkse 
fi nanciële opbrengst

Terreinen 25 000,00 – – –

Gebouwen 50 000,00 5% 10 000,00 (1) 2 500,00 

Machines 125 000,00 20% 100 000,00 25 000,00

Installaties 50 000,00 12,5% 25 000,00 6 250,00

Totaal 250 000,00 135 000,00 33 750,00

 (1) 2 500,00 = (kapitaalsubsidie die betrekking heeft  op gebouwen) × (afschrijvingspercentage gebouwen)
  = 50 000,00 × 5%.

b) Boekingen
Het uitwerken van dit voorbeeld binnen IFRS vergt volgende aandachtspunten:
– gezien de ‘totale’ subsidie als ‘verplichting’ genoteerd wordt, moet er GEEN splitsing gebeuren voor 

‘latente belastingsverplichting’. Het geheel is een verplichting;
– de ‘Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies’ moeten gesplitst worden in lange termijn (rek 170000) en 

korte termijn (rek 470000). Jaarlijks, ter gelegenheid van de inventaris, gebeurt de overboeking ‘lt’ 
naar ‘kt’ (170000 naar 470000);

– de opvolging van wat reeds in winst genomen is, gebeurt in hoofde van de rekening 470000 (kt), 
hetgeen best uitgedrukt wordt door een correctierekening ‘Uitgestelde baten: in winst genomen kapi-
taalsubsidie (kt) (–) ‘rek 470001’;

– de rekening 470001 zelf is een correctie op de kosten verbonden aan het actief (afschrijvingen, 
waardever minderingen) die gerapporteerd worden binnen het bedrijfsresultaat. Een opbrengstreke-
ning binnen het bedrijfsresultaat is dan ook vereist ‘740200 Baten uit investeringssubsidies’;

– bij verkoop van gesubsidieerde activa gelden dezelfde regels. Een uitzondering hierop vormt de ver-
koop van ‘bedrijfsgehelen’ waarvan het resultaat in de toelichting of de winst- en verliesrekening 
afzonderlijk dient te worden gerapporteerd (IFRS 5). Indien ondernemingen dit wensen te voorzien in 
hun rekeningenstelsel, dan splitsen ze het resultaat bij verkoop vaste activa volgens IFRS 5. IFRS 5 is 
beperkt tot winst of verlies op activa bestemd voor verkoop (n.v.t. in dit hoofdstuk), en voor realisatie 
van vaste activa behorende tot een af te stoten bedrijfsgeheel. Dit is wel van toepassing in dit hoofd-
stuk. Dit leidt ertoe winst of verlies bij verkoop vaste activa als volgt in het rekeningenstelsel te noteren:
– indien in de gewone gevallen niet IFRS 5:
 614000 en 741300
– indien afzonderlijk te rapporteren onder IFRS 5:
 614100 en 740301
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Boekingen:

20N0 Te ontvangen kapitaalsubsidies
 aan Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies (lt)
  Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies (kt)

420221
170000
470000

250 000,00
216 250,00
33 750,00

Terreinen: aanschaffi ngswaarde
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde
 aan Andere diverse schulden

200100
200110
485500

100 000,00
200 000,00

300 000,00

Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies

550000
420221

100 000,00
100 000,00

Installaties: aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden

200200
499480
485500

500 000,00
btw

500 000,00
+ btw

Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies

550000
420221

100 000,00
100 000,00

Installaties, machines en uitrusting: 
aanschaffi ngswaarde
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden

200200
499480
485500

200 000,00
btw

200 000,00
+ btw

Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies

550000
630001

50 000,00
50 000,00

31 12 N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Gebouwen: geboekte afschrijvingen
  Installaties, machines en uitrusting: 

geboekte afschrijvingen

630001
200118

200208

135 000,00
10 000,00

125 000,00

In resultaat genomen kapitaalsubsidie
 aan Baten van kapitaalsubsidie

470001
740200

33 750,00
33 750,00

31 12 N0 Uitgestelde baten: kapitaalsubsidie (lt)
 aan Uitgestelde baten: kapitaalsubsidie (kt)

170000
470000

33 750,00
33 750,00

enz.

5.2.3 Enkele bijzondere gevallen inzake kapitaalsubsidie

a) De investering is gebeurd vóór toezegging van de kapitaalsubsidie
De onderneming, die jaarlijks een aantal vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verricht, kan aan de 
overheid een principiële toestemming tot investeren onder het regime van de kapitaalsubsidie vragen. 
Voert zij de investering eff ectief door, dan dient zij het dossier in. Daardoor komt het soms voor dat de 
investering reeds verricht is en dat er reeds één (of meer) afschrijvingen op toegepast zijn voor zij de 
toezegging van de kapitaalsubsidie ontvangt.
In dit geval wordt bij het toekennen van de subsidie onmiddellijk dit gedeelte ten bate genomen waar-
voor reeds afschrijvingen zijn geboekt.
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Voorbeeld
– 20N0: aankoop machine: afschrijving 20% 50 000,00 EUR
– Stand van de rekeningen op het ogenblik dat de kapitaalsubsidie wordt toegezegd:
 200230 Machines: aanschaffi  ngswaarde 50 000,00 EUR
 200238 Machines: geboekte afschrijving 10 000,00 EUR
– Toegezegde subsidie: 5 000,00 EUR

Uit deze gegevens volgt: op het moment van toezegging is reeds 1 jaar afgeschreven, hetgeen betekent dat 
er eveneens 20% van de subsidie in winst genomen dient te worden.
De subsidie zelf moet juist geboekt worden op lange termijn en op korte termijn.

De boekingen zijn:

Te ontvangen kapitaalsubsdies
 aan Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies lt
  Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies kt

420221
170000
470000

5 000,00
3 000,00
2 000,00

In winst genomen kapitaalsubsidies
 aan Baten investeringssubsidie

470001
740200

1 000,00
1 000,00

b) Kapitaalsubsidies op activa met onbeperkte levensduur
Deze activa zijn niet aan een systematische waardedepreciatie onderhevig. De investering veroorzaakt 
geen lasten, de subsidie wordt niet als baat erkend, maar blijft  als langlopende verplichting geboekt.
Doet er zich een bijzonder waardeverminderingsverlies voor, dan zal een deel van de kapitaalsubsidie in 
baat genomen worden.

c) Verkoop van een vast actief waarvoor kapitaalsubsidie werd verkregen
Bij verkoop zal het gedeelte van de kapitaalsubsidie dat betrekking heeft  op het vast actief en dat nog niet 
in het resultaat is opgenomen, onmiddellijk in winst worden genomen.

Onderstellen we de volgende gegevens op 30/06/20N0:

Investeringen:

Soort
Aanschaffi ngs-
waarde in EUR

Afschrijvings-
percentage

Geboekte 
afschrijvingen 

in EUR
Kapitaalsubsidies 

in EUR

In resultaat 
genomen kapitaal 

in EUR

Terreinen 100 000,00 (0) – 25 000,00 –

Gebouwen 200 000,00 (5%) 30 000,00 50 000,00 7 500,00

Machines 500 000,00 (20%) 300 000,00 125 000,00 75 000,00

Installatie 200 000,00 (12,5%) 75 000,00 50 000,00 18 750,00

Per 1/7 wordt een machine met aanschaffi  ngswaarde 100 000,00 EUR (zijnde 20% van 500 000,00 EUR) 
verkocht voor 60 000,00 EUR. Geef de boekingen m.b.t. de regularisatie.
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Uit bovenstaande tabel kunnen we afl eiden:
– boekwaarde van de verkochte machine

aanschaffi  ngswaarde (1/5 × 500 000,00) 100 000,00 EUR
geboekte afschrijving (1/5 × 300 000,00) 60 000,00 EUR
boekwaarde (1/5 × 200 000,00) 40 000,00 EUR

– resterende kapitaalsubsidies m.b.t. de verkochte machine
kapitaalsubsidie (1/5 × 125 000,00) 25 000,00 EUR
in winst genomen (1/5 × 75 000,00) 15 000,00 EUR
in winst te nemen 10 000,00 EUR

– meerwaarde bij realisatie vaste activa
verkoopprijs 60 000,00 EUR
boekwaarde 40 000,00 EUR
winst 20 000,00 EUR

De toestand van de rekeningen vóór verkoop is:

200230 Machines: aanschaffi ngswaarde DS 500 000,00

200238 Machines: geboekte afschrijvingen CS 300 000,00

170000 Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies (alleen m.b.t. de machines) CS 25 000,00

470000 Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies kt CS 100 000,00

470001 In winst genomen kapitaalsubsidies DS 75 000,00

Hieruit volgen de volgende boekingen:

Diverse vorderingen (verkoper vaste activa)
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen 
Verkoop machine

420262
499820

499420

72 600,00
60 000,00

12 600,00

Uitgestelde baten: Kapitaalsubsidies lt
 aan Uitgestelde baten: Kapitaalsubsidies kt 
Overboeking naar kt

170000

470000

25 000,00

25 000,00

In winst genomen kapitaalsubsidies
 aan Baten van kapitaalsubsidies 
Inwinstname wegens verkoop

470001

740200

10 000,00

10 000,00

Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen machines (–)
 aan Machines: aanschaffi ngswaarde
  Meerwaarde op de realisatie van  

vaste activa

499820
200238
200230

741800

60 000,00
60 000,00

100 000,00

20 000,00

Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies kt
 aan In resultaat genomen 

kapitaalsubsidies (–1) 
Sluiting van de rekeningen

470000

470200

25 000,00

25 000,00
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d) Herziening van kapitaalsubsidies
Het verkrijgen van een kapitaalsubsidie is afh ankelijk van een aantal voorwaarden. De overheid zal 
hierop controle uitoefenen.
Bij een dergelijk onderzoek kan de verstrekte of toegezegde kapitaalsubsidie herzien worden. Deze her-
ziening moet boekhoudkundig prospectief worden verwerkt. Dit betekent dat er geen veranderingen 
t.o.v. het verleden tot uitdrukking worden gebracht.
Herziening wordt beschouwd als een verandering van schattingswijze (IAS 8).

Voorbeeld
Op een investering ad 100 000,00 EUR, afschrijfb aar op 5 jaar, werd een kapitaalsubsidie ad 20 000,00 EUR 
toege staan.
Gedurende het derde jaar stelt de overheid vast dat de voorwaarde qua tewerkstelling niet volledig vol-
daan is, en herleidt de subsidie tot 15 000,00 EUR. De onderneming stort de 5 000,00 EUR terug.

De toestand vóór herziening is als volgt:

TOESTAND

subsidie 20 000,00 EUR

2 jaar in winst – 8 000,00 EUR

 resteert 12 000,00 EUR

op > 1 jaar 8 000,00 EUR

 ≤ 1 jaar 4 000,00 EUR

Dit wordt in de rekeningen als volgt uitgedrukt:

170000 Uitgestelde baten: kapitaalsubsidie – lange termijn CS 8 000,00 EUR
470000 Uitgestelde baten: kapitaalsubsidie – korte termijn GS 12 000,00 EUR
470001 In winst genomen subsidies (–) DS 8 000,00 EUR

Hetzij nog 12 000,00 EUR in winst te nemen.

Door de terugbetaling van 5 000,00 EUR daalt het nog in winst te nemen bedrag van 12 000,00 EUR naar 
7 000,00 EUR, te splitsen
in lange termijn (170000) 2/3: 4 666,67 EUR
en korte termijn (470000/470001) 1/3: 2 333,33 EUR

Waaruit als boekingen:

Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies lt 
(8 000,00 – 4 667,67)
Uitgestelde baten: kapitaalsubsidies kt
 aan Kredietinstellingen: R/C

170000
470000
550000

3 333,33
1 666,67

5 000,00
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5.2.4 Kapitaalsubsidies en belastinglatenties

Binnen IAS zijn kapitaalsubsidies een uitgestelde baat. Ze worden gerangschikt als een ‘verplichting’ 
en niet als eigen vermogen met een latente belastingverplichting zoals in het Belgische boekhoudrecht 
gebruikelijk is.

5.2.5 Verwerking van de kapitaalsubsidie indien deze rechtstreeks afgetrokken wordt van 
de aanschaffi ngswaarde van het vast actief

Deze alternatieve verwerkingswijze werd in D 3, H 1, punt 2.3.6.4 behandeld.

5.3 Intrestsubsidies

5.3.1 Leningen met intrestsubsidie

Overheden subsidiëren ondernemingen ter gelegenheid van het verrichten van investeringen, door tus-
sen te komen in de lasten van de voor de investering noodzakelijke fi nanciering.

De hier bedoelde subsidies moeten worden behandeld als investeringssubsidies. De onderneming ont-
vangt de intrestsubsidie alleen indien ze een investering doet. De ‘inwinstname’ ervan vormt dan ook een 
bedrijfsresultaat en geen fi nancieel resultaat. De subsidie moet aan haar reële waarde worden uitgedrukt. 
IAS 20 geeft  twee verwerkingswijzen van investeringssubsidies, ofwel wordt de investeringssubsidie uit-
gedrukt als uitgestelde baat, ofwel wordt de subsidie in mindering gebracht van het verworven actief.
Op basis van het hiernavolgende voorbeeld wordt hierna de voorkeurmethode (uitdrukken als uitge-
stelde baat) geïllustreerd. De methode van in mindering brengen van het verworven actief werd in D 3, 
H 1, punt 2.3.6.4 behandeld.

5.3.2 Praktische illustratie

De onderneming ontvangt op 01/05/20N0 van KBC een investeringskrediet voor een bedrag van 
100 000,00 EUR met een semestriële intrestvoet van 3% en vervallend op 31 oktober en 30 april. De 
terugbetaling gebeurt eveneens semestrieel, op 31 oktober en 30 april, telkens voor 10 000,00 EUR. Er 
wordt een rentetoelage van 0,75% (semestrieel) toegekend. Deze wordt in één som toegekend op 1 juli 
20N0, na het indienen van de bewijsstukken.
Op 01/08/20N0 stort de overheid de volledige intrestsubsidie.
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Dit leidt tot volgende afl ossingstabel:

Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Intrest toe te rekenen op 31/12

01 05 20N0   100 000,00  

31 10 20N0 3 000,00 10 000,00 90 000,00 900,00

30 04 20N1 2 700,00 10 000,00 80 000,00  

31 10 20N1 2 400,00 10 000,00 70 000,00 700,00

30 04 20N2 2 100,00 10 000,00 60 000,00  

31 10 20N2 1 800,00 10 000,00 50 000,00 500,00

30 04 20N3 1 500,00 10 000,00 40 000,00  

31 10 20N3 1 200,00 10 000,00 30 000,00 300,00

30 04 20N4 900,00 10 000,00 20 000,00  

31 10 20N4 600,00 10 000,00 10 000,00 100,00

30 04 20N5 300,00 10 000,00 0,00  

 16 500,00 100 000,00   

De berekening van de intrestsubsidie gaat als volgt: een rentetoelage van 0,75% (semestrieel) wordt bere-
kend op het uitstaande kapitaal. Merk op dat we enkel de kolommen 2 en 5 (intrestsubsidie en de over 
te dragen intrestsubsidie op het einde boekjaar) zullen nodig hebben voor de boekhoudkundige verwer-
king van de intrestsubsidie. De andere kolommen zijn informatief om de berekeningen te illustreren.

Datum Intrestsubsidie Afl ossing Kapitaal Intrestsubsidie 
toe te rekenen op 31/12

01 05 20N0   100 000,00  

31 10 20N0 750,00 10 000,00 90 000,00 975

30 04 20N1 675,00 10 000,00 80 000,00

31 10 20N1 600,00 10 000,00 70 000,00 1 225

30 04 20N2 525,00 10 000,00 60 000,00

31 10 20N2 450,00 10 000,00 50 000,00 925

30 04 20N3 375,00 10 000,00 40 000,00

31 10 20N3 300,00 10 000,00 30 000,00 625

30 04 20N4 225,00 10 000,00 20 000,00

31 10 20N4 150,00 10 000,00 10 000,00 325

30 04 20N5 75,00 10 000,00 0,00 50

 4 125,00 100 000,00   
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5.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode

01 05 N0 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op

rekening
  Binnen het jaar vervallende

kredietinstellingen: schulden op 
rekening

Aangaan lening

55000

150110

460110

100 000,00

90 000,00

10 000,00

01 07 N0 2 Te ontvangen intrestsubsidie langer dan één jaar
Te ontvangen intrestsubsidie op ten hoogste 
één jaar
 aan Uitgestelde baten intrestsubsidie lt 

(9/10 × 4 125,00)
  Uitgestelde baten intrestsubsidie kt 

(1/10 × 4 125,00)

260051

420221

170100

470010

3 712,50

412,50

3 712,50

412,50

01 08 N0 3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen intrestsubsidies lt
  Te ontvangen intrestsubsidies kt
Ontvangst intrestsubsidies

55000
260051
420221

4 125,00
3 712,50

412,50

31 10 N0 4 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling intrest + afl ossing

65000

460110
55000

3 000,00

10 000,00
13 000,00

31 12 N0 5a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Afsluiting: berekenen rente

65000
49200

900,00
900,00

5b Baten uit intrestsubsidies
 aan Over te dragen opbrengsten
Afsluiting: berekenen intrestsubsidies

740210
49300

975,00
975,00

5c Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietin-

stellingen: schulden op rekening
Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt

150110

460110

20 000,00

20 000,00

01 01 N1 6 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-

den aan schulden
Opening boekjaar N1

49200

65000

900,00

900,00
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30 04 N1 7 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling intrest + afl ossing

460110

65000
55000

10 000,00

2 700,00
12 700,00

31 10 N1 8 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling intrest + afl ossing

65000

460110
55000

2 400,00

10 000,00
12 400,00

31 12 N1 9a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
Afsluiting: berekenen van de rente

65000
49200

700,00
700,00

9b Baten uit intrestsubsidies
 aan Over te dragen opbrengsten
Afsluiting: berekenen van de kapitaalsubsidie

74021
49300

1 225,00
1 225,00

9c Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietin-

stellingen: schulden op rekening
Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt

150110

460110

20 000,00

20 000,00

5.4 Overige uitgestelde baten

5.4.1 Begrip

Naast subsidies – een typevoorbeeld van uitgestelde baten – zijn er nog tal van andere voorbeelden:
– baten uit licentie- en royaltycontracten die voor meerdere jaren ontvangen werden;
– baten bij verkoop van goederen waarbij de verkoopprijs toekomstige prestaties onderstelt;
– ...
Telkens wanneer een ‘gerealiseerde baat’ slechts kan worden toegewezen tot latere boekjaren, moet deze 
worden uitgesteld.

5.4.2 Praktische illustratie

Een zelf ontwikkeld en gepatenteerd productieprocedé wordt in licentie gegeven aan de onderneming 
LV voor exclusief gebruik in Nederland en Luxemburg gedurende 5 jaar tegen volgende voorwaarde: 
onmiddellijke betaling op moment van ondertekening van het contract: 500 000,00 EUR. In dit voor-
beeld is het duidelijk dat de 500 000,00 EUR geen baat is van het werkingsjaar, maar dient te worden 
gespreid over de totale duurtijd van het contract.
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Dit wordt uitgedrukt door:

170200 Uitgestelde baten: overige lt (zonodig verder onder te verdelen) 400 000,00

470100 Uitgestelde baten: overige kt 100 000,00

470101 In resultaat genomen overige uitgestelde baten (–) –

Laat toe om analytisch de inresultaatname op te volgen

De boekingen zijn:

Kredietinstellingen RC
 aan Uitgestelde baten: overige lt
  Uitgestelde baten: overige kt

550000
170200
470100

500 000,00
400 000,00
100 000,00

datum contract
In resultaat genomen overige uitgestelde baten
 aan Royalty’s
Inventaris

470101
710000

100 000,00
100 000,00

6 Langlopende voorzieningen

6.1 Begrip voorzieningen

Een voorziening is een verplichting van een onzekere omvang of met een onzeker tijdstip. De verplich-
ting is een bestaande verplichting van de onderneming die voortvloeit uit gebeurtenissen uit het verle-
den waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in de uitstroom uit de entiteit van middelen die 
economische voordelen in zich bergen. De gebeurtenis van het verleden leidt tot een in rechte afdwing-
bare of een feitelijke verplichting waarbij er voor de onderneming geen alternatief bestaat de verplichting 
op een andere wijze af te wikkelen. De verplichting is in rechte afdwingbaar omwille van een contract, 
de wetgeving of andere wettelijke verplichtingen. De feitelijke verplichting vloeit voort uit een door de 
onderneming feitelijke en consistent gevolgde gedragslijn waardoor derden een geldige verwachting 
mogen hebben dat de onderneming haar verantwoordelijkheid zal opnemen.

Er zijn drie essentiële elementen in de defi nitie van de voorziening:
a) de onderneming heeft  een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting ten gevolge van 

een gebeurtenis in het verleden; en
b) het is waarschijnlijk dat daaruit een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 

bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en
c) het bedrag waartegen de verplichting zal worden afgewikkeld, kan op een betrouwbare wijze worden 

geschat.

‘Bestaande’ verplichting is een essentieel element. Meestal is het duidelijk wat zich heeft  voorgedaan in 
het verleden waaruit de verplichting voortvloeit. Het feit dat het moet gaan om een bestaande verplich-
ting, betekent onmiddellijk dat binnen IFRS/IAS de in sommige andere boekhoudstandaarden toegela-
ten ‘voorzieningen voor groot onderhoud’ onmogelijk is. Het feit dat een vast actief gebruikt wordt, en 
om de toekomstige economische voordelen van dit actief verder te kunnen gebruiken er onderhouds-
werken dienen te gebeuren, is er geen reden om een voorziening aan te leggen. Een onderneming kan 
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immers beslissen het onderhoud niet uit te voeren. IAS 16 met betrekking tot materiële vaste activa geeft  
duidelijk weer dat latere kosten slechts kunnen worden opgenomen als actief, indien ze noodzakelijk 
zijn voor de toekomstige prestaties; is dit niet het geval, dan worden ze in de winst- en verliesrekening 
verwerkt.
De gebeurtenis waarnaar verwezen wordt, is deze die gekend is voor de verslagperiode waarover men 
rapporteert. Dit betekent uiterlijk de datum waarop de bevoegde organen (zaakvoerder, Raad van 
Bestuur, ...) het akkoord gegeven hebben de jaarrekening voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
Dit betekent dat de onderneming alleen verplichtingen, geldend voor de toestand tot op dat moment, 
kan noteren en niet deze die zouden kunnen voortvloeien uit toekomstige wetgeving, reglementering, 
conve nanten, gebruiken, ... Voorbeeld: bij het sluiten van de jaarrekening moeten alle mogelijke boetes 
worden opgenomen die vermoed worden als verplicht te betalen, gezien niet aan alle ‘bestaande’ milieu-
verplichtingen werd voldaan, maar is het uitgesloten voorzieningen op te nemen voor verplichtingen 
die zullen ontstaan, mochten deze milieuverplichtingen in het kader van een toekomstig geformuleerd 
overheidsbeleid veran deren en waaraan de onderneming niet onmiddellijk kan voldoen. Enkel in dit 
uitzonderlijke geval moet dit reeds in de jaarrekening verwerkt worden.
Voorbeelden van gebeurtenissen uit het verleden zijn: verkoop van goederen en diensten met waar-
borgclausules, afgesloten personeelscontracten die verbroken worden, kwaliteitsgebreken die vastge-
steld werden, verstrekte zekerheden voor derden die hun verbintenissen niet nakomen, inbreuken op 
bestaande reglementering, niet nakomen van bestaande convenanten, verstrekken van premies, punten, 
chromo’s die gebruikers van de producten gedurende een bepaalde termijn kunnen eisen, ...
Toch is het denkbaar dat uitzonderlijk twijfel kan bestaan rond de verplichting. Voorbeeld: heeft  de 
gebeurtenis ‘kwaliteitsgebrek’ een relatie tot de levering door de onderneming dan wel tot de slechte 
conditionering of ondeskundige behandeling van de klant van de onderneming? In deze uitzonderlijke 
gevallen moet de onderneming aan oordeelsvorming doen of het al dan niet meer dan waarschijnlijk is 
dat er op het einde van de verslagperiode een verplichting bestaat. Is het meer dan waarschijnlijk dat er 
op het einde van de verslagperiode geen verplichting ontstaat, dan zal de onderneming in de toelichting 
een voorwaardelijke verplichting aanduiden (voor zover materieel en relevant).

Het aspect ‘verplichting’ houdt eveneens in dat er een derde partij is die eisend is, of waarvan verwacht 
kan worden dat er eisende partijen kunnen optreden:
– indien er een claim is van een derde over een gebeurtenis, is deze derde partij duidelijk aanwezig;
– maar er zijn zeer veel gevallen waar met betrekking tot de gebeurtenissen uit het verleden er nog geen 

‘eisende partijen’ zijn, maar waar de statistieken van het verleden aanduiden dat ze zich wel zullen 
voordoen.

Indien de contractueel voorziene, niet tijdige levering door een klant geclaimd wordt, is de derde partij 
gekend, en dient men alleen te beoordelen wat het bedrag is dat voor het niet nakomen van de voor-
waarde zal dienen te worden betaald.
Indien goederen en diensten geleverd worden met een technische waarborgverplichting, of met de 
beloft e van gedefi nieerde toekomstige prestaties op afroep die de klant niet moet betalen, richt de onder-
neming zich op de statistische gegevens van het verleden om in te schatten hoeveel klanten hiervan 
gebruikmaken. Voor nieuwe ondernemingen, voor nieuwe producten of diensten enz. bestaat deze 
statistische ervaringsbasis niet. Ofwel kan de onderneming theoretische modellen ontwikkelen om het 
risico in te schatten en deze als beste schat tingswijze gebruiken; dan wel moet de onderneming erkennen 
dat de verplichting niet betrouwbaar kan worden geschat. In het eerste geval wordt de voorziening in 
de jaarrekening opgenomen, in het tweede geval kan dit niet en dient in de toelichting uitleg te worden 
gegeven aan het aleatoire karakter.
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6.2 Waardering van voorzieningen

Het bedrag dat als voorziening is opgenomen, dient de beste schatting te zijn van de uitgaven die vereist 
zijn om de bestaande verplichtingen op het einde van de verslagperiode af te wikkelen. Dit bedrag wordt 
gesplitst in het deel op lange termijn en het deel op korte termijn.
Het is de opdracht van het management systemen te ontwikkelen die haar toelaten om voorzieningen 
degelijk te kunnen inschatten.
Zo zal een degelijke analytische opvolging van de kosten veroorzaakt door:
– technische waarborgverplichtingen;
– premie, punten en soortgelijke acties;
– kwaliteitswaarborg;
– ...
de mogelijkheid geven om een ‘verwachtingswaarde’ van de voorziening per einde verslagperiode weer 
te geven.

Heeft  de onderneming geen beschikking over dergelijke systemen, of betreff en de voorzieningen gebeur-
tenissen die zich niet voldoende herhalen om er een statistische basis voor te scheppen, dan zal men de 
‘expertisemethode’ dienen te gebruiken. De gebeurtenis die aanleiding tot de verplichting geeft , wordt 
in al haar aspecten (juridisch, maatschappelijk, personeel, economisch, goede naam, corporate gover-
nance,....) geanalyseerd om tot een waardering van de voorziening te kunnen overgaan. Het is evident dat 
interne expertise waar nodig aangevuld of gecontroleerd moet worden met externe expertise.

Alle voorzieningen worden vóór belastingaspecten gewaardeerd, gezien de belastingaspecten globaal 
benaderd worden volgens IAS 12.
Het is evident dat bij het komen tot de beste schatting van een voorziening de onderneming rekening 
houdt met de risico’s en onzekerheden die onvermijdelijk samenhangen met de gebeurtenissen en 
omstandigheden die de aanleiding zijn van de voorziening.
Risico betekent dat het bedrag waartegen de verplichting gewaardeerd wordt, kan variëren. Het vergt 
oordeelsvorming door de leiding, die moeilijker wordt naarmate er zich meer onzekerheidsfactoren 
voordoen. De leiding dient haar oordeel te vormen, waarbij het niet geoorloofd is overmatige voorzie-
ningen aan te leggen om het risico af te dekken. IAS 37 geeft  aan dat de entiteit verplicht is om voor elke 
categorie van voorziening voldoende informatie te verschaff en inzake de belangrijkste onderstellingen 
over de risico-inschatting.

Voorzieningen die een langetermijnaspect hebben, zullen aan contante waarde tot uitdrukking gebracht 
worden. De discontovoet die door de onderneming aangewend wordt, is voor belas tingen, en volgt de 
markt op het moment van berekening (geëigend aan het soort van langetermijnrisico). Voorbeeld: voor-
ziening inzake de 3-, 5- of 10-jarige technische waarborgverplichtingen.

In hoeverre de onderneming op het moment van de aanleg van een voorziening rekening houdt met 
toekomstige gebeurtenissen, hangt af van het feit of ze zelf deze toekomst kan beïnvloeden. Indien deze 
toekomst afh angt van derden (overheid, contractuele partner), kan dit alleen worden opgenomen indien 
er op de datum van afsluiting voldoende zekerheid heerst.
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Voorbeeld:
– in geval van voorziening milieuschade voert de onderneming een investeringsprogramma uit, of 

heeft  zij tot dit investeringsprogramma beslist, waardoor in de toekomst minder milieuschade die 
geclaimd kan worden, zal voorkomen. Gezien de beslissing hier bij de onderneming ligt, moet er 
rekening mee worden gehouden;

– in geval van voorziening milieuschade is er een actie van alle betrokken ondernemingen aan de 
gang bij de lokale en internationale overheden tot aanpassing van de normen. Het feit dat deze actie 
bestaat, vormt geen enkele basis om hiermee bij afsluiting jaarrekening rekening mee te houden.

6.3 Vergoedingen en gelijkaardige

Ter gelegenheid van het moeten aanleggen van een voorziening is het mogelijk dat activa zullen worden 
gerealiseerd en/of mogelijk vergoedingen van derden zullen worden ontvangen. Hoe moeten deze ver-
werkt worden?

6.3.1 Vervreemding van activa ter gelegenheid van de gebeurtenis die tot een 
voorziening aanleiding geeft

IAS 37 stelt duidelijk dat winst of verlies bij realisatie van een actief geen invloed heeft  op de waardering 
van de voorziening, zelfs indien de verkoop van dit actief duidelijk gelinkt is aan de gebeurtenis die aan-
leiding gaf tot de voorziening. Dit resultaat wordt verwerkt zoals gesteld in de normen IAS 16 ‘Materiële 
vaste activa’, IAS 38 ‘Immateriële activa’ en IFRS 5 ‘Vaste activa’ aangehouden voor verkoop en beëin-
digde bedrijfsactiviteiten die in de volgende hoofdstukken zullen worden behandeld. Ter gelegenheid 
van de beslissing tot het sluiten van een productlijn, ontstaan afwikkelingsverplichtingen met afnemers 
van de producten waarvan de waarborgperiode nog niet verlopen is. Anderzijds kan de onderneming 
daardoor een aantal machines alsook onroerend goed verkopen. Onder de voorzieningen kan alleen de 
verplichting tot uitdrukking worden gebracht (voor zover dit nog niet gebeurd is) van de afwikkelings-
verplichting inzake een niet-uitgedoofde waarborg. Het kan zijn dat de voorzieningen die aangelegd 
werden onder de going concern-optie, niet voldoen om alle verplichtingen voor de toekomst te dekken. 
Er dient dan een aanvulling te komen. De winst of het verlies voortvloeiend uit de verkoop van machines 
enz. dient geboekt te worden onder de baten/lasten.

6.3.2 Vergoedingen

De onderneming kan zich indekken tegen risico’s voortvloeiende uit haar verrichtingen door het afslui-
ten van verzekeringen, door vrijwaringsclausules of garanties van leveranciers, ... Dit betekent dat als 
voor de onder neming de verplichting ontstaat, zij een vordering zal instellen tegenover de derde. De last 
van de voorziening zou kunnen verminderen door de baat van degene die dient tussen te komen. IAS 37 
stelt duidelijk dat:
– de onderneming haar eigen verplichting voor de door haar onderhandelde verrichtingen integraal 

tot uitdrukking moet brengen als een verplichting;
– het recht op vergoeding slechts tot uitdrukking kan worden gebracht als het vrijwel zeker is dat dit 

zal worden gerealiseerd;
– dit recht als een afzonderlijk actief moet worden weergegeven.
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Deze voorstelling in de jaarrekening volgt de realiteit (‘substance’) van de transactie. Er is een verplich-
ting en er is een vordering op niveau van de balans. In het overzicht van comprehensieve winst/verlies 
mag de last die betrekking heeft  op een voorziening worden gepresenteerd zonder het bedrag dat voor 
een vergoeding werd opgenomen.

Voorbeeld
Een groothandelaar in huishoudapparaten heeft  met zijn leveranciers een akkoord gesloten dat hij zelf 
de risico’s van technische waarborg gedurende 6 maanden draagt, mits de leverancier de voorgestelde en 
door hem aanvaarde gevallen dekt voor een forfaitair overeengekomen bedrag. In dit voorbeeld bestaan 
er twee afzonderlijke transacties:
– relatie onderneming en klant: het risico van kwaliteitsgebreken gedurende 6 maanden. De onderne-

ming zal dit uitdrukken als een verplichting, steunende op de statistische kennis van het verleden;
– relatie onderneming en leverancier: het recht op tussenkomst door de leverancier aan een forfaitair 

bedrag per aanvaard geval. De onderneming zal dit uitdrukken, ook op basis van de ervaring in het 
verleden, als een vordering op de leverancier;

– resultaat van de onderneming: saldo tussen aangelegde voorziening en vordering wegens tegemoetko-
ming leverancier.

6.4 Gebeurtenissen na het aanleggen van de voorziening

6.4.1 Afwikkeling in komende boekjaren

Voorzieningen worden aangelegd voor bepaalde gebeurtenissen. Indien deze gebeurtenis haar afwikke-
ling kent, wordt de voorziening benut. Het is duidelijk dat voorzieningen niet voor andere doeleinden 
kunnen worden aangewend.

Voorbeeld: door de onderneming uitgegeven premiezegels met datum vorige boekjaren worden inge-
diend. De onderneming gebruikt voor deze afwikkeling de aangelegde voorziening. Is de aangelegde 
voorziening onvoldoende, dan impliceert dit een additionele last van de periode; is de aangelegde voor-
ziening te hoog, dan betekent dit een baat van de periode.

6.4.2 Wijzigingen in voorzieningen

Indien in de verslagperiode na aanleg van de voorziening deze niet afgewikkeld is, zal op het einde van 
elke verslagperiode de aangelegde voorziening in het kader van de op dit moment beschikbare gegevens 
beoordeeld en voor zover nodig aangepast worden. Oordeelt de onderneming dat de aangelegde voorzie-
ning niet langer geheel of gedeeltelijk nodig is om de verplichting af te handelen, dan wordt deze terug-
genomen; oordeelt de onderneming dat de verplichting hoger zal zijn dan de tot op heden aangelegde 
voorziening, dan zal de voorziening aangevuld worden.
Bovenstaande aanpassingen gebeuren via de winst- en verliesrekening en worden beschouwd als het 
gevolg van de normale ondernemingsactiviteit.
Voorbeeld: alle lopende betwistingen niet afgehandeld het jaar na aanleg, worden nauwkeurig onder-
zocht en aangepast.

Aandacht moet gegeven worden aan IFRS 5. Het zou kunnen voorkomen dat een aangelegde voorziening 
in het kader van continuïteit van de onderneming, niet afgewikkeld is op het moment dat de onderne-
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ming beslist een kasgenererende eenheid stop te zetten. Dit kan een invloed hebben op aangelegde voor-
zieningen. De nodige aanpassing gebeurt via de winst- en verliesrekening, maar zal afzonderlijk worden 
vermeld. Voorbeeld: voorzieningen wegens waarborgverplichtingen en stopzetting van een productlijn.

6.5 Boekhoudkundige uitwerking van bovenvermelde algemene principes

6.5.1 Algemene principes

Binnen het didactische model van de IAS-jaarrekening vinden we voorzieningen terug op het niveau van 
de balans bij de langlopende en de kortlopende verplichtingen. In het rekeningenstelsel worden hiervoor 
respectievelijk ‘180’ en ‘480’ voorzien.

Binnen de categoriale winst- en verliesrekening worden voorzieningen niet teruggevonden. Voorzienin-
gen dienen dan ook als annexe te worden beschouwd van de exploitatiekosten die het categoriaal model 
wel voorziet, zijnde: personeelskosten, reorganisatiekosten, overige exploitatiekosten enz.
Uiteraard worden in de toelichting de voorzieningen ten laste van het resultaat verklaard.

6.5.2 Boekhoudkundig vademecum

De boekhoudkundige verwerking wordt aangeduid via een voorbeeld voorzieningen voor technische 
waar borgverplichtingen.

Veel ondernemingen hebben waarborgverplichtingen wegens leveringen van goederen of diensten, bij-
voorbeeld: bouwondernemingen geven een waarborg tegen constructiefouten; hetzelfde geldt voor gros-
siers en/of fabrikanten van huishoudtoestellen, autoconstructeurs enz. Dit betekent dat zij ‘op eigen kost’ 
binnen een bepaalde termijn defecte werken of toestellen moeten herstellen of vervangen. Dit toekom-
stige risico moet worden uitgedrukt als een verplichting.

Voor de berekening van dit risico zijn diverse schattingswijzen mogelijk. Meestal steunen ze op de erva-
ring uit het verleden. Alle kosten, voortvloeiende uit de waarborgverplichting, worden nauwkeurig 
geregistreerd en gerelateerd tot de veroorzakende factor (meestal de nettoverkoop). Uit een historische 
reeks ‘kost uit waar borgverplichting/nettoverkoop’ wordt een inzicht verkregen in het mogelijk te dragen 
risico. Dit ervaringscijfer wordt dan op de huidige periode toegepast.

Voorbeeld
Er is een waarborgverplichting van 6 maanden.

Periode Netto-omzet Kostenplaats 
herstelling onder 

waarborg

% Voortschrijdend 
gemiddelde

20N0: januari-juni 300 000,00 – – –

20N0: juli-december 620 000,00 1 050,00 0,35 0,350

20N1: januari-juni 370 000,00 2 418,00 0,39 0,377

20N1: juli-december 870 000,00 1 221,00 0,33 0,363

20N2: januari-juni 430 000,00 3 567,00 0,41 0,382

20N2: juli-december 1 040 000,00 1 333,00 0,31 0,370
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Uit deze analyse blijkt dat we een voorziening voor technische waarborgverplichtingen, voortvloeiende 
uit de verkoop van het boekjaar 20N3, kunnen aanleggen van 0,37% op het nettozakencijfer.

Voorbeeld

Omzet 20N3 Toevoeging 613 000

jan 90 000,00 0,37% 333,00

feb 80 000,00 0,37% 296,00

mrt 70 000,00 0,37% 259,00

apr 80 000,00 0,37% 296,00

mei 80 000,00 0,37% 296,00

jun 120 000,00 0,37% 444,00

jul 90 000,00 0,37% 333,00

aug 80 000,00 0,37% 296,00

sep 70 000,00 0,37% 259,00

okt 80 000,00 0,37% 296,00

nov 80 000,00 0,37% 296,00

dec 100 000,00 0,37% 370,00

Totaal 1 020 000,00 0,37% 3 774,00

De ramingen uit de voorgaande tabel, inzake mogelijke voorzieningen voor waarborgverplichtingen kan 
men als volgt boeken:
a) maandelijkse vorming (bv. januari):

Voorzieningen waarborgverplichtingen verbon-
den aan geleverde goederen: dotatie
 aan Kortlopende voorzieningen: tech-

nische waarborgverplichtingen

613000

480000

333,00

333,00

b) op inventarisdatum wil men de werkelijke situatie berekenen:
– de geboekte voorzieningen zijn gekend (nl. rekening 480000) voor een totaal van 3 774,00 EUR;
– de gemaakte kost voor de herstellingen is vervat in tal van reeds geboekte kostenrekeningen. Een 

‘analytisch’ onderzoek geeft  aan dat dit 4 472,00 EUR bedraagt. De situatie is dus als volgt.

Voorzieningen voor technische waarborgverplichting

Beginsaldo Toevoeging Besteding Voorlopig eindsaldo

20N3 3 848,00 3 774,00 4 472,00 3 150,00

Daarnaast krijgen we de volgende berekeningen op 31/12/N3:
– aan te leggen voorziening van 0,37% op de omzet van juli tot en met december N3: 1 850,00
– voorlopig eindsaldo voorzieningen: 3 150,00
– overschot aan geboekte voorzieningen: 1 300,00
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Enerzijds is er een toevoeging aan de voorzieningen van 3 774,00 EUR. Anderzijds is er een besteding 
van 4 472,00 EUR en een terugneming van 1 300,00 EUR.

Wat aanleiding geeft  tot de volgende boeking:

Kortlopende voorzieningen: technische waar-
borgverplichtingen
 aan Voorzieningen voor technische waar-

borgverplichtingen

480000

180000

3 774,00

3 774,00

Voorzieningen voor technische waarborgver-
plichtingen
 aan Voorzieningen voor techn. waarb.: 

bestedingen en terugneming (–)

180000

613001

4 472,00

4 472,00

Voorzieningen voor technische waarborgver-
plichtingen
 aan Voorzieningen voor techn. waarb.: 

bestedingen en terugneming (–)

180000

613001

1 300,00

1 300,00

6.5.3 Andere voorbeelden waarop dezelfde methode kan worden toegepast

Het betreft  hier hangende geschillen met bijvoorbeeld:
– klanten over geleverde goederen: betwistingen over kwaliteit;
– personeel: betwistingen over de afdankingsvergoeding;
– leveranciers: betwistingen over ontvangen leveringen;
– enz.

De boekhoudkundige verwerking kent de volgende fases:
– schatting voorziening bij ontstaan risico;
– hernieuwing op moment van inventaris indien nog niet afgewikkeld;
– afwikkeling.

Illustratie via een praktisch voorbeeld:
Bij stopzetting van een arbeidsovereenkomst betaalt de onderneming 30 000,00 EUR stopzettingsver-
goeding. Het betrokken personeelslid stelt een claim in bij de arbeidsrechtbank, voor een vergoeding van 
55 000,00 EUR, zijnde 25 000,00 EUR hoger.
De juridische dienst van de onderneming meent dat er een risico bestaat dat 12 000,00 EUR meer zal 
moeten worden betaald.
Op het einde van de verslagperiode beslist de juridische dienst de voorziening op te trekken tot 
17 500,00 EUR.

De rechtbank beslist 18 maanden later tot een vergoeding van 7 250,00 EUR (tweede illustratieve moge-
lijkheid 27 500,00 EUR).
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Aanleggen voorziening

Voorziening betwisting afdankingsvergoeding
 aan Langlopende voorzieningen voor 

afdanking en ontslag

623040

180200

12 000,00

12 000,00

Inventaris einde boekjaar, nieuwe inschatting

Voorziening betwisting afdankingsvergoeding
 aan Langlopende voorzieningen voor 

afdanking en ontslag

623040

180200

5 500,00

5 500,00

Afwikkeling aan 7 250,00 EUR, 18 maanden later

Langlopende voorziening voor afdanking en 
ontslag
 aan Voorziening betwisting 

afdankingsvergoeding
  Kredietinstellingen R/C

180200

623040
550000

17 500,00

10 250,00
7 250,00

6.6 Bijzondere gevallen

6.6.1 Voorzieningen en vergoedingen

Onder punt 6.3 werd aandacht besteed aan de mogelijkheid van ‘vergoedingen’ bedoeld werd dat ‘derden’ 
zouden moeten tussenkomen in de schadelast die de onderneming ondergaat.

Voorbeeld:
– onderneming onderzoekt ‘schadeclaim van een klant’ en beslist na grondig onderzoek een voorzie-

ning technische waarborgen aan te leggen van 100 000,00 EUR;
– het herverzekeringscontract dat de onderneming aangegaan heeft , voorziet dat de verzekeraar 75% 

dekt van vaststaande ‘schadeclaims’.

Op het moment van boeking van de voorziening:

Voorzieningen waarborgverplichtingen 
verbonden aan geleverde goederen: dotatie
 aan Kortlopende voorzieningen 

waarborgverplichtingen

613000

480000

100 000,00

100 000,00

Op het moment van de instelling van vordering tegenover verzekeraar:

Overige vorderingen: tussenkomst van 
derden in schadeclaim klanten
 aan Voorzieningen 

waarborgverplichtingen verbonden 
aan geleverde goederen: terugneming

420270

613001

75 000,00

75 000,00
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6.6.2 Voorzieningen voor ‘toekomstige’ gebeurtenissen

In sommige boekhoudstelsels wordt toegelaten dat ‘toekomstige gebeurtenissen’ aanleiding geven tot het 
boeken van een voorziening. Binnen het Belgische boekhoudrecht dienen we te wijzen op ‘voorzienin-
gen groot onderhoud’. De gevoerde redenering is dat, aangezien het gebruik van vaste activa aanleiding 
geeft  tot ‘slijtage’ die door een deskundig gepland onderhoudsschema kan worden ondervangen, de las-
ten van deze slijtage aan de verslagperiode van exploitatie moeten worden toegerekend zodat het actief 
zijn toekomstige economische prestaties verder zou kunnen leveren.

Binnen IAS/IFRS stemt dit niet overeen met de gegeven defi nitie van voorzieningen. Een voorziening 
ontstaat slechts wanneer er een ‘verplichting’ ontstaat. Bij groot onderhoud ontstaat er geen verplich-
ting. Het is een waarderingssysteem waarbij de onderneming de levensduur van een vast actief afschrijft  
over  een ‘lange’ termijn, in de onderstelling dat er regelmatig onderhoudswerkzaamheden gebeuren. 
IAS/IFRS gaat ervan uit dat vaste activa met beperkte levensduur afgeschreven worden over de termijn 
waarin zij economische voordelen realiseren; indien na initiële aanschaffi  ng er achteraf aanpassingen 
gebeuren die de duurtijd van economische voordelen verlengen, dan zijn de uitgaven ervoor te erkennen 
als vast actief dat nadien verder afgeschreven wordt.

Dit fundamenteel verschil wordt in het hiernavolgende voorbeeld geïllustreerd.

De onderneming beschikt over een ‘installatie’ die gedurende 9 jaar economische voordelen kan toele-
veren, mits om de 3 jaar ‘zwaar onderhoud’ wordt uitgevoerd. Het dagdagelijkse onderhoud is uiteraard 
een ‘last’ die ieder jaar in de winst- en verliesrekening dient te worden verwerkt.
20N0 aanschaffi  ngswaarde: 150 000,00 EUR.
Geschatte uit te voeren ‘zwaar onderhoud’ gedurende 20N4 om verder economische voordelen te gene-
ren is 15 000,00 EUR.

Binnen de algemeen aanvaarde Belgische boekhoudnormen wordt de aanschaffi  ngswaarde afgeschreven 
over 9 jaar, en wordt jaarlijks 1/3 van de geschatte kostprijs van het onderhoud oft ewel 5 000,00 EUR 
voorzien ten laste van de winst- en verliesrekening.

Binnen IAS/IFRS wordt ook de aanschaffi  ngswaarde afgeschreven over 9 jaar. Indien de onderneming in 
20N4 15 000,00 EUR dient te investeren om het actief de komende 6 jaar te laten bijdragen tot het reali-
seren van economische voordelen, wordt deze uitgave opgenomen als een verhoging van de boekwaarde 
van het actief, dat in de komende 6 jaar zal worden afgeschreven.
De bijzondere waardeverminderingsverliezen zullen worden uitgevoerd om te verzekeren dat een actief 
nooit hoger gerapporteerd wordt dan haar ‘realiseerbare waarde’. We verwijzen hiervoor naar de bespre-
king van de activa.

6.6.3 Toekomstige exploitatieverliezen

Toekomstige exploitatieverliezen kunnen geen aanleiding geven om voorzieningen te vormen. Ze vor-
men immers geen ‘gebeurtenis van het verleden, waaruit een derde claims kan/zal eisen, en waardoor 
een uitstroom van economische voordelen voortvloeit’.
Een toekomstig exploitatieverlies is eerder een vaststelling dat de onderneming in het verleden investerin-
gen verricht heeft , die blijkbaar voor de toekomst onvoldoende economische voordelen zullen genereren.
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Deze vaststelling dient de onderneming uit te drukken via ‘bijzondere waardeverminderingsverliezen’ 
(zie later).

6.6.4 Verlieslatende contracten

Een verlieslatend contract wordt omschreven als een contract waarbij de onvermijdelijke kosten die 
voort vloeien uit het contract, hoger zijn dan de economische voordelen voortvloeiende uit het contract. 
In dit geval gaat de onderneming eerst na of activa die exclusief gebruikt worden voor dit contract niet 
onderworpen zijn aan een bijzonder waardeverminderingsverlies (zie later bij activa). De resterende 
bestaande verplichting wordt als voorziening opgenomen.

Inzake onderhanden projecten in opdracht van derden stelt IAS 11 dat wanneer de totale projectkosten 
waarschijnlijk hoger zullen liggen dan de totale projectopbrengsten, de verwachte verliezen onmiddellijk 
als last moeten worden opgenomen.

6.6.5 Voorzieningen en reorganisatie

a) Algemene benadering
Gedurende het ondernemingsleven kunnen er indringende ingrepen gebeuren die een materieel eff ect 
hebben op de aard en werking van de onderneming. Enkele voorbeelden: verkoop of beëindiging van 
bedrijfsactiviteiten, sluiting van locaties of van productlijnen, overplaatsing van activiteiten naar andere 
regio’s, wijziging in de managementstructuur waardoor bepaalde managementniveaus geëlimineerd die-
nen te worden. Deze gebeurtenissen – reorganisaties genoemd – doen, als ze zich voordoen, verplich-
tingen ontstaan.
Bij sluiting van een bedrijfsafdeling dankt de onderneming personeel af en is zij verplicht om een 
sluitings premie te betalen, maakt zij kosten voor het ontmantelen van de site, zal zij milieusaneringskos-
ten dienen te maken enz.
Een voorziening voor reorganisatie kan slechts worden aangelegd indien de onderneming een in rechte 
afdwingbare verplichting heeft  en er daaruit een uitstroom van middelen ter gelegenheid van de afwik-
keling van de verplichting zal ontstaan.
Dit is het geval zodra de onderneming over een gedetailleerd en formeel plan voor de reorganisatie 
beschikt en bij de betrokkenen de geldige verwachting ontstaat dat de reorganisatie zal worden uitge-
voerd. Concreet zal dit plan een aantal zaken dienen weer te geven zoals: waaruit de reorganisatieactivi-
teit bestaat, in welke locaties ze gebeurt, het aantal personeelsleden dat erbij betrokken is en de geschatte 
schadeloosstelling, de uitgaven verbonden aan de reorganisatie en het tijdstip van uitvoering van het 
plan. Dit plan dient ook voldoende bekend te zijn bij alle betrokkenen die de verwachting hebben dat er 
een uitvoe ring aan het plan zal worden gegeven.
Buiten de beslissing door de bevoegde organen van onderneming, moet er ook reeds communicatie 
gebeurd zijn, alsook de eerste stappen van uitvoering zijn gezet.
De voorziening dient uitsluitend de directe uitgaven te omvatten die uit de reorganisatie voortvloeien. 
Dit zijn de uitgaven van de reorganisatie zelf, zonder dat ze betrekking mogen hebben op de voortzetting 
van de activiteiten van de onderneming.

De afdankingsvergoeding van het personeel dat omwille van de reorganisatie ontslagen wordt, voldoet 
aan deze eis; herscholing van het personeel omwille van de reorganisatie voldoet niet aan deze eis. Deze 
laatste is een kost voor de voortgezette activiteit van de onderneming.



Intersentia 435

Hoofdstuk 4. Langlopende verplichtingenHoofdstuk 4. Langlopende verplichtingen

Winsten of verliezen voortvloeiende uit de verkoop van vaste activa die door de reorganisatie niet meer 
nodig zijn, worden niet als voorzieningen behandeld, maar tot uitdrukking gebracht op de geëigende 
wijze.

Een voorbeeld ter illustratie
De beslissing en bekendmaking van de afb ouw van een productlijn leidt tot volgende gevolgen:
– personeelsleden zullen worden omgeschoold voor andere activiteiten, budget: 27 500,00 EUR;
– bij verkoop van vaste activa wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verwacht van 

32 800,00 EUR;
– gezien een vestiging zal worden verlaten, dient de onderneming, voordat de verkoop kan worden 

toegestaan, een saneringsprogramma over 3 jaar uit te voeren; dit opdat de vestiging zou voldoen aan 
de milieuwetgeving. De geraamde kosten voor deze sanering bedragen:
• Jaar 1  60 000,00 EUR
• Jaar 2 120 000,00 EUR (verdisconteerde waarde)
• Jaar 3  80 000,00 EUR (verdisconteerde waarde);

– deze raming steunt op een off erte van een milieusaneringsonderneming die dit mogelijks kan reali-
seren;

– indien het terrein verkocht zal worden, is een meerwaarde bij verkoop van 210 000,00 EUR realis-
tisch. Deze raming steunt op een optie die een koper bereid is te nemen om het gesaneerde terrein te 
verwerven indien sanering uiterlijk binnen de 3 jaar gerealiseerd is.

Oplossing
De reorganisatievoorziening omvat geen kosten van de bijscholing van het blijvend personeel 
(27 500,00 EUR). En zoals vereist, wordt bij de waardering van een reorganisatie geen rekening gehouden 
met winsten uit verwachte vervreemding van activa, zelfs niet indien de verkoop van activa beoogd is als 
onderdeel van de reorganisatie. Deze vaststellingen dient de onderneming uit te drukken via ‘bijzondere 
waardeverminderingsverliezen’ van 32 800,00 EUR en winst bij realisatie van 210 000,00 EUR.

Een voorziening dient wel te worden aangelegd ten bedrage van de best betrouwbare schatting van de 
sanering, in voorkomend geval 260 000,00 EUR.

De boekingen zijn:
– beslissing tot reorganisatie:

Reorganisatiekosten: voorziening dotatie
 aan Voorzieningen voor overige risico’s (lt)
  Voorzieningen voor overige risico’s (kt)

619100
180200
480200

260 000,00
200 000,00
60 000,00

– jaar 1: uitvoering fase 1 van sanering van de grond, totaal ontvangen facturen buiten btw: 50 000,00 EUR.

De inkomende facturen worden binnen de normale kostensoorten geboekt (bv. 611 000 herstellingen). 
Maar de onderneming dient uiteraard de aangelegde voorziening van 60 000,00 EUR te gebruiken, ook 
al is de werkelijke kost slechts 50 000,00 EUR.

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
 aan Reorganisatiekosten: Voorzieningen 

aanwending en onttrekkingen

480200

619101

60 000,00

60 000,00
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Einde boekjaar 1 zal de langetermijnvoorziening voor het gedeelte dat in boekjaar 2 vervalt, overgeboekt 
worden.

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (lt)
 aan Voorzieningen voor overige risico’s en 

kosten (kt)

180200

480200

120 000,00

120 000,00

enz.

Bij deze oefening werd geen rekening gehouden met verdiscontering.

b) Afdanking en ontslagvergoedingen
Een ontslagvergoeding ontstaat wanneer een onderneming een einde maakt aan het dienstverband van 
een werknemer of van een groep van werknemers vóór de normale pensioenleeft ijd, of wanneer de 
onderneming ingaat op de betaling van een ontslagvergoeding bij vrijwillig ontslag van werknemer(s). 
De volgende situatie kan zich voordoen: de onderneming onderhandelt met de bevoegde personeels- en 
syndicale organen een beëindiging van dienstverband vóór het pensioengerechtigde moment van een 
groep personeelsleden. Zodra de onderneming over een gedetailleerd formeel plan beschikt waarin alle 
elementen van de beëindiging vermeld zijn, zoals geschatte aantal werknemers, functieniveau, ontslag-
vergoeding per niveau, tijdstip van uitvoering, en er geen realistische mogelijkheid meer is om dit plan 
in te trekken, ontstaat er een verbintenis.
De waardering en boekhoudkundige verwerking hiervan hangt zowel af van het aantal werknemers dat 
onder dit stelsel valt, als van de termijn waarop de verplichting dient te worden voldaan en de vergoeding 
die beloofd wordt.
– Inzake het aantal werknemers dat onder dit stelsel valt, zijn er twee situaties mogelijk:

• een vast bepaald aantal werknemers. De berekening van de verplichting kan hier vertrekken van 
dit vast aantal;

• een aanbod aan een bepaalde groep van werknemers (die aan de voorwaarden voldoen), maar 
die voor een bepaalde datum (op korte termijn) de beslissing moeten meedelen. De berekening 
zal gebaseerd zijn op de verwachting van het aantal werknemers dat het aanbod zal accepteren.

– Inzake de vergoeding waartoe men een verplichting opneemt:
• ofwel een vast bedrag, te betalen binnen of buiten de 12 maanden die volgen na de afsluiting 

van de verslagperiode waarin men de beslissing genomen heeft . Het bedrag staat vast, alleen het 
aantal werknemers dat er een beroep zal op doen, is eventueel onzeker;

• ofwel betaling van een maandelijkse personeelsbeloning – zonder dat er prestaties dienen te wor-
den verricht – totdat de werknemer de pensioengerechtigde leeft ijd heeft  en hij van de voor-
ziene ‘volle’ pensioenrechten ten volle kan genieten. (Dit is het systeem van de in België gekende 
systemen Canada Dry, Brugpensioen en Brugrustpensioen.) De te betalen bedragen dienen te 
worden geraamd, rekening houdend met de te verwachten normale evolutie van de maandelijkse 
personeelsbeloning alsook met de evolutie van de pensioenbetalingen.

Vanuit de voorgaande situatie kunnen alleen worden behandeld als ‘voorzieningen herstructurering’:
– vast aantal werknemers bij te schatten toekomstige maandelijkse personeelsbeloning in functie van 

de evolutie ervan en van de ‘beperkte pensioenrechten’;
– schatting van het aantal werknemers met voorwaarden zoals hiervoor;
– schatting van het aantal werknemers met vaste vergoeding.
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Een praktisch voorbeeld ter illustratie van het vorige:

De onderneming heeft  succesvol een vervroegd ontslagsysteem met de syndicale organen onderhandeld 
waarbij werknemers tussen 58 en 62 jaar gedurende de 3 komende jaren de mogelijkheid hebben om 
vervroegd hun loopbaan te beëindigen. De normale pensioenleeft ijd is 65 jaar.
De voorwaarden van het systeem zijn als volgt:
– een eenmalige vergoeding van 175% van de laatste brutobezoldiging;
– een maandelijkse vergoeding van 35% van de lopende bezoldiging tot de leeft ijd van 65 jaar.

Op het moment van ondertekening van de conventie heeft  de onderneming drie 58-jarigen, vier 59-jari-
gen, zeven 60-jarigen, drie 61-jarigen en acht 62-jarigen met als gemiddelde brutobezoldingskost res-
pectievelijk 137 000,00 EUR, 150 000,00 EUR, 167 000,00 EUR, 200 000,00 EUR en 250 000,00 EUR.
Ter gelegenheid van de onderhandelingen werd een anonieme vragenlijst rondgestuurd naar het betrok-
ken personeel om hun intenties te kennen.
Op basis van de ontvangen antwoorden en in samenspraak met de humanresourcesmanager blijken de 
volgende verwachtingen realistisch te zijn:

Verwachting leeftijd groep
aanvang jaar 1

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

58 j. 0 1 0

59 j. 0 2 1

60 j. 3 2 0

61 j. 2 0 1

62 j. 6 1 0

Deze administratieve verwerking van ontslagvergoedingen is net als de verwerking van vergoedingen na 
uitdiensttreding (toegezegd-pensioenregelingen) complex daar er actuariële veronderstellingen vereist 
zijn om de verplichtingen en de last te waarderen. Bovendien worden de verplichtingen gewaardeerd op 
een gedisconteerde basis, omdat het tijdstip waarop ze worden betaald in de toekomst ligt.

Bij de administratieve verwerking hiervan dient een entiteit de volgende stappen in beschouwing te 
nemen:
a) via actuariële technieken een betrouwbare schatting maken van het bedrag van de beloning die de 

werknemers hebben verdiend in ruil voor de door hen verrichte prestaties in de lopende periode en 
in voorgaande perioden.

b) de beloning disconteren met behulp van de ‘projected unit credit-methode’ om de contante waarde 
van de brutoverplichting uit hoofde van de toegezegde pensioenrechten te bepalen, alsmede de aan 
het dienstjaar toegerekende pensioenkosten. De projected unit credit-methode vereist dat een enti-
teit een onderscheid maakt tussen de toegenomen pensioenverplichtingen ten gevolge van de ver-
richte prestaties in de lopende periode (‘service cost’) en de toename in de verdisconteerde waarde 
van de bestaande pensioenverplichtingen door het verlopen van een jaar. Door het verstrijken van 
de tijd komen de pensioenverplichtingen steeds naderbij en weegt de verdiscontering minder zwaar 
(intrestkost).
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Voor jaar 1 geeft  dit:

drie 60-jarigen (die nog tot 20N6 in de onderneming blijven), twee 61-jarigen (tot 20N5) en zes 62-jari-
gen (tot 20N4).

De eenmalige vergoeding van 175% van de laatste brutobezoldiging dient voor de jaren waarin deze 
vergoeding kan worden opgenomen, verdisconteerd te worden.

Leeftijd Loon 175% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

56 j. 137 000 EUR 239 750 EUR 226 179,2 EUR 213 376,6 EUR 201 298,7 EUR

59 j. 150 000 EUR 262 500 EUR 247 641,5 EUR 233 624,1 EUR 220 400,1 EUR

60 j. 167 000 EUR 292 250 EUR 275 707,5 EUR 260 101,5 EUR 245 378,7 EUR

61 j. 200 000 EUR 350 000 EUR 330 188,7 EUR 311 498,8 EUR 293 866,7 EUR

62 j. 250 000 EUR 437 500 EUR 412 735,8 EUR 389 373,4 EUR 367 333,4 EUR

Daaraan wordt een maandelijkse vergoeding van 35% van de lopende bezoldiging tot de leeft ijd van 
65 jaar toegevoegd.

Loon 35% Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6

137 000 EUR 47 950 EUR 45 235,85 EUR 42 675,33 EUR 40 259,74 EUR 37 980,89 EUR 35 831,03 EUR 33 802,86 EUR

150 000 EUR 52 500 EUR 49 528,30 EUR 46 724,81 EUR 44 080,01 EUR 41 584,92 EUR 39 231,05 EUR 37 010,43 EUR

167 000 EUR 58 450 EUR 55 141,51 EUR 52,020,29 EUR 49 075,75 EUR 46 297,87 EUR 43 677,24 EUR 41 204,94 EUR

200 000 EUR 70 000 EUR 66 037,74 EUR 62 299,75 EUR 58 773,35 EUR 55 446,56 EUR 52 308,07 EUR 49 347,24 EUR

250 000 EUR 87 500 EUR 82 547,17 EUR 77 874,69 EUR 73 466,69 EUR 69 308,20 EUR 65 385,09 EUR 61 684,05 EUR

De totale kost jaar 1 bedraagt: 7 235 079,29 EUR, samengesteld als volgt:

– voor de drie 60-jarigen is dit:

 3 × 167 000 EUR × 35% 
(1 + 0,06)1

 + 167 000 EUR × 35% 
(1 + 0,06)2

 + .... + 167 000 EUR × 35% 
(1 + 0,06)6

 = 862 252,8 EUR

 verhoogd met

 3 × 275 707,5 EUR = 1 689 375,5 EUR;

– voor de twee 61-jarigen geeft  dezelfde berekening: 1 250 108,29 EUR;

– voor de zes 62-jarigen geeft  dezelfde berekening: 4 295 595,54 EUR.

Bovenstaande berekening wordt ook uitgevoerd voor jaar 2 en jaar 3 waardoor het totaalbedrag van 
actuariële lasten 11 193 101,2 EUR bedraagt.

Een entiteit rekent vergoedingen toe aan perioden waarin de verplichting ontstaat om vergoedingen 
na uitdiensttreding te betalen. Die verplichting ontstaat wanneer werknemers prestaties verrichten in 
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ruil voor vergoedingen na uitdiensttreding die de entiteit in toekomstige verslagperioden verwacht te 
betalen.

Ontslagvergoedingen verschaff en een entiteit geen toekomstige economische voordelen en worden 
onmiddel lijk als last opgenomen.

Reorganisatiekosten: voorziening dotatie
 aan Voorzieningen voor afdanking en 

ontslag (lt)
  Kortlopende voorziening voor 

afdanking en ontslag (kt)

623041

180200

480200

De situatie waarin een vast aantal werknemers het aanbod inzake ontslagvergoeding met een vaste ver-
goeding zal accepteren, is een vaststaande ontslagschuld, die gerapporteerd zal worden als volgt:
– voor alle bedragen die gedurende de 12 maanden na de verslagperiode waarin de beslissing genomen 

is: ‘kortlopende overige schulden’;
– voor alle bedragen die later dan 12 maanden na afsluiting van de verslagperiode waarin de beslissing 

genomen is: ‘langlopende overige schulden’.
In deze gevallen hebben we te maken met een vaststaande schuld, hetgeen behandeld zal worden in punt 
9.2.1.c hierna.

6.7 Voorwaardelijke verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen dekken de volgende twee begrippen:
a) een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan het bestaan 

alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige 
gebeur tenissen waarover de onderneming niet de volledige controle heeft ;

b) een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen uit het verleden waarbij het niet waar-
schijnlijk is dat een uitstroom van middelen nodig zal zijn om de verplichting af te wikkelen, of 
waarvan de verplichting niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden geschat.

Voorwaardelijke verplichtingen worden niet in de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen 
(IAS 37), maar dienen soms wel te worden toegelicht.

De twee gegeven defi nities wijzen op twee totaal verschillende situaties.
In het geval a) is er een gebeurtenis geweest in het verleden, waarbij het mogelijk is dat door een toe-
komstige gebeurtenis of beslissing, waarbij de onderneming geen beslissingsrecht heeft , een verplichting 
zou kunnen ontstaan. Een voorbeeld ter illustratie: indien de overheid de normen van milieubelasting 
verhoogt, ontstaan er verplichtingen inzake in het verleden verrichte investeringen; verandering in de 
algemeen geldende regels inzake productverantwoordelijkheid; hoofdelijke en solidaire aansprakelijk-
heid voor de verbintenissen van een derde; ...
In het geval b) is er een gebeurtenis die tot een verplichting leidt, maar deze verplichting voldoet niet aan 
de criteria van de voorzieningen. Er is geen feitelijke zekerheid dat een derde de verplichting zal eisen, of 
het bedrag van de verplichting kan niet betrouwbaar worden geschat.
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Voorwaardelijke verplichtingen dienen in de tijd te worden opgevolgd. Het is mogelijk dat een 
voorwaarde lijke verplichting in jaar 20N0, een verplichting wordt in jaar 20N1.

Tenzij de mogelijkheid van enige uitstroom bij de afwikkeling van voorwaardelijke verplichtingen zeer 
onwaarschijnlijk is, worden de voorwaardelijke verplichtingen op het einde van de verslagperiode toe-
gelicht door:
– de aard van de verplichting kort te omschrijven;
– (indien mogelijk) een schatting te geven van de fi nanciële gevolgen mocht de onzekere gebeurtenis 

die de onderneming niet onder controle heeft  voorkomen;
– een indicatie te geven van de onzekerheden die betrekking hebben op het bedrag van of het tijdstip 

waarop de uitstroom zal plaatsvinden;
– de mogelijkheid van eventuele vergoedingen te omschrijven.
De toelichting geeft  de situatie weer – indien deze kan worden berekend – wat de uitstroom zal zijn zodra 
de voorwaardelijkheid zou wegvallen.

7 Langlopende verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding 
(pensioenen)

De wijze waarop vergoedingen na uitdiensttreding behandeld worden, volgt uit IAS 19 ‘Personeelsbelo-
ningen’. Deze norm is ruimer dan alleen ‘vergoedingen na uitdiensttreding’. Gezien de verbondenheid 
van de diverse soorten beloningen, gaan we op de andere beloningen dan deze na uitdiensttreding toch 
kort in.

7.1 Wat zijn personeelsbeloningen?

Boekhoudkundig komen personeelsbeloningen voor als:
– verplichting van de onderneming tegenover de werknemer voor verrichte prestaties;
– een last op het moment dat de prestatie verricht werd.

Er is niet steeds gelijktijdigheid tussen het moment van het verrichten van de prestatie (en aanduiden van 
de last) en het afwikkelen van de verplichting (afwikkelen van de schuld of de voorziening).

Personeelsbeloningen kunnen de vorm aannemen van vergoedingen in geld en vergoedingen in natura 
(gebruik van wagen, gratis medische verzorging, ontvangen aandelen, gratis woning, voordelen voor 
gezinsleden, kinderopvang, ...). Deze vergoedingen moeten ruim gezien worden en omvatten ook de 
betalingen die de onderneming moet verrichten aan overheidsinstellingen als gevolg van tewerkstelling 
van personeel (relatie tot Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, relatie tot belastingbesturen, ...).

Personeelsbeloningen ontstaan uit formele overeenkomsten (personeelscontract), wettelijke verplich-
tingen (socialezekerheidsstelsel, ...), federale, regionale, sectoriale of andere regelingen waar een onder-
neming tot toetreedt alsook door ‘gewoonten’. Met gewoonten wordt bedoeld dat de onderneming 
bestendig toegepaste gedragslijnen heeft  waaruit de verwachting van de werknemers voortvloeit dat dit 
een verplichting ten aanzien van hen is. Men spreekt hier dan over een ‘feitelijke verplichting’.
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Een voorbeeld van een feitelijke verplichting is wanneer een verandering in de informele bestendig toe-
gepaste gedragslijnen van de onderneming onaanvaardbare schade zou berokkenen aan de relatie met 
haar werknemers.

Naar soort onderscheidt de onderneming:
– kortetermijnpersoneelsbeloningen: vergoedingen die betaalbaar zijn binnen de 12 maanden na 

het einde van de periode waarin de werknemers de prestatie verrichten. Lonen, salarissen, bijdra-
gen sociale zeker heid, vakantiegeld, doorbetaling loon bij ziekte, bonussen, naturaprestaties zoals 
medische zorg, huisves ting, auto’s ter beschikking gesteld, ... Ontslagvergoedingen worden hier niet 
opgenomen. Boekhoudkundig wordt dit uitgedrukt in de kostenrekeningen 6200XX Bezoldigingen, 
6210XX Werk geversbijdragen en 6211XX Overige sociale bijdragen. Afdanking en ontslag behoren 
tot de kostenrekening 623XX Afdanking en ontslag: dotatie;

– vergoedingen na uitdiensttreding 6220XX, zoals pensioenen, levensverzekeringen en medische zorg 
na uitdiensttreding. Al deze vormen zijn vergoedingen na de voltooiing van het dienstcontract. Ze 
worden beschouwd als uitgestelde personeelsbeloningen. Ontslagvergoedingen behoren niet tot 
deze categorie. Dit zijn de vergoedingen die zullen worden opgenomen onder de rubriek die we hier 
bespreken;

– langetermijnpersoneelsbeloningen zijn deze beloningen die niet volledig betaalbaar zijn binnen de 
12 maanden na het einde van de periode waarin de werknemers de prestaties verrichten. Voorbeel-
den zijn sabbatsverlof, jubileumuitkeringen of andere voordelen die samenhangen met een langdurig 
dienstver band, uitkeringen langdurige arbeidsongeschiktheid, winstdeling en bonussen die niet bin-
nen de 12 maanden kunnen worden uitgekeerd, ...;

– ontslagvergoedingen zijn vergoedingen verschuldigd als gevolg van de beslissing van de werkgever 
om het dienstverband vroegtijdig te verbreken, hetzij als gevolg van de wil van de werknemer tegen 
deze vergoeding vrijwillig ontslag te nemen.

7.2 Langlopende verplichtingen uit hoofde van vergoeding na uitdiensttreding

Vergoedingen na uitdiensttreding zijn personeelsbeloningen (met uitzondering van ontslagvergoedin-
gen) die verschuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband.
Bij de vergoedingen na uitdiensttreding dient een belangrijk onderscheid te worden gemaakt tussen de 
toegezegde-bijdrageregelingen en de toegezegd-pensioenregelingen. Daarnaast zijn er ook nog de col-
lectieve regelingen van werkgevers, de wettelijke pensioenregelingen en de verzekerde vergoedingen die 
kort besproken worden.

7.2.1 Toegezegde-bijdrageregelingen

IAS 19 defi nieert toegezegde-bijdrageregelingen als regelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding 
waarbij een entiteit vaste bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit (fonds), en geen in rechte afdwing-
bare of feitelijke verplichting heeft  om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende 
activa beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met werknemersprestaties 
in de huidige periode en in voorgaande perioden.
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Kortom, toegezegde-bijdrageregelingen zijn pensioenregelingen waarvoor de bedragen die als pensioen-
rechten moeten worden betaald, worden bepaald op basis van de bijdragen aan een fonds, samen met de 
beleggingsopbrengsten daarop.

De toegezegde-bijdrageregelingen zijn administratief het eenvoudigst te verwerken, daar er geen actuari-
ele veronderstellingen vereist zijn en de verplichtingen worden gewaardeerd op een niet-gedisconteerde 
basis. Enkel ingeval de bijdragen niet volledig betaalbaar zijn binnen 12 maanden na het einde van de 
periode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties verrichten, dienen ze te worden gedisconteerd.

De bijdragen dienen door de onderneming opgenomen te worden.
In de balans:
– als verplichting (te betalen lasten), na aft rek van alle reeds betaalde bijdragen. 
 Reeds betaalde bijdrage < nog verschuldigde bijdragen;
– als actief, als de reeds betaalde bijdrage hoger is dan de verschuldigde bijdragen voor prestaties vóór 

het einde van de verslagperiode. In dit geval dient een entiteit het surplus op te nemen als een actief 
(vooruitbetaalde lasten) voor zover de vooruitbetaling bijvoorbeeld zal leiden tot een verlaging van 
toekomstige betalingen of een terugbetaling in contanten.

 Reeds betaalde bijdrage > nog verschuldigde bijdragen.

In de resultatenrekening:
– als last, tenzij een andere IAS voorschrijft  of toelaat dat de bijdragen in de kostprijs van een actief 

worden opgenomen (zie bv. IAS 2 ‘Voorraden’ en IAS 16 ‘Materiële vaste activa’).

Een voorbeeld ter illustratie:
Ter dekking van de uitdiensttreding en per 31/12/20N0, sluit de onderneming Vectra nv een toegezegde-
bijdrageregeling af met pensioenfonds A voor een totaal van 250 000,00 EUR, te betalen over 5 jaar met 
als 1ste betaaldag 30/06/20N1.

Vectra nv dient het totale bedrag van 250 000 EUR als kost van de uitdiensttreding te erkennen, alsook 
de vast staande schuld. Er wordt hierbij verondersteld dat de 250 000,00 EUR een compensatie is voor 
prestaties geleverd tijdens het jaar 20N0.

Boeking 31/12/20N0:

Toegezegde-bijdrageregelingen
 aan Uitdiensttreding: toegezegde bijdrage
  Uitdiensttreding: toegezegde bijdrage

622000
181000
481000

250 000,00
200 000,00
50 000,00

7.2.2 Toegezegde-pensioenregelingen

Dit zijn de pensioenregelingen waarvoor de bedragen die als pensioenrechten moeten worden betaald, 
worden bepaald. Dit gebeurt gewoonlijk op basis van een formule gebaseerd op de inkomsten en/of het 
aantal dienstjaren van werknemers.
IAS 19 defi nieert toegezegde-pensioenregelingen als alle andere regelingen inzake vergoedingen na uit-
diensttreding dan toegezegde-bijdrageregelingen. De verwerking hiervan is dan ook complexer, aange-
zien er actuariële veronderstellingen vereist zijn om de verplichting en de last te waarderen en omdat 
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er een mogelijkheid bestaat van actuariële winsten en verliezen. Bovendien worden de verplichtingen 
gewaar deerd op een gedisconteerde basis, omdat het mogelijk is dat ze pas vele jaren nadat de werkne-
mers de gere lateerde prestaties hebben verricht, worden afgewikkeld.
Bij deze berekening zijn vele factoren van belang zoals:

– eerst en vooral dient een betrouwbaar bedrag van de beloning te worden bekomen, via actuariële 
veron derstellingen m.b.t.:
• demografi sche variabelen:

° personeelsverloop (percentages werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd 
met pensioen gaan);

° levensverwachting (zowel tijdens als na dienstverband);
° deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in 

aanmerking komen;
° percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische 

kosten;
• fi nanciële variabelen:

° discontovoet;
° toekomstige loonsverhogingen;
° toekomstige toename medische kosten;
° verwacht rendement van fondsbeleggingen.

Op basis hiervan wordt de contante waarde van de bruto toegezegde-pensioenverplichting te bepalen 
(via de projected unit credit-methode = vergoeding-/dienstjarenmethode).

De opeenvolgende berekeningen geven aanleiding tot een aantal typeboekingen:
– Doteren aan ‘Uitdiensttredingen: toegezegde-pensioenregeling’. Dit gebeurt telkens wanneer een 

werknemer in het stelsel start, en dan bij iedere toekomstige carrièrestop (loonsverhoging, infl a-
tieritme, positieverschuiving, ...). Op deze basis wordt de pensioenregeling gedurende de actieve 
periode opgebouwd.

Toegezegde-pensioenregelingen: dotatie
 aan Uitdiensttredingen: toegevoegd 

pensioen (langetermijndeel)
  Uitdiensttredingen: toegevoegd 

pensioen (kortetermijndeel) (1)

622100

181100

481100

.............

.............

.............

(1) Komt enkel voor wanneer werknemers dicht bij de eerste pensioenuitkering komen.

– Onttrokken aan: ‘Uitdiensttreding: toegevoegde-pensioenregeling’. Dit gebeurt telkens er een pen-
sioenbetaling gebeurt, of wanneer er een uittreding is. De verplichting daalt.

Uitdiensttreding: toegezegde-pensioenregeling
 aan Toegezegde-pensioenregeling:

aanwending

481100

622101

.............

.............

– Benutting van de aangelegde verplichting: ‘Uitdiensttreding: toegezegde-pensioenregeling op lange 
termijn’ (181100) of ‘op korte termijn’ (481100).
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 Dit hangt af van de wijze waarop ze gefi nancierd zijn.

Toegezegde-pensioenregelingen kunnen niet-gefi nancierd, volledig gefi nancierd of gedeeltelijk gefi nan-
cierd zijn door bijdragen van een entiteit, en soms van haar werknemers, in een entiteit die of in een 
fonds dat geen juridische banden heeft  met de verslaggevende entiteit en waaruit de pensioenen worden 
betaald.
• Ingeval er geen specifi eke fi nanciering is, voldoet de onderneming de pensioenverplichting uit haar 

lopende middelen.
° Jaarlijks wordt het uit te betalen pensioenbedrag van lange termijn naar korte termijn overge-

boekt:

Uitdiensttreding: toegezegde-pensioenregeling
 aan Uitdiensttreding: toegezegde-

pensioenregeling

181100

481100

.............

.............

° Bij uitbetaling van pensioen:

Uitdiensttreding: toegezegde-pensioenregeling
 aan Te betalen pensioenen
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  Ingehouden RSZ

481100
485201
485230
485220

.............

.............

.............

Te betalen pensioenen
Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
Ingehouden RSZ
 aan Kredietinstellingen R/C

485201
485230
485220
550000

.............

.............

.............
.............

• De onderneming zorgt voor fi nanciering (geheel of gedeeltelijk). Financiering betekent: overdracht 
van activa naar een juridisch van de onderneming onafh ankelijk fonds.

De betaling van gefi nancierde vergoedingen op het moment dat ze verschuldigd zijn, is niet alleen afh an-
kelijk van de fi nanciële positie en de beleggingsprestaties van het fonds, maar ook van het vermogen van 
de entiteit (en haar bereidheid) om eventuele tekortkomingen in de activa van het fonds te compense-
ren. Derhalve onderschrijft  de entiteit in wezen de actuariële en beleggingsrisico’s die aan de regeling 
verbonden zijn. Bijgevolg is de last die voor een toegezegde-pensioenregeling wordt opgenomen, niet 
noodzakelijk gelijk aan het bedrag van de bijdrage die voor de periode verschuldigd is.

Een onderneming stort ten voordele van een pensioenregeling:

Activa gehouden door fondsen (lt)
Activa gehouden door fondsen (kt)
 aan Kredietinstellingen

280100
420300
550000

.............

.............
.............
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Als een betaling uit het fonds dan plaatsvindt, wordt geboekt:

Uitdiensttreding:
toegezegde-pensioenregeling (kt)
 aan Activa gehouden door fondsen

481100
420300

.............
.............

Dit komt omdat deze betaling van de vergoeding (uit de activa) een deel van de verplichting van de 
onderneming vertegenwoordigt.

In de balans wordt het bedrag als nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten opge-
nomen:
– de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten op het 

einde van de verslagperiode;
– de reële waarde op het einde van de verslagperiode van eventuele fondsbeleggingen waaruit de ver-

plichtingen direct moeten worden afgewikkeld.

Het nettototaal van volgende bedragen dient men dan in winst of verlies te nemen:

Contante waarde van de 
verplichting

Reële waarde van de activa 
gehouden door een pensioenfonds

1 januari 20N1

Rentekosten

Rendement of fondsbeleggingen

Bijdragen aan het fonds

Vergoedingen aan de werknemers

Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten

Actuariële winsten en verliezen

31 december 20N2

7.2.3 Collectieve regelingen van meer werkgevers

Collectieve regelingen van meer werkgevers zijn toegezegde-bijdrageregelingen (met uitzondering van 
wettelijke pensioenen) die:
– de activa (bijgedragen door verschillende entiteiten), maar die niet onder gemeenschappelijk zeg-

genschap vallen, samenvoegen;
– deze activa aanwenden om voordelen toe te kennen aan werknemers van meer dan één entiteit.

Een collectieve regeling van meer werkgevers dient te worden ingedeeld in een van de twee hierboven 
beschreven categorieën. Indien deze collectieve regeling een toegezegde-pensioenregeling is, dan dient 
de onderneming haar evenredig deel van de brutoverplichting op dezelfde manier als voor de andere 
toegezegde-pensioenregeling te verwerken.
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Indien er echter onvoldoende informatie ter beschikking is om deze methode toe te passen, dan wordt 
deze verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling. Dit tekort aan informatie kan het geval zijn als de 
onderneming geen toegang heeft  tot informatie over desbetreff ende regeling, of er geen consistente en 
betrouwbare basis is om de verplichting, fondsbeleggingen en kosten toe te rekenen aan de individuele 
entiteiten die deelnemen aan het plan. De in deze context ontstane voorwaardelijke verplichtingen die-
nen in overeenstemming met IAS 36 te worden opgenomen.

7.2.4 Wettelijke pensioenregelingen

Deze pensioenregelingen worden door de wetgevende instanties uitgevaardigd en zijn van toepassing 
op alle entiteiten (of alle entiteiten in een bepaalde sector). Ze worden uitgevoerd door de overheid of 
een instelling waarover de verslaggevende entiteit geen zeggenschap heeft  of waarop ze geen invloed kan 
uitoefenen.

De wettelijke pensioenregelingen dienen op dezelfde manier te worden verwerkt als de collectieve rege-
lingen van meer werknemers, zoals beschreven in punt 7.2.3 hiervoor.
Vele van de wettelijke pensioenregelingen zijn, net als de collectieve regelingen van meer werkgevers, 
gebaseerd op een ‘pay-as-you-go’-basis, waarbij het niveau van de bijdragen zo is bepaald dat ze vol-
staan om de vereiste vergoedingen die in dezelfde periode verschuldigd zijn, te betalen. Gewoonlijk zijn 
wettelijke pensioenregelingen dan ook toegezegde-bijdrageregelingen, omdat de entiteit (in de meeste 
gevallen) enkel de verplichting heeft  de bijdragen te betalen wanneer deze verschuldigd zijn en indien de 
entiteit deelnemers aan de wettelijke pensioenregeling niet langer tewerkstelt, heeft  zij geen verplichting 
om de vergoedingen te betalen die door haar eigen werknemers in voorgaande jaren zijn verdiend.

7.2.5 Verzekerde vergoedingen

Indien een onderneming verzekeringspremies betaalt om een regeling inzake vergoedingen na uitdienst-
treding te fi nancieren, dient zij deze als een toegezegde-bijdrageregeling te verwerken. Indien er echter 
sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting (om de personeelsbeloningen direct te 
betalen wanneer zij verschuldigd zijn, of om extra bedragen te betalen als de verzekeraar niet alle perso-
neelsbeloningen betaalt), dient de entiteit de regeling te behandelen als een toegezegde-pensioenregeling.

8 Uitgestelde belastingverplichtingen

Algemene defi niëring
In IAS 12 ‘Winstbelastingen’, wordt de boekhoudkundige verwerking van enerzijds de over de verslagpe-
riode verschuldigde en verrekenbare belastingen (‘current tax’) en anderzijds de uitgestelde belastingen 
(‘deferred tax’) uiteengezet.
Meer specifi ek poogt deze standaard de boekhoudkundige verwerking voor te schrijven van de actuele 
en toekomstige fi scale gevolgen van:
a) de toekomstige realisatie of afwikkeling van de boekwaarde van activa en verplichtingen opgenomen 

in de balans;
b) transacties en andere gebeurtenissen van de lopende periode die zijn opgenomen in de jaarrekening.
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Uitgestelde belastingverplichtingen (passieve belastinglatenties of latente belastingschulden) zijn de 
bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijde-
lijke verschillen.

Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de boekwaarde van een actief of verplichting in de balans en 
de fi scale boekwaarde ervan. Tijdelijke verschillen kunnen zijn:
– belastbare tijdelijke verschillen:

• dit zijn tijdelijke verschillen die bij de bepaling van de fi scale winst (het fi scale verlies) van toe-
komstige perioden zullen resulteren in belastbare bedragen op het moment dat de boekwaarde 
van het actief of de verplichting wordt gerealiseerd dan wel afgewikkeld;

– verrekenbare tijdelijke verschillen:
• dit zijn tijdelijke verschillen die bij de bepaling van de fi scale winst (het fi scale verlies) van toe-

komstige perioden zullen resulteren in bedragen die aft rekbaar zijn op het moment dat de boek-
waarde van het actief of de verplichting wordt gerealiseerd dan wel afgewikkeld.

Berekeningsbasis
Uitgestelde belastingverplichtingen weerspiegelen dus een schuld tegenover de belastingautoriteiten in 
de toekomst; deze worden berekend op de tijdelijke verschillen. Alle tijdelijke verschillen, op enkele 
uitzonderingen na, hebben latente belastingeff ecten. Indien de fi scale balanswaardering lager is dan de 
boekhoudkundige balanswaardering, ontstaat er een uitgestelde belastingverplichting.

De full-provisionbenadering wordt weerhouden ter bepaling van de berekeningsbasis. Onder de full-
provision (comprehensive allocation of uitgebreide berekening)-benadering worden latente belastingen 
geboekt op alle tijdsverschillen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het ogenblik waarop deze 
verschillen zullen terugdraaien en de latentie zal worden gerealiseerd, noch wordt rekening gehouden 
met de graad van zekerheid omtrent het überhaupt terugdraaien van dit verschil.

Het uitgangspunt voor de berekening is de balans, en de berekeningsbasis kan dus als volgt worden 
bepaald:

De achterliggende visie is hier dat de fi scale eff ecten van alle transacties die zich voordoen in de ver-
slagperiode waarop de fi nanciële staat betrekking heeft , tot uiting moeten worden gebracht. Deze fi scale 
eff ecten slaan zowel op actuele als op uitgestelde belastingen. Deze twee vormen samen de belastingen 
die moeten worden toegerekend aan de betreff ende verslagperiode. Het bedrag van de toe te rekenen 
belasting is dus gebaseerd op het boekhoudkundig resultaat.

De oorzaken van uitgestelde belastingen in de jaarrekening onder IAS kunnen onder andere zijn:
a) tijdelijke verschillen (temporary diff erences):

– alle belastbare tijdelijke verschillen (timing diff erences): vermits belastbare tijdelijke verschillen 
(timing diff erences) altijd tijdelijke verschillen (temporary diff erences) zijn;

– aanpassingen naar reële waarde van activa en verplichtingen in een fusie of overname;
– herwaardering van bepaalde activa naar hun reële waarde voor consolidatiedoeleinden wanneer 

de fi scale basis niet of althans niet gelijkmatig wordt aangepast;
– herwaarderingen op gronden:

• bijzondere waardeverminderingsverliezen,
• acquisities.
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b) fi scaal overdraagbare verliezen en belastingkredieten. Uitgestelde belastingverplichtingen moeten niet 
worden opgenomen als ze voortvloeien uit:
– de eerste opname van goodwill: indien de afschrijvingen op goodwill niet fi scaal aft rekbaar zijn, 

ontstaat een tijdelijke verschil, doch hierop worden geen uitgestelde belastingen geboekt;
– eerste opname van een actief of verplichting in een transactie die:

• geen bedrijfscombinatie is;
• op het moment van de transactie geen invloed heeft  op de winst vóór belasting of de fi scale 

winst (het fi scale verlies).

Berekeningsmethode
Uitgestelde belastingen dienen te worden gemeten aan de hand van de gemiddelde belastingvoet die 
toepasbaar zal zijn op de verwachte fi scale resultaten in het jaar dat de latentie verwacht wordt afgewik-
keld te worden, in het geval waar ondernemingen worden geconfronteerd met graduele belastingvoeten. 
De belastingvoet die men verwacht op het moment van de afwikkeling, is bepalend voor de grootte van 
de latentie.

De gehanteerde methode onder IAS wordt ook wel de balance-sheet-liability-methode of de balansgeba-
seerde liability-methode genoemd. De latente belastingen worden berekend door de liability-methode te 
gaan toepassen op alle temporary diff erences. De benaming ‘balansgebaseerd’ resulteert uit het feit dat 
temporary diff erences betrekking hebben op de balans.

De liability-methode of de methode van de variabele overdracht legt de klemtoon op de juistheid van de 
balans i.p.v. op de resultatenrekening. De focus ligt ook op de toekomst i.p.v. op het verleden. De keuze 
van het soort verschil waarop uitgestelde belastingen worden berekend, geeft  aanleiding tot het volgende 
onderscheid.

De belastingeff ecten worden hierbij gezien als verplichtingen m.b.t. in de toekomst te betalen belastin-
gen en als vorderingen voor in de toekomst terug te vorderen belastingen. In het geval van een wijziging 
van de aanslagvoet worden deze verplichtingen en/of vorderingen herberekend aan de nieuwe aanslag-
voet. De eff ecten van de herberekening worden opgenomen in de resultatenrekening als uitgestelde 
belastingverplich tingen m.b.t. de huidige verslagperiode. De aanslagvoet op het moment van afwikke-
ling is dus bepalend voor de waarde van de latentie. Deze aanslagvoet wordt geschat door uit te gaan van 
het huidige belastingpercentage of de toekomstige belastingvoet, indien deze gekend is.

Discontering
Uitgestelde belastingverplichtingen mogen niet worden gedisconteerd, dit omdat het tijdstip waarop elk 
tijdelijk verschil wordt afgewikkeld, bijzonder moeilijk in te schatten en te plannen is.

Saldering
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen mogen enkel gesaldeerd worden indien:
a) de onderneming een in rechte afdwingbaar recht heeft  om actuele belastingvorderingen te salderen 

met actuele belastingverplichtingen;
b) de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met 

winst belastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven op:
– dezelfde belastbare entiteit;
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– verschillende belastbare entiteiten die ofwel voornemens zijn om de actuele belastingvorderin-
gen en -verplichtingen netto te verrekenen, ofwel om de vorderingen te realiseren op hetzelfde 
moment dat de verplichtingen worden afgewikkeld, in elke toekomstige periode waarin verwacht 
wordt dat aanzienlijke bedragen van uitgestelde belastingverplichtingen of -vorderingen zullen 
worden afgewikkeld of gerealiseerd.

Presentatie belastingverplichtingen
De administratieve verwerking is consistent met de administratie verwerking van de transactie of de 
gebeurtenis zelf. IAS 12 vereist dat latente belastingen afzonderlijk van de actuele belasting worden voor-
gesteld.

Balans
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen dient men enkel te salderen als aan bepaalde voor-
waarden is voldaan. Uitgestelde belastingen dienen dus opgesplitst te worden tussen uitgestelde belas-
tingvorderingen en -verplichtingen. Indien de onderneming op het actief een onderscheid maakt tussen 
courante en niet-courante activa en verplichtingen (‘current en non-current amounts’), dan worden 
uitgestelde belastingvorderingen onder niet-courante activa ingedeeld. Analoog worden uitgestelde 
belastingverplich tingen altijd ingedeeld onder niet-courante passiva.

Winst- en verliesrekening
Uitgestelde belastingen dienen erkend te worden in de winst of het verlies van de periode als baten of 
lasten, tenzij de belasting voortvloeit uit:
(a) een transactie die direct in eigen vermogen is opgenomen;
(b) een bedrijfscombinatie.

Toelichting
Voor de op te nemen informatie in de toelichting wordt verwezen naar D 2, H 6, punt 11.

D 2, H 3 hiervoor geeft  een grondige behandeling van de belastingproblematiek.

9 Langlopende handelsschulden en overige schulden

9.1 Langlopende handelsschulden

Zoals gezien hiervoor, betreft  het hier de schulden tegenover leveranciers van aankopen van handels-
goederen, grond- en hulpstoff en of andere leveringen en diensten die niet afgewikkeld kunnen worden 
binnen de ‘normale’ duurtijd van de exploitatiecyclus.
Is de exploitatiecyclus 17 maanden, dan worden alle handelsschulden met een betalingstermijn langer 
dan 17 maanden als langlopend opgenomen.
Mocht de onderneming de exploitatiecyclus niet eenduidig kunnen defi niëren, dan wordt 12 maanden 
veron dersteld.
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9.2 Langlopende overige schulden

9.2.1 Personeelsbeloningen

a) Bij uitbreiding worden sommige verplichtingen voortvloeiende uit personeelsbeloningen ook als 
elementen van het werkkapitaal beschouwd. Een onderneming brengt deze elementen dan onder bij 
kortlopende schulden, zelfs al is de verwachting dat de afwikkeling van deze schulden zal gebeuren 
meer dan 12 maanden na het einde van de huidige rapporteringsperiode. Enkele voorbeelden zijn 
kort betaald verlof, winstdelingen en bonusregelingen en voordelen in natura.

 Merken we op dat lonen, salarissen en socialezekerheidsbijdragen steeds op korte termijn zijn.
b) Naast het vorige bestaan er ook langetermijnpersoneelsbeloningen andere dan deze behandeld onder 

punt 7 hiervoor (langlopende verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding). 
Bedoeld worden:
– betaald verlof op lange termijn, zoals verlof voor lange dienstprestatie of sabbatsverlof;
– jubileumuitkeringen of andere voordelen die samenhangen met een langdurig dienstverband;
– uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid.

 De waardering verschilt op de volgende manier van de verwerkingsmethoden die vereist zijn voor 
vergoedingen na uitdiensttreding:
– actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk opgenomen, en er wordt geen bandbreedte 

toege past;
– alle pensioenkosten van verstreken diensttijd worden onmiddellijk opgenomen.

 Het bedrag dat als een verplichting wordt opgenomen voor andere langetermijnpersoneelsbelonin-
gen, dient het nettototaal te zijn van de volgende bedragen:
– de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten op het 

einde van de verslagperiode;
– verminderd met de reële waarde op het einde van de verslagperiode van eventuele fondsbeleg-

gingen waaruit de verplichtingen direct moeten worden afgewikkeld.

Voor andere langetermijnpersoneelsbeloningen dient een entiteit het nettototaal van de volgende bedra-
gen op te nemen als last of als baat, tenzij een andere IAS toestaat of voorschrijft  dat ze in de kostprijs 
van een actief worden opgenomen:
– aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten;
– rentekosten;
– het verwachte rendement op eventuele fondsbeleggingen;
– actuariële winsten en verliezen, die alle onmiddellijk dienen te worden opgenomen;
– pensioenkosten van verstreken diensttijd, die alle onmiddellijk dienen te worden opgenomen;
– de gevolgen van belangrijke inperkingen of afwikkelingen.

Een voorbeeld ter illustratie:
In 20N1 beslist de onderneming dat elke stafmedewerker (in totaal 10) die 5 jaar ononderbroken dienst 
heeft , een jubilarispremie krijgt. De jubilaris ontvangt een eenmalige premie van 10% van zijn jaar-
wedde. Dit jaar heeft  de onderneming 1 jubilaris, volgend jaar 2, in 20N3 zijn er naar verwachting 3 
jubilarissen en in 20N4 verwacht men 4 jubilarissen.

Gegevens: 10% jaarwedde jubilaris: 500,00 EUR.
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Administratieve verwerking
Jubileumuitkeringen behoren tot de andere langetermijnpersoneelsbeloningen. De betaling van een een-
malige premie voor jubilaris (10% van jaarwedde) dient over de 5 dienstjaren te worden gespreid. De aan 
het dienstjaar toegerekende kost is de contante waarde van 100.

Omdat deze beslissing tot jubileumuitkering pas is genomen, dient een aanpassing te worden doorge-
voerd om de verplichting op te nemen. De aanpassing dient namelijk te gebeuren voor dát deel van de 
vergoedingen dat reeds in voorgaande perioden werd verdiend. Er zijn immers een aantal werknemers 
die reeds 1, 2, ... 5 jaar in dienst zijn. Hierdoor ontstaan ‘kosten van verstreken diensttijd’.

Kosten van verstreken diensttijd dienen lineair als last opgenomen te worden over de gemiddelde peri-
ode tot de vergoedingen onvoorwaardelijk zijn toegezegd. Voor zover de vergoedingen onmiddellijk 
onvoorwaardelijk zijn toegezegd, na de introductie van of wijzigingen in een toegezegde regeling, dient 
de onderneming de kosten van verstreken diensttijd onmiddellijk op te nemen.

Boekingen jaar 20N1: we veronderstellen een discontovoet van 6%. Op te nemen lasten:
500 + 2 * 377 + 3 * 267 + 4 * 168 = 2 7271

Kost van verstreken diensttijd: premies
 aan Overige personeelsbeloningen (lt)
  Overige personeelsbeloningen (kt)

621300
191100
494100

2 727,00
1 727,00

500,00

Bij betaling aan jubilaris:

Overige personeelsbeloningen (kt)
 aan Kredietinstellingen: R/C

494100
550000

500,00
500,00

Boekingen 20N2-20N5

Elk jaar wordt de contante waarde van 100 ten laste genomen en toegevoegd aan de kortetermijnpersoneels-
beloningen (voor deze werknemers die binnen het jaar de premie gaan ontvangen) of langetermijnperso-
neelsbeloningen (voor deze werknemers die op meer dan 1 jaar de premie gaan ontvangen). Bovendien 
moet elk jaar de intrestkost (door het dichterbij komen van de verplichting) tot uitdrukking worden 
gebracht.

c) Een derde element binnen de langetermijnverplichtingen inzake personeel kunnen de ontslagvergoe-
dingen zijn.

 Een ontslag ontstaat wanneer een onderneming zich verbindt tot het beëindigen van het dienstver-
band van een werknemer of van een groep van werknemers voor de normale pensioenleeft ijd, of 
wanneer de onderneming ingaat op de betaling van een ontslagvergoeding bij vrijwillig ontslag van 
werknemer(s).

1  377 = 500 × 4 
5

 / 1,06; 267 = 500 × 3 
5

 / (1,06)2, …
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 Het voorgaande kan in diverse vormen voorkomen:
– de onderneming neemt een beslissing met een individuele werknemer. De ontslagvergoeding 

wordt onderhandeld. Het overeengekomen bedrag is een last van de periode waarin men de 
beslissing neemt, de schuld is ofwel op korte termijn ofwel, indien ze uitbetaald wordt over een 
periode die langer is dan 12 maanden na afsluiting van het jaar waarin een beslissing genomen 
werd, een schuld op lange termijn. In dit geval wordt de schuld op langer dan 12 maanden gedis-
conteerd aan de rentevoet van hoogwaar dige ondernemingsobligaties (indien niet beschikbaar 
overheidsobligaties) op het einde van de verslagperiode die in dezelfde valuta uitgedrukt zijn en 
dezelfde looptijd hebben als de ontslagvergoeding.

Een voorbeeld ter illustratie:
Onderneming Vansteeger laat in 20N0 een aantal werknemers gaan. Hierbij keert de onderneming een 
ontslag vergoeding van 300 000,00 EUR zonder betwisting uit, waarvan 150 000,00 EUR onmiddellijk en 
gedurende de komende twee jaar 75 000,00 EUR.

De beëindiging van het dienstverband is de gebeurtenis die zorgt voor het ontstaan van de verplichting. 
De ontslagvergoedingen dienen te worden verwerkt als vergoedingen na uitdiensttreding. Omdat ze de 
onderneming geen toekomstig economisch voordeel verschaff en, worden ze ook onmiddellijk als kost 
opgenomen.

We veronderstellen een discontovoet van 6%.
De contante waarde van de ontslagvergoeding bedraagt 287 504,45 EUR.

Boekingen 20N0

Kosten van ontslagvergoeding
 aan Overige personeelskosten (kt)
  Overige personeelskosten (lt)

624140
494100
191100

287 504,45
150 000,00
137 504,45

Boeking bij betaling 20N0

Overige personeelskosten (kt)
 aan Kredietinstellingen: R/C

494100
550000

150 000,00
150 000,00

Inventaris

Overige personeelskosten (lt)
Rente verbonden aan
 aan Overige personeelskosten (kt)

191100
650000
494100

70 754,72
4 245,28

75 000,00

Rente verbonden aan
 aan Overige personeelskosten (lt)

650000
191100

4 004,99
4 004,99

Opmerking: indien de onderneming niet tot een akkoord komt met de werknemer omtrent de ont-
slagvergoeding en unilateraal een beslissing neemt, dan blijven boekingen identiek zoals hiervoor voor 
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het bedrag dat de onderneming vastlegt. Gaat de werknemer in betwisting, dan zal de onderneming de 
‘lopende betwisting’ behandelen zoals gezien onder punt 6.5.3.

Een andere mogelijkheid die onder punt 6.6.5.b aangehaald werd, was het ontslag van een groep van 
werknemers, ter gelegenheid van een reorganisatie.
De situatie van een vast aantal werknemers met een vaste vergoeding is een vaststaande ontslagschuld, 
die zal worden gerapporteerd onder:
– voor alle bedragen gedurende de 12 maanden na afsluiting van de verslagperiode waarin de beslis-

sing genomen is: ‘kortlopende overige schulden’;
– voor alle bedragen later dan 12 maanden na afsluiting van de verslagperiode waarin de beslissing 

genomen is: ‘langlopende overige schulden’.

Er zal dan ook geen ‘voorziening reorganisatie ontslag’ aangelegd worden, maar wel een vaste schuld op 
lange of op korte termijn.

Een voorbeeld ter illustratie:
Onderneming De Moor nv gaat een van haar divisies herstructureren. Deze herstructurering zal met 
zich meebrengen dat 500 werknemers de onderneming moeten verlaten. In het kader van deze ontslagen 
heeft  de onderneming een aanmoedigingspremie van 5 000 EUR beloofd aan iedereen die vrijwillig ont-
slag neemt. Op 31 december 20N1 hebben al 300 personeelsleden zich bereid verklaard de onderneming 
te verlaten. Deze premie zal betaald worden in de loop van 20N2 bij het verlaten van de onderneming. De 
overige 200 personeelsleden zullen ook bij hun ontslag dezelfde premie ontvangen, ook indien ze geen 
vrijwillig ontslag nemen. Deze vergoeding zal eveneens betaald worden in 20N2.

Een eerste vraag die dient te worden beantwoord, is of de onderneming al dan niet een voorziening zal 
aanleggen conform IAS 37. Het antwoord op deze vraag is negatief. Dit omdat de onderneming exact 
weet hoeveel werknemers de onderneming zullen verlaten, alsook de vergoeding die dient te worden 
betaald bij ontslag, al dan niet vrijwillig. In overeenstemming met IAS 19 zal de onderneming een kost 
en een verplichting opnemen ten belope van 2 500 000,00 EUR.

10 Langlopende afdekkingsinstrumenten

Langlopende afdekkingsinstrumenten dienen te worden geboekt in het kader van afdekkingstransacties 
(‘hedge accounting’), zoals beschreven in IAS 39, Financiële instrumenten: opname en waardering. Bij 
‘hedge accounting’ wordt rekening gehouden met de tegengestelde eff ecten op de winst of het verlies van 
veranderingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument en van de afgedekte positie.

IAS 39 defi nieert een afdekkingsinstrument als: “een aangemerkt derivaat of (uitsluitend voor afdekking 
van het risico van veranderingen in valutakoersen) een aangemerkt niet-afgeleid fi nancieel actief of niet-
afgeleide fi nanciële verplichting waarvan de reële waarde of kasstromen naar verwachting veranderingen 
in de reële waarde van of kasstromen uit een aangemerkte afgedekte positie zullen compenseren”.

Een afgedekte positie wordt gedefi nieerd als: “een actief, verplichting, vaststaande toezegging, zeer waar-
schijnlijk verwachte toekomstige transactie of een netto-investering in een buitenlandse entiteit dat, 
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respectievelijk die, (a) de entiteit blootstelt aan het risico van veranderingen in de reële waarde of toe-
komstige kasstromen en (b) wordt aangemerkt als zijnde afgedekt”.

Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties: reële-waardeafdekking, kasstroomafdekking en afdekking van 
een netto-investering in een buitenlandse onderneming. De verwerking van de laatste twee afdekkingen 
gebeurt op dezelfde manier.

10.1 Kasstroomafdekking

Een kasstroomafdekking wordt gedefi nieerd als: “een afdekking van de mogelijke variabiliteit van kasstro-
men die (i) is toe te rekenen aan een bepaald risico verbonden aan een opgenomen actief of verplichting 
(zoals toekomstige rentebetalingen op een schuld met variabele rente), of een zeer waarschijnlijk ver-
wachte toekomstige transactie en (ii) invloed zou kunnen hebben op de winst of het verlies”.

Indien een afdekking gebeurt, dient telkens de afdekkingseff ectiviteit te worden beoordeeld. Dit is de 
mate waarin veranderingen in de reële waarde van of kasstromen uit het afdekkingsinstrument compen-
satie bieden voor veranderingen in de reële waarde van, of kasstromen uit de afgedekte positie die zijn 
toe te rekenen aan een afgedekt risico.

Indien een kasstroomafdekking, alsook een afdekking van een netto-investering in een buitenlandse 
onderneming, gedurende de periode voldoet aan de voorwaarden voor opname, dient ze als volgt te 
worden verwerkt:
a) het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een 

eff ectieve afdekking is, dient direct in het eigen vermogen te worden opgenomen en getoond bij 
andere comprehensieve winst/verlies; en

b) het niet-eff ectieve deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument dient in de winst- en 
verliesrekening te worden opgenomen.

De bedragen die direct in het eigen vermogen waren opgenomen onder een kasstroomafdekking, dienen 
te worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening als een herclassifi catieaanpassing in dezelfde 
periode waarin de afgedekte verwachte toekomstige transactie de winst of het verlies beïnvloedt (bv. 
wanneer een verwachte verkoop werkelijk plaatsvindt).

In het geval van afdekking van een netto-investering in een buitenlandse onderneming, dient de winst 
of het verlies op het afdekkingsinstrument met betrekking tot het eff ectieve deel van de afdekking dat 
direct in het eigen vermogen is opgenomen, bij afstoting van de buitenlandse entiteit in de winst- en 
verliesrekening te worden opgenomen.

10.2 Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse onderneming

Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit, met inbegrip van een monetaire post 
die als deel van een netto-investering wordt verwerkt (zie IAS 21), dient op vergelijkbare wijze te worden 
verwerkt als een kasstroomafdekking:



Intersentia 455

Hoofdstuk 4. Langlopende verplichtingenHoofdstuk 4. Langlopende verplichtingen

a) het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een 
eff ectieve afdekking is, dient direct in het eigen vermogen te worden opgenomen en te worden ver-
toond bij andere comprehensieve winst of verlies; en

b) het niet-eff ectieve deel dient in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen.

De winst of het verlies op het afdekkingsinstrument met betrekking tot het eff ectieve deel van de afdek-
king dat direct in het eigen vermogen is opgenomen, wordt bij afstoting van de buitenlandse entiteit 
geherclassifi ceerd in de winst- en verliesrekening.

10.3 Reële-waardeafdekking

Een reële-waardeafdekking wordt in IAS 39 gedefi nieerd als: “een afdekking van het risico van verande-
ringen in de reële waarde van een opgenomen actief of verplichting, of een niet-opgenomen vaststaande 
toezegging, of een vastgesteld deel van een dergelijk actief, een dergelijke verplichting, of vaststaande 
toezeg ging, die verband houden met een bepaald risico en invloed zouden kunnen hebben op de winst 
of het verlies”.

Indien een reële-waardeafdekking gedurende de periode voldoet aan de voorwaarden voor opname, 
dient ze als volgt te worden verwerkt:
a) de winst of het verlies uit herwaardering van het afdekkingsinstrument op reële waarde (bij een afge-

leid afdekkingsinstrument) of de vreemde-valutacomponent in de boekwaarde (bij een niet-afgeleid 
afdek kingsinstrument) dient onmiddellijk in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen;

b) de winst of het verlies op de afgedekte positie die, respectievelijk dat, is toe te rekenen aan het afge-
dekte risico, dient te leiden tot aanpassing van de boekwaarde van de afgedekte positie en dient in 
de winst- en verliesrekening te worden opgenomen. Dit geldt eveneens indien de afgedekte positie 
anders tegen kost prijs wordt gewaardeerd. De winst die of het verlies dat aan het afgedekte risico is 
toe te schrijven, dient ook te worden opgenomen in de winst- en verliesrekening indien de afgedekte 
positie een voor verkoop beschikbaar fi nancieel actief is.

Een voorbeeld ter illustratie
Op 1  oktober 20N1 heeft  onderneming ABC 1 miljoen producten X in voorraad. De voorraad-
kost per product X bedraagt 10,00 EUR per onderdeel. De totale waarde van de voorraad bedraagt 
10  000  000,00  EUR. De onderneming dekt deze positie in voorraad product X af tegen een prijsda-
ling door termijncontracten aan te gaan die bepalen dat de onderneming 1 miljoen producten X tegen 
11,10 EUR dient te verkopen. De termijncontracten vervallen eind maart 20N2. Het management ver-
wacht ook om de producten X te verkopen in maart 20N2.

De onderneming wijst de termijncontracten aan als reële-waardeafdekking van de verwachte transactie. 
De afdekking is zeer eff ectief, vermits het om dezelfde producten X en dezelfde termijn gaat.

Op 25 maart 20N2 wordt het termijncontract cash afgewikkeld. Op dezelfde dag verkoopt de onderne-
ming ook de 1 miljoen producten X tegen de prijs van 10,50 EUR per product X.
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Onderstaande tabel geeft  de koers (prijs) van product X weer:

Datum Koers in EUR

1 oktober 20N1 10,80

31 december 20N1 10,60

25 maart 20N2 10,50

Op 31 december 20N1 bedraagt de cumulatieve winst op de termijncontracten 300 000,00 EUR. Op 
25 maart 20N2 bedraagt de cumulatieve winst op de termijncontracten 600 000,00 EUR. Op 31 decem-
ber 20N1 en 25 maart 20N2 bepaalt de onderneming dat de verkoopprijs van de voorraad gedaald is met 
respectievelijk 295 000,00 EUR en 590 000,00 EUR.1

De onderneming dient in eerste instantie de afdekkingseff ectiviteit te bepalen. Dit gebeurt door de veran-
dering in de waarde van de termijncontracten te vergelijken met de waardeverandering van de voorraad.

Datum Verandering in de reële-
waardetermijncontracten

winst/verlies in EUR

Verandering in de
verkoopprijs van de

voorraad winst/verlies in EUR

Effectiviteitsratio
voor de periode

31 december 20N1 300 000,00 (295 000,00) 101.7

25 maart 20N2 300 000,00 (295 000,00) 101.7

Op 31 december 20N1 en 25 maart 20N2 moeten volgende boekingen in verband met de kasstroomaf-
dekking worden gemaakt2:

31 december 20N1
1. De eff ectiviteitsratio bedraagt 101.7. De afdekking is dus zeer eff ectief. Het deel van de winst of het 

verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een eff ectieve afdekking is, dient 
direct in het eigen vermogen te worden opgenomen onder de afdekkingsreserves en getoond onder 
‘andere’ comprehensieve winst/verlies.

Termijncontracten op goederen 
 Aan Afdekkingsreserve

500010
110440

300 000,00
300 000,00

25 maart 20N2
2. Op de vervaldag wordt het termijncontract cash afgerekend.

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Termijncontracten op goederen
  Opbrengsten uit termijntransacties

550000 
500010
745010

600 000,00
300 000,00
300 000,00

1 Dit wordt verondersteld, de berekening wordt niet gegeven. Het verschil tussen de verandering in de reële waarde 
van de termijncontracten en de voorraad is te wijten aan opslag- en fi nancieringskosten alsook aan de evolutie van de 
marktverwachtingen met betrekking tot de toekomstige prijs van product X.

2 We maken abstractie van de eventuele ‘margin account’ die moet worden aangelegd bij het verhandelen van futures 
contracten.
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3. De verkoop van de 1 miljoen producten X in voorraad tegen de prijs van 10,50 EUR per product X 
(geen btw verondersteld).

Kredietinstellingen: R/C 
 Aan Verkopen

550000 
700000

10 500 000,00
10 500 000,00

 Op het einde van het jaar boeken we een voorraadwijziging:

Voorraadwijziging op grondstoffen 
 Aan Voorraad grondstoffen, 
  aanschaffi ngswaarde

604070 

301000

10 000 000,00

10 000 000,00

4. Opname in de winst- en verliesrekening van de uitgestelde baten, voorheen opgenomen in de 
afdekkings reserves en getoond onder ‘andere’ comprehensieve winst/verlies.

Afdekkingsreserve op goederen 
 Aan Opbrengsten uit termijntransacties

110 440 
745 010

300 000,00
300 000,00
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1 Algemene bepalingen

In D 3, H 4, punt 1.2 werd het onderscheid tussen kortlopend en langlopend reeds toegelicht. Ter herin-
nering.
Een verplichting dient als kortlopend te worden geclassifi ceerd indien aan een van de volgende criteria 
wordt voldaan:
a) verwacht wordt dat de verplichting zal worden afgewikkeld in de normale exploitatieduur van de entiteit;
b) het passief wordt voornamelijk aangehouden om te worden verhandeld;
c) de verplichting moet binnen 12 maanden na het einde van de verslagperiode worden afgewikkeld;
d) de onderneming heeft  geen onvoorwaardelijk recht om de afwikkeling van de verplichting ten min-

ste 12 maanden na het einde van de verslagperiode uit te stellen.

Enkele verduidelijkingen rond het bovenstaande.
De verplichtingen die behoren tot het nettobedrijfskapitaal, zoals handelsschulden en sommige andere 
schulden zoals deze voortvloeiende uit personeelsbeloningen en andere exploitatiekosten, zijn als korte 
termijn te beschouwen, zelfs al gebeurt de afwikkeling later dan 12 maanden na het afsluiten van de 
verslagperiode. De bepalende factor is hier de duur van de exploitatiecyclus. Is deze duur niet duidelijk, 
dan onderstelt men 12 maanden.

Voor alle verplichtingen die niet tot de exploitatiecyclus behoren, geldt de regel dat ze afgewikkeld wor-
den gedurende de 12 maanden na het afsluiten van de verslagperiode. Voorbeelden hiervan zijn: het in 
de volgende verslagperiode vervallen gedeelte van langlopende schulden, te betalen dividenden, ...

Het feit dat de onderneming denkt dat ze een verplichting die binnen de 12 maanden na afsluiting ver-
valt, zal kunnen verlengen, is geen reden om de verplichting te herclassifi ceren als langlopend. Enkel 
indien de onder neming een akkoord bereikt heeft  over de nieuwe voorwaarden voor de datum waarop 
de jaarrekening wordt goedgekeurd voor publicatie, of dat de onderneming het onvoorwaardelijke recht 
heeft  de verplichting met 12 maanden uit te stellen, kan de herclassifi catie gebeuren. Met ‘datum goed-
keuring voor publicatie’ wordt bedoeld: de datum waarop de Raad van Bestuur de jaarrekening goed-
keurt om voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering. Op dit moment beschikken de bevoegde 
organen over alle nodige informatie omtrent de voorbije verslagperiode.

Indien een onderneming haar verplichtingen niet nakomt en daardoor langlopende verplichtingen 
opeisbaar worden, moeten deze als kortlopend geclassifi ceerd worden, zelfs al neemt de schuldeiser 
geen actie tot inning. Enkel wanneer de schuldeiser een beslissing neemt tot herfi nanciering (voor het 
moment waarop de jaarrekening voor publicatie goedgekeurd wordt), kan de verplichting verder als 
langlopend erkend worden.

Ontstaan er belangrijke wijzigingen inzake de aard van verplichtingen tussen de datum waarop de 
jaarreke ning voor publicatie vatbaar is en de datum van Algemene Vergadering, dan is dit een gebeur-
tenis na de verslagperiode die niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening (IAS 10). Deze gebeurtenis 
wordt dan in de toelichting vermeld. Het betreft :
– herfi nanciering op lange termijn;
– herstel van schending van een langlopende leningovereenkomst;
– verlening van uitstel door kredietverstrekker.
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Inzake eerste opname en waardering, alsook waardering na eerste opname, gelden dezelfde regels als 
gezien in D 3, H 4, punt 1.2 t.e.m. 1.5.

2 Voorstelling van de kortlopende verplichtingen in de jaarrekening

Zie hiervoor het toegevoegde XBRL didactisch model in bijlage.

Voor kasstroomoverzicht, toelichting m.b.t. voorzieningen, afdekkingsinstrumenten, verplichtingen en 
credi teuren, pensioenverplichtingen en verbonden partijen wordt verwezen naar D 3, H 4.

3 Bespreking van verplichtingen bestemd voor verkoop

3.1 Begrip ‘bestemd voor verkoop’

Een onderneming heeft  ‘vaste activa’ of ‘groepen activa die worden afgestoten’ die het kenmerk ‘bestemd 
voor verkoop’ hebben, zodra de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptrans-
actie en niet door het voortgezette gebruik.
Deze vaste activa moeten onmiddellijk beschikbaar zijn voor verkoop en de verkoop dient zeer waar-
schijnlijk te zijn. Dit betekent dat er een eff ectief plan voor verkoop voorligt, dat het zoeken van een 
koper gestart is, dat een prijszetting gebeurd is die de reële waarde niet overstijgt en dat er kan worden 
verwacht dat de verkoop zal worden gerealiseerd binnen de 12 maanden na datum van classifi catie als 
bestemd voor verkoop.
Vaste activa of groepen van vaste activa bestemd voor verkoop worden geclassifi ceerd onder de vlottende 
activa.
De waarde waaraan deze opname gebeurt, is de laagste waarde van de boekwaarde of de reële waarde 
minus de verkoopkosten.
Activa of groepen van activa bestemd voor verkoop moeten afzonderlijk worden gerapporteerd (zie 
hiervoor D 3, H 2, punt 2).

3.2 Begrip ‘verplichtingen bestemd voor verkoop’

Indien met betrekking tot een vast actief of groep van activa bestemd voor verkoop er ook verplichtingen 
bestaan, dan moeten deze afzonderlijk als kortlopende verplichting tot uitdrukking worden gebracht. 
Gedacht kan worden aan kleine aanpassingswerken waartoe de verkopende onderneming zich verbindt 
tegenover de koper, uitvoeren van milieusanering, ... Deze verplichtingen kunnen de vorm aannemen 
van hetzij voorziening (indien men geen volledige zekerheid heeft  omtrent het bedrag of het tijdstip), 
dan wel schuld.
Deze verplichtingen zijn kortlopend, aangezien ze betrekking hebben op activa waarvan men verwacht 
dat ze op korte termijn zullen worden gerealiseerd.
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Voorbeeld
Om het bedrijfsgeheel ‘A’ verkoopbaar te maken, is de onderneming bereid om tot maximaal 
100 000,00 EUR aanpassingskosten op voorleg van facturen inzake uit te voeren werken binnen 12 maan-
den na overdracht ten laste te nemen. Er is zekerheid dat deze werken uitgevoerd zullen worden. Daar-
naast is de onderneming in onderhandeling rond een te regelen schadeclaim met een aanwonende buur 
waarvan de impact geraamd wordt op 12 000,00 EUR.
In dit voorbeeld is er enerzijds een vaststaande schuld en anderzijds een geraamde verplichting die ver-
band houdt met verkoopbare activa.

Boekingen

Te maken kosten voor de verkoop vaste activa 
(IFRS 5)
Aan te leggen voorzieningen voor verkoop 
vaste activa
 aan Verplichtingen activa bestemd voor 

verkoop
Kortlopende voorzieningen: activa 
bestemd voor verkoop

614011

614012

450000

480210

100 000,00

12 000,00

100 000,00

12 000,00

3.3 Verlenging van de periode die vereist is om een verkoop te voltooien

Indien binnen de 12  maanden de verkoop niet uitgevoerd is, bestaat de mogelijkheid tot verlenging 
indien de oorzaak van uitstel niet binnen de beslissingsmacht van de onderneming ligt en er voldoende 
zekerheid blijkt te zijn dat de onderneming de verkoop gaat uitvoeren.
De verplichtingen blijven in deze gevallen kortlopende verplichtingen.

4 Bespreking van kortlopende leningen

De indeling van deze rubriek is identiek aan deze van de langlopende rentedragende leningen behandeld 
in D 3, H 4, punt 4.
Aangezien in D 3, H 4 aandacht besteed werd aan het aspect ‘deel van de langlopende lening dat de 
komende verslagperiode terugbetaald zal dienen te worden’, kunnen we ook voor deze behandeling naar 
dit hoofdstuk verwijzen.
Qua waardering is het duidelijk dat kortlopende leningen niet gedisconteerd worden.

Inzake kortlopende schulden bij fi nanciële instellingen worden hierna enkele zeer veel gebruikte 
kredietin strumenten ter ondersteuning van de exploitatiecyclus behandeld.

4.1 Promessen

Een promesse of orderbriefj e is een document waarin de ondertekenaar-schuldenaar op de vervaldag 
belooft  een bepaalde som te betalen aan zijn schuldeiser of aan diens order.
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Een promesse is van dezelfde aard als een wisselbrief. Een wisselbrief echter komt meestal voor tussen 
hande laars (trekker en betrokkene), terwijl promessen voornamelijk door fi nanciële instellingen worden 
gebruikt bij het toestaan van kredieten, hetzij aan handelaars, hetzij aan particulieren.
Daarbij vraagt de kredietverlenende instelling aan de kredietnemer zoveel orderbriefj es te ondertekenen 
als er contractuele vervaldagen zijn.

Op de vervaldag en na betaling van een promesse wordt deze, voor voldaan getekend, aan de kredietne-
mer overgemaakt. Enkele vormen zijn:
– termijnpromessen: bij het verlenen van kredieten op lange termijn worden een aantal promessen 

ondertekend met de vervaldagen volgens een contractueel afl ossingsplan. Het betreft  hier schulden 
op meer dan één jaar waarbij we voor de boekhoudkundige verwerking verwijzen naar de ‘Schulden 
op meer dan één jaar’;

– promessen met inpandstelling van staten van vooruitgang der werken, facturen op openbare bestu-
ren, betalingsmandaten enz.

Inschrijvingen:

Kredietinstellingen: R/C
Discontokosten
 aan Kredietinstellingen: promessen
Ondertekenen van de promesse en ontvangst
nettoprovenu na afhouding der kosten

550000
650202
460110

.............

.............
.............

Kredietinstellingen: promessen
 aan Kredietinstellingen: R/C
Betaling op vervaldag

460110
550000

.............
.............

4.2 Acceptkrediet bij invoer en uitvoer

4.2.1 Begrip

Deze kredieten worden vooral gebruikt bij de fi nanciering van de internationale handel. De onderne-
ming krijgt een krediet in afwachting dat:
– bij uitvoer: de buitenlandse klant betaalt;
– bij invoer: de ingevoerde goederen verkocht worden.

Werkwijze
De onderneming (importeur of exporteur) trekt een wisselbrief op de bank en vraagt de bank deze te 
accep teren, te verdisconteren en het provenu aan haar over te maken. De bank rekent acceptcommissie 
en disconto kosten aan.

4.2.2 Acceptkrediet bij invoer

Indien de onderneming goederen invoert, wordt met het nettoprovenu van de wisselbrief de buiten-
landse verkoper betaald of, indien dit reeds gebeurd is, wordt haar bank gedebiteerd. Tegen de vervaldag 
moet de onderneming voor de nodige dekking zorgen.
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Boekhoudkundige verwerking

1) Boeken van de aankoopfactuur

Handelsgoederen: brutoaankoop 
 aan Leveranciers 

604001
485000 

.............
.............

2) Benutting van het acceptkrediet
a) door betaling van de leverancier:

Leveranciers 
Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten

import

485000
650000

460120

.............

.............

.............

b) of door debitering van de rekening ‘Kredietinstellingen: R/C’; de bank crediteert de rekening van 
de onderneming:

Kredietinstellingen: R/C 
Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten

import

550000
650000

460120

.............

.............

.............

3) Vervaldag van de wisselbrief: acceptkrediet wordt aangezuiverd

Kredietinstellingen: bankaccepten import 
 aan Kredietinstellingen: R/C

460120
550000

.............
.............

4.2.3 Acceptkrediet bij uitvoer

Indien de onderneming een uitvoerder is, zal zij via het acceptkrediet onmiddellijk over de gelden kun-
nen beschikken.
Hier moet vóór de vervaldag eveneens voor de nodige fondsen worden gezorgd.

Boekhoudkundige verwerking
1) Boeken van de verkoopfactuur

Handelsdebiteuren 
 aan Brutoverkoop

420000
700001

.............
.............

2) Benutting van het acceptkrediet; de acceptcommissie en de discontokosten worden afgehouden:

Kredietinstellingen: R/C
Rente verbonden aan schulden 
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten

export

550000
650000

460120

.............

.............

.............



Intersentia 465

Hoofdstuk 5. Kortlopende verplichtingenHoofdstuk 5. Kortlopende verplichtingen

3) Klant betaalt de factuur op vervaldag

Kredietinstellingen: R/C 
 aan Handelsdebiteuren

550000
420000

.............
.............

4) Vervaldag van de wisselbrief

Kredietinstellingen: bankaccepten export
 aan Kredietinstellingen: R/C

460120
550000

.............
.............

4.3 Documentair krediet

a. Begrip en werking
Zeer dikwijls komt het acceptkrediet voor in combinatie met het documentair krediet. Het documentair 
krediet is een overeenkomst waarbij de onderneming volgens haar instructies een bank verzoekt:
– zich te verbinden een betaling te verrichten aan een derde of een door de onderneming getrokken 

wisselbrief te betalen, te accepteren of te negotiëren,
– aan een andere bank machtiging te verlenen deze verrichtingen te doen.
Daarbij moeten de nodige documenten worden voorgelegd en moet aan alle kredietvoorwaarden vol-
daan zijn.
Het doel van het documentair krediet is de koper en de verkoper een maximale zekerheid te geven over 
de goede afl oop van de handelstransactie. De verkoper wenst zo spoedig mogelijk betaald te worden en/
of wenst de goederen niet te versturen indien hij niet zeker is van betaling. De koper zal tevens uitstel 
van betaling trachten te bekomen en/of maar betalen indien hij zeker is deze bestelde goederen in goede 
staat te ontvangen.
Door het toestaan van een documentair krediet, leent de bank haar handtekening, haar solvabiliteit en 
rekent ze erop dat de onderneming tijdig voor de nodige dekking zal zorgen. Er is dus geen werkelijke 
kredietverle ning door de bank.
Indien dit documentair krediet gecombineerd wordt met een afzonderlijke overeenkomst van accept-
krediet, dan leent de bank als gevolg van dit acceptkrediet wel geld uit en worden eerst de documenten 
en, bij aankomst, de goederen zelf in pand gegeven tot de onderneming voor de nodige dekking heeft  
gezorgd. Deze combinatie wordt documentair krediet D/A (documents against acceptance) genoemd.

Volgende fases zijn te onderscheiden:

a) De kredietopening
– de koper neemt het initiatief voor de aanvraag van opening van een documentair krediet bij zijn 

bank;
– de bank staat de kredietopening toe, stelt het documentair krediet op en verstuurt dit naar de 

buiten landse bankier;
– de buitenlandse bank verwittigt de verkoper.

b) Verzending van de goederen
– de verkoper verzendt de goederen en heeft  de verzendingsdocumenten als bewijs.
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c) Benutting van de kredietopening
– de verkoper biedt de gevraagde documenten aan bij zijn bank die ze nakijkt op volledigheid;
– de buitenlandse bank betaalt, onderhandelt of accepteert en stuurt de documenten aan de 

kredietope nende bank, samen met een debetbericht;
– indien de bank van de koper acceptkrediet verstrekt, houdt zij eerst de documenten en, bij aan-

komst, de goederen in pand tot de nodige dekking voorhanden is. Alleen deze fase geeft  aanlei-
ding tot typi sche boekingen bij de koper. Wij illustreren dit met een voorbeeld.

b. Boekhoudkundige verwerking
(1) De onderneming koopt voor 20 000,00 EUR goederen in Brazilië, documentair krediet D/A; de bank 

van de onderneming verklaart zich bereid de wissel van de koper te accepteren, bij aanbieding van 
conforme docu menten. De bank accepteert voor een kleiner bedrag dan de waarborg (de goederen 
of de documenten), bijvoorbeeld 15 000,00 EUR. Het verschil zal de onderneming van haar gewone 
bankrekening moeten betalen.
(1a) Aankoopfactuur.
(1b) Verlening acceptkrediet.

(2) De bank rekent een acceptcommissie en discontokosten aan van bijvoorbeeld 100,00 EUR.
(3) Bij aankomst van het schip worden de goederen opgeslagen op naam van de bank. Aanvankelijk had 

de bank de documenten als waarborg, nu heeft  de aankoper ze nodig om de goederen af te halen. De 
bank zal dit slechts toelaten wanneer ze de goederen in pand krijgt.

(4) Betaling van de btw (21% = 4 200,00 EUR) aan de douane.
(5) Afwikkeling van het documentair krediet D/A.

(5a) Vervaldag van de wisselbrief: acceptkrediet wordt aangezuiverd.
(5b) De goederen worden vrijgegeven door de bank en opgeslagen in het magazijn.

1a Handelsgoederen: brutoaankoop 
 aan Leveranciers

604001
485000

20 000,00
20 000,00

1b Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: importkrediet

Kredietinstellingen: R/C

485000
460140
550000

20 000,00
15 000,00
5 000,00

2 Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000
550000

100,00
100,00

3 geen boeking

4 Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C

499480
550000

4 200,00
4 200,00

5a Kredietinstellingen: importkrediet
 aan Kredietinstellingen: R/C

460140
550000

15 000,00
15 000,00

5b geen boeking



Intersentia 467

Hoofdstuk 5. Kortlopende verplichtingenHoofdstuk 5. Kortlopende verplichtingen

4.4 Warrantkrediet

Het warrantkrediet is een krediet dat steunt op in waarborg gegeven goederen. Het is ontstaan doordat 
gespe cialiseerde publieke opslagruimten een document ‘warrant-cedel’ opmaken. Dit tweeledig docu-
ment verte genwoordigt het gehele eigendomsrecht.
Wenst men nu krediet op deze goederen te ontvangen, dan verstrekt men aan de kredietverlener het deel 
‘warrant’. Het bezit van de warrant is het bewijs dat men de goederen in waarborg ontvangen heeft . Het 
deel ‘cedel’ is verder verhandelbaar en kan bijvoorbeeld aan de klant worden gegeven. Om de goede-
ren te kunnen afh alen, moeten warrant en cedel verenigd zijn, wat alleen kan nadat de kredietverlener 
terugbetaald is. De warrant-cedel wordt voornamelijk gebruikt voor goederen, die bij een opslaghouder 
zijn geplaatst. Noch tans kan dit eveneens aangewend worden voor goederen die in de magazijnen van 
de ondernemer zelf liggen. Deze magazijnen moeten echter afzonderbaar zijn van deze waar de normale 
goederen liggen.
Bij boekhoudkundige verwerking onderscheidt men:
1) sluiting van het kredietcontract en ontvangst van krediet op goederen onder warrant;
2) kosten op warrant en fi nanciële lasten;
3) afl ossing van het krediet bij de bank, na verkoop van de gewarranteerde goederen.

1 Kredietinstellingen: R/C 
 aan Voorschotten op goederen onder

warrant

550000

460151

.............

.............

2 Rente verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C

650000
550000

.............
.............

3 Voorschotten op goederen onder warrant
 aan Kredietinstellingen: R/C

460151
550000

.............
.............

4.5 Discontokrediet

Het discontokrediet is een kredietvorm waarbij de bank inzendingen (meestal wisselbrieven) aanvaardt 
ter disconto, tot een bepaald bedrag (kredietlijn genoemd). De ingezonden documenten moeten aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Het krediet wordt maar werkelijk opgenomen indien de onderneming 
het document, bijvoorbeeld de wisselbrief ter disconto, indient en de bank het aanvaardt. Het disconto-
krediet is goedkoper dan het kaskrediet.

4.5.1 Begrip

Vorderingen op klanten kunnen worden omgezet in wisselvorderingen (cf. te innen wisselbrieven). Een 
te innen wissel, die door de betrokkene geaccepteerd is, kan men gebruiken als instrument van krediet-
verlening, via het zgn. ‘wisseldiscontokrediet’.

Hierbij verkoopt de handelaar de wissel aan zijn bankier (cliëntendisconto of cedentendisconto) of ver-
koopt de betrokkene de wisselbrief aan zijn bankier, maar ontvangt de handelaar het bedrag (leveran-
ciersdisconto).
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Schema cliëntendisconto

handelaar
(trekker)

bank van de handelaar
(trekker)

klant
(betrokkene)

(1) trekken van een wissselbrief

ontvangst op R/C van wisselbedrag - 

discontokosten (4)

op
 ve

rva
ldag

 aa
nbie

ding

ter
 in

cas
so 

(5)

beta
lin

g w
iss

elb
ed

rag
 (6

)(3) afgifte ter disconto

(2) geaccepteerde wissselbrief

Leveranciersdisconto

handelaar
(trekker)

bank van de klant
(betrokkene)

klant
(betrokkene)

(1) trekken van een wissselbrief

(4) ontvangst in R/C van wisselbedrag

beta
lin

g d
isc

on
tok

ost
en

 (5
)

op
 ve

rva
ldag

: b
eta

lin
g R

/C

van
 w

iss
elb

ed
rag

 (6
)

(3) afgifte ter disconto
(2) geaccepteerde wissselbrief

De trekker van de wisselbrief blijft  in beide gevallen verantwoordelijk voor de goede afl oop. Wanneer de 
betrokkene op de vervaldag niet betaalt, zal de bank haar regresrecht uitoefenen tegenover de trekker.

4.5.2 Boekhoudkundige verwerking bij de trekker

1) De afgift e van de wissel ter verdiscontering aan de bank zal aanleiding geven tot een vermelding in 
het wisselbrievenboek. Meestal wordt dit niet boekhoudkundig verwerkt. Wenst men dit toch, dan zal 
men bij voorkeur in het wisselbrievenboek additionele kolommen voorzien voor de inschrijving:
– credit: afgift e Te innen wissels
– tegenrekening:
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– debet ‘420011 Te innen wissels cliëntenverdiscontering’ of  ‘420012 Te innen wissels leveranciers-
verdis contering’.

Uit de centralisatie van het wisselbrievenboek volgt dan:

........
Te innen wissels cliëntenverdiscontering
of
Te innen wissels leveranciersverdiscontering
........
 aan Te innen wissels
Centralisatie wisselbrievenboek
maand

420011
of
420012

420010

.............

.............

.............

2) Bij ontvangst van het afrekeningsborderel en het dagafschrift  van de fi nanciële instelling.

a) Voor cliëntendisconto:
Praktisch impliceert dit dat het fi nancieel dagboek bijgewerkt wordt, nl.:
– debet: ontvangst: wisselbedrag; tegenrekening: credit: ‘460130 Kredietinstellingen: cliëntendisconto’;
– credit: uitgave: discontobedrag; tegenrekening: debet: ‘650201 Discontokosten op vorderingen’.

Waaruit bij centralisatie volgende journaalpost voortvloeit:

Kredietinstellingen: R/C
 aan .......

Kredietinstellingen: cliëntendisconto
.......

Centralisatie kredietinstelling .......
maand

550000

460130

.............

.............

.......
Discontokosten op vorderingen
.......
 aan Kredietinstellingen: R/C
Centralisatie kredietinstelling .......
maand

650202

550000

.............

.............

De handelaar heeft  dus nu van zijn bank een krediet verkregen dat uitgedrukt wordt via de passiefreke-
ning ‘43210 Kredietinstellingen: cliëntendisconto’. Deze rekening kan tevens beschouwd worden als de 
uitdrukking van de verplichtingen van de handelaar wegens regresrecht.

b) Voor leveranciersdisconto:
In dit geval verleent de bank van de handelaar geen krediet en heeft  de handelaar dus geen schuld tegen-
over de kredietinstelling. Het feit dat de te innen wisselbrief nog niet door de betrokkene is betaald, kan 
via een correctie rekening van de actiefrekening worden weergegeven, nl. ‘460131 Kredietinstellingen: 
leveranciers verdiscon teerd’. De verplichting wegens regresrecht moet nu wel nog afzonderlijk worden 
opgenomen via de rekeningen van de klasse 0.
Inschrijvingen:
– in het fi nancieel dagboek:
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• debet: ontvangst: wisselbedrag
• tegenrekening: credit: ‘40121 TIW: leveranciers verdisconteerd’.

Kredietinstellingen: R/C
 aan .......

kredietinstellingen: leveranciersconto
Centralisatie kredietinstelling
maand

550000

460131

.............

.............

– in het diversepostenboek: verplichting wegens regresrecht:

Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels
in omloop
 aan Crediteuren wegens andere

verplichtingen uit wissels in omloop

010000
011100

.............
.............

3) Afl oop bij vervaldag

a) Gunstige afl oop
Indien de betrokkene op de vervaldag zijn schuld aan de bankier betaalt, zal de handelaar geen enkel 
bericht ontvangen.
Het periodiek opvolgen van de te innen wissels zal hem informatie geven over alle verdisconteerde 
wissel brieven die op de vervaldag binnenkwamen en waarvoor er blijkbaar geen problemen waren. Na 
afpunten zal hij naargelang van het geval de volgende boekingen doen in het diversepostenboek:

– Geval cliëntendisconto

Kredietinstellingen: cliëntendisconto 
 aan Te innen wissels

of
Te innen wissels ter
cliëntenverdiscontering

460130
420010

420011

.............
.............

– Geval leveranciersdisconto

Kredietinstellingen: leveranciers
 verdisconteerd
 aan Te innen wissels: leveranciers-

verdiscontering

460131

420010

.............

.............

Crediteuren wegens andere verplichtingen uit
wissels in omloop
 aan Debiteuren wegens verplichtingen uit

wissels in omloop

011100

010000

.............

.............
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b) Ongunstige afl oop
Indien de betrokkene op de vervaldag de fi nanciële instelling niet betaalt, zal deze de wissel laten pro-
testeren en het regresrecht tegenover de trekker uitoefenen. De fi nanciële instelling zal de handelaar 
debiteren (d.i. het tegoed op zijn rekening verminderen) met het bedrag van de wisselbrief, verhoogd 
met protestkosten en een vast recht.

Bij ontvangst van de afrekening op het dagafschrift  zal men boeken – dit wordt gerealiseerd via de vol-
gende inschrijving in het fi nancieel dagboek:
– credit: uitgave: wisselbedrag + protestkosten + vast recht;
– tegenrekening: debet: ‘40700 Dubieuze debiteuren’
waaruit bij centralisatie:

Dubieuze debiteuren
 aan Kredietinstellingen: R/C
Centralisatie kredietinstelling .......
maand

420070
550000

.............
.............

Afpunten afl oop in wisselbrievenboek en boeking in het diversepostenboek:
– Cliëntendisconto:

Kredietinstellingen: cliëntendisconto 
 aan Te innen wissels of

Te innen wissels ter cliënten-
verdiscontering

460130
420010
420011

.............
.............
.............

– Leveranciersdisconto:

Kredietsinstellingen: leveranciersdisconto 
 aan Te innen wissels of

Te innen wissels ter leveranciers-
verdiscontering

460131
420010
420011

.............
.............
.............

Crediteuren wegens andere verplichtingen uit
wissels in omloop
 aan Debiteuren wegens verplichtingen uit

wissels in omloop

011100

010000

.............

.............

4.5.3 Boekhoudkundige verwerking bij de betrokkene

Een handelaar kan met zijn bankier afspreken dat deze bij ontvangst van een door hem geaccepteerde 
wissel de betrokken leverancier onmiddellijk mag betalen, disconto ten laste van hemzelf. Dit krediet is 
een leveran ciersdisconto, zoals besproken onder punt 4.5.1 hiervoor, maar vanuit het standpunt van de 
betrokkene. Het is inder daad deze laatste die met zijn bankier een lijn zal moeten vastleggen waarbinnen 
door de trekker (zijn leve rancier) wissels kunnen worden ingegeven.
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Boekhoudkundige verwerking:
a) bij het bericht aan zijn bank, met verzoek de door hem geaccepteerde wisselbrief te disconteren, alle 

kosten te zijner laste.

Deze boeking volgt uit de inschrijving in het te betalen wisselbrievenboek (dat eventueel voorzien is van 
addi tionele kolommen):
– debet: discontoverzoek;
– tegenrekening: credit: ‘43220 Kredietinstellingen: leveranciersdisconto’.
Uit de centralisatie volgt dan:

Te betalen wissels 
 aan Kredietinstellingen:

leveranciersdisconto
Centralisatie te betalen wisselbrievenboek
maand

485010

460131

.............

.............

De rekening ‘460131 Kredietinstellingen: leveranciersdisconto’ geeft  dus de schuld aan die de betrokkene 
(in ons geval de handelaar) heeft  ten opzichte van zijn bank als gevolg van leveranciersdisconto.

4.6 Overige leningen (bv. bank, voorschotten in R/C)

Een veel voorkomende kredietvorm is deze van voorschotten in rekening-courant (= kaskrediet). Bij 
deze kredietvorm ontvangt de handelaar van de bank een maximumkredietlijn, die hij naar behoeft e 
mag gebruiken. In feite impliceert dit dat de handelaar over fi nanciële middelen die hij niet heeft , mag 
beschikken op zijn zicht rekening.
De bedoeling van deze ‘kasfaciliteit’ is dat hij daarvan slechts gebruikmaakt naargelang van zijn behoeft e 
en dat zijn zichtrekening bij de fi nanciële instelling afwisselend zowel een debet- als een creditsaldo mag 
vertonen. Dit kunnen we grafi sch als volgt voorstellen:

25,00 EUR

-250,00 EUR

0

maximale kredietgrens

+

tijd

Boekhoudkundig wordt deze kredietgrens niet aangeduid. Alle betalingen en ontvangsten op de reke-
ning worden ingeschreven in het fi nancieel dagboek, waarvan de resultante een debet- of creditsaldo 
geeft  op de rekening ‘550000 Kredietinstellingen: R/C’.
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Een debetsaldo betekent dat men geen krediet heeft  opgenomen; creditsaldo betekent dat men een 
beroep heeft  gedaan op krediet.
Enkel bij het boeken van de inventarisverrichtingen zal men een voorkomend creditsaldo op de actief-
rekening ‘550000 Kredietinstellingen: R/C’ overboeken naar de passiefrekening ‘460100 Kredietinstel-
lingen – Schulden in R/C’.
Bij de opening van de verslagperiode doet men de tegengestelde boeking.

Deze boeking gebeurt via het diversepostenboek:

Kredietinstellingen: R/C 
 aan Kredietinstellingen – Schulden in R/C
Einde boekjaar

550000
460100

.............
.............

Kredietinstellingen – Schulden in R/C
 aan Kredietinstellingen: R/C
Begin boekjaar

460100
550000

.............
.............

5 Kortlopende uitgestelde baten (waarvan overheidssubsidies)

We verwijzen naar D 3, H 4, punt 5, waar zowel de uitgestelde baten als overheidssubsidies met betrek-
king tot investeringen behandeld werden.

6 Kortlopende voorzieningen

De voorzieningen worden grondig besproken in D 3, H 4, punt 6. Het gedeelte van de voorziening waar-
van men de aanwending verwacht in de 12 maanden volgend op de afsluiting van de verslagperiode, 
wordt als kortlopend tot uitdrukking gebracht.

7 Kortlopende verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na indiensttreding

Zie D 3, H 4, punt 7.

Alle kortetermijnpersoneelsbeloningen zijn personeelsbeloningen (met uitzondering van ontslagvergoe-
dingen) die volledig betaalbaar zijn binnen 12 maanden na het einde van de periode waarin de werkne-
mers de gerelateerde prestaties verrichten.

Typische voorbeelden van kortetermijnpersoneelsbeloningen zijn:
– lonen en salarissen en socialezekerheidsbijdragen;
– betaald verlof op korte termijn (betaalde jaarlijkse vakantie, de doorbetaling van loon bij ziekte);
– winstdeling en bonusregelingen;
– voordelen in natura (medische zorgverlening, huisvesting, auto’s, ...).

De verwerking van deze personeelsbeloningen is eenvoudig daar er geen actuariële veronderstellingen 
vereist zijn om de verplichting of de kosten te waarderen en er geen mogelijkheid bestaat voor actuariële 
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winsten of verliezen. Daarenboven worden verplichtingen uit hoofde van kortetermijnpersoneelsbelo-
ningen gewaar deerd op niet-gedisconteerde basis.

De bijdragen dienen door de onderneming opgenomen te worden:
in de balans:
– als verplichting (te betalen lasten), na aft rek van alle reeds betaalde bijdragen. Reeds betaalde bij-

drage < nog verschuldigde bijdragen;
– als actief, als de reeds betaalde bijdrage hoger is dan de verschuldigde bijdragen voor prestaties vóór 

het einde van de verslagperiode. In dit geval dient een entiteit het surplus op te nemen als een actief 
(vooruitbetaalde lasten) in zoverre de vooruitbetaling bijvoorbeeld zal leiden tot een verlaging van 
toekomstige betalingen of een terugbetaling in contanten.

 Reeds betaalde bijdrage > nog verschuldigde bijdragen;
in de resultatenrekening:
– als last, tenzij een andere IAS voorschrijft  of toelaat dat de bijdragen in de kostprijs van een actief 

worden opgenomen.

Betaald verlof op korte termijn
Betaald verlof op korte termijn kan om verschillende redenen worden toegekend, zoals vakantie, ziekte, 
korte arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, vaderschap, jurydienst en militaire dienst. Dit recht op 
betaald verlof kan in twee categorieën worden ingedeeld: opgebouwd verlof (verlof dat wordt overge-
dragen, bv. vakantieverlof) en niet-opge bouwd verlof (verlof dat niet wordt overgedragen, bv. zwanger-
schapsverlof).

De verwachte kosten van het betaald verlof op korte termijn dient men in het geval van opgebouwd 
betaald verlof op te nemen op het moment dat de werknemers prestaties verrichten waardoor hun recht 
op toekom stig betaald verlof toeneemt. In het geval van niet-opgebouwd betaald verlof dient men de 
verwachte kosten op te nemen op het moment dat het verlof plaatsvindt.

Winstdeling en bonusregelingen
De verwachte kosten van de winstdeling en bonusregelingen dient men enkel op te nemen als en alleen 
als de entiteit een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft  om dergelijke betalin-
gen te doen als gevolg van gebeurtenissen uit het verleden, en deze verplichting betrouwbaar kan worden 
geschat.

8 Belastingverplichtingen

Zie D 3, H 4, punt 8.

9 Kortlopende handelsschulden

In D 3, H 4, punt 9 wordt het begrip handelsschulden en overige schulden verklaard. Het betreft  de 
schulden die voortvloeien uit de aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoff en, andere leverin-
gen, alsook schulden voortvloeiend uit personeelsbeloningen en overige exploitatiekosten.
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Meestal zijn deze schulden op korte termijn. Ze zijn gebonden aan de exploitatiecyclus en worden veref-
fend binnen de 12 maanden na afsluiting van de periode.

De voornaamste kredietsoort bestaat hier uit het rechtstreekse krediet van de leveranciers van goederen 
en diensten.

Soms fi nanciert de klant de onderneming via voorschotten. Dit gebeurt courant in het geval van onder-
handen projecten in opdracht van derden. De onderneming voert een project uit voor de klant. Contrac-
tueel zal de klant stortingen verrichten, die niet noodzakelijk de voortgang van de werken tot uitdrukking 
brengen. Deze voorschotten hebben dan het karakter van een fi nanciering.
Men spreekt in dit geval van ontvangen vooruitbetalingen; dit zijn bedragen die de klant stort en de 
voortschrijding der werken voorafgaan.

Ontvangen vooruitbetalingen zijn geen fi nanciële verplichtingen. Men heeft  immers de plicht om goe-
deren of diensten te leveren. Andere schulden, zoals kredieten van leveranciers, vallen wel onder de 
toepassing van IAS 32 en 39. In dit geval is het contractuele recht van de ene partij om geldmiddelen te 
ontvangen in overeen stemming met de verplichting van de andere partij om te betalen.

10 Overige schulden (waaronder kortlopende afdekkingsinstrumenten)

Onder de overige schulden kan men onderbrengen: deze kortetermijnschulden die verband houden 
met de exploitatie zoals schulden in relatie tot personeelsbeloningen, sociale zekerheid, bedrijfsvoorhef-
fi ngen, maar ook schulden van dividenden, alsook overlopende nog te ontvangen facturen voor reeds 
gepresteerde verbruiken (overlopende rekening van het passief).

Voor de kortlopende afdekkingsinstrumenten kan verwezen worden naar D 3, H 4, punt 10.
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Oefeningenreeks 1
Vaste activa – Materiële vaste activa

1-1 Materiële vaste activa

Gegeven:
De onderneming BZF besluit een gebouw op te richten en men komt tot een akkoord met de onderne-
ming BJK. Het gebouw dient binnen drie maanden klaar te zijn. De prijs ervan bedraagt 300 000,00 EUR 
(+ btw), waarvan 15 000,00  EUR als voorschot bij het ondertekenen van het contract contant wordt 
betaald. Ondertussen heeft  de onderneming een stuk grond gekocht voor 100 000,00 EUR. Het ereloon 
van de notaris bedraagt 500,00 EUR + 21% btw (registratierecht: 10%). De afrekening in verband met de 
grond gebeurt per postgiro. De onderneming BJK is op de gestelde datum klaar met de werken. De nog 
verschuldigde som wordt per postgiro betaald.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

1-2 Materiële vaste activa

Gegeven:
In de onderneming BOVO zal een nieuwe toonzaal gebouwd worden. Dit werk zal grotendeels uitge-
voerd worden door de eigen arbeiders; enkel voor het installeren van de centrale verwarming zal een 
beroep worden gedaan op buitenstaanders.
De totale kostprijs wordt geraamd op 200 000,00 EUR.
In verband met de toonzaal ontvangt men een aantal facturen:
– factuur van de handel in bouwmaterialen 50 000,00 EUR
– afrekening van de architect 7 000,00 EUR
– factuur voor de centrale verwarming 25 000,00 EUR
– verschillende kleinere facturen 9 000,00 EUR
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De personeelskosten bedragen:
– brutobezoldiging 80 000,00 EUR
– werkgeversbijdrage 26 500,00 EUR
De bedrijfsvoorheffi  ng bedraagt: 10 500,00 EUR
De ingehouden RSZ bedraagt: 9 500,00 EUR
Na afwerking is de kostprijs dus 197 500,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

1-3 Materiële vaste activa – Toegerekende intresten

Gegeven:
Op 1 september 20N0 werd in de onderneming INS een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe 
werkplaats. Het werk zal door het eigen personeel uitgevoerd worden. Ter fi nanciering gaat men vanaf 
1 oktober een lening aan op 2 jaar, aan een intrest van 7,50%. Het bedrag van de lening is 100 000,00 EUR.
De terugbetaling dient jaarlijks te gebeuren in gelijke delen van de hoofdsom (op 1  oktober 20N1, 
1 oktober 20N2). De intrest is driemaandelijks betaalbaar (na vervallen termijn).
In de maand oktober komt de factuur binnen voor de aankoop van allerlei materialen voor een totaal-
bedrag van 75 000,00 EUR.
Op 1 november wordt er 70 000,00 EUR van de lening opgenomen en de factuur van 75 000,00 EUR 
wordt via de bank betaald.
In de loop van november komen de overige facturen in verband met de werkplaats binnen. Totale 
waarde: 48 000,00 EUR.
Op 1 december is de werkplaats volledig afgewerkt en het resterende bedrag van de lening wordt opgeno-
men. De nog openstaande facturen worden vereff end en de afrekening voor de personeelskosten wordt 
opgemaakt. De personeelskosten bedragen 240 000,00 EUR (ingehouden RSZ 22 500,00 EUR, ingehou-
den bedrijfsvoorheffi  ng 25 700,00 EUR, werkgeversbijdrage 60 000,00 EUR).
Op 15 december wordt de werkplaats in gebruik genomen.

Gevraagd:
a) De intrestberekening voor de maanden september tot en met december.
b) De boekingen in verband met de intrest en de werken vanaf 1 september tot en met de afsluiting eind 

december 20N0 (het afschrijvingspercentage bedraagt 4%).

1-4 Materiële vaste activa – Intercalaire intresten

Gegeven:
Op 15 augustus 20N0 werd een aanvang gemaakt met de bouw van een magazijn. De kostprijs wordt 
geschat op 400 000,00 EUR. De fi nanciering zal voor 200 000,00 EUR gebeuren door eigen middelen en 
voor 200 000,00 EUR door een lening op 4 jaar.
De lening wordt aangegaan met ingang van 1 oktober 20N0 aan een intrest van 8% op het opgenomen 
gedeelte. De commissie op het niet-opgenomen gedeelte bedraagt 1%. De intrest en de commissie zijn 
driemaandelijks betaalbaar (na vervallen termijn). De terugbetaling gebeurt jaarlijks in gelijke delen van 
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de hoofdsom (1 oktober 20N1, 1 oktober 20N2, 1 oktober 20N3 en 1 oktober 20N4). Op 1 november en 
op 1 december wordt telkens 50 000,00 EUR van de lening opgenomen.

Gevraagd:
a) Geef de intrestberekeningen voor 20N0.
b) Geef hiervoor de boekingen.
c) Geef de intrestberekening voor de maanden januari, februari en maart als je weet dat op 1 februari de 

rest van de lening is opgenomen. Het magazijn zal echter maar in exploitatie genomen worden begin 
maart.

d) Boek de verrichtingen onder c.

1-5 Materiële vaste activa – Terreinen

Gegeven:
De onderneming BZF bezit reeds 10 jaar een onbebouwd terrein. De grond werd aangekocht voor 
100 000,00 EUR. Daar het karakter van de buurt ondertussen grondig gewijzigd is, zou men er op dit 
moment bij een eventuele verkoop slechts 60 000,00 EUR voor kunnen krijgen.

Gevraagd:
Boek dit gegeven.

1-6 Materiële vaste activa – Afschrijvingen

Gegeven:
In een onderneming vermeldt de rubriek ‘Materiële vaste activa’ de volgende rekeningen:
22000 Terreinen (DS) 70 000,00 EUR
22100 Gebouwen (DS) 270 000,00 EUR
23000 Machines (DS) 150 000,00 EUR
24100 Rollend materieel: aanschaffi  ngswaarde (DS) 40 000,00 EUR

Het gebouw wordt in 30 jaar afgeschreven, de machines en het rollend materieel in 5 jaar. De machines 
zijn echter voorbijgestreefd, zodat de werkelijke waarde slechts 50 000,00 EUR bedraagt.

Gevraagd:
Geef de boekingen voor de afschrijvingen.

1-7 Lijfrente

Gegeven:
Per 1 januari 20N0 wordt een lijfrentecontract afgesloten met een alleenstaande man van 60 jaar, voor 
een gebouw: registratiewaarde 1 000 000,00 EUR (levensduur 20 jaar). De registratierechten en notaris-
kosten bedragen 140 700,00 EUR en worden via de bank betaald. De lijfrente wordt in driemaandelijkse 
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betalingen (na vervallen termijn) voldaan. Er is geen indexering voorzien. De man overlijdt op 62-jarige 
leeft ijd (2 juli). De intrest bedraagt 7%.

Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0, 20N1 en 20N2.

1-8 Lijfrente

Gegeven:
Per 31 maart 20N0 wordt een lijfrentecontract afgesloten met een alleenstaande vrouw van 60 jaar, voor 
een terrein, registratiewaarde: 500 000,00 EUR. De kosten van het contract bedragen 70 500,00 EUR en 
worden betaald via de bank. De lijfrente wordt in jaarlijkse betalingen (na vervallen termijn) via de bank 
voldaan. De intrest bedraagt 5%.

Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0, 20N1 en 20N3.

1-9 Lijfrente

Gegeven:
Een gebouw (restlevensduur 20 jaar) met een waarde van 200 000,00 EUR wordt op lijfrente gekocht op 
30 juni 20N0 van een alleenstaande man van 60 jaar. De kosten bedragen 23 500,00 EUR, betaald via de 
bank. De lijfrente wordt maandelijks via de bank betaald. De intrest bedraagt 4%.

Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0, 20N1 en 20N2.

1-10 Leasing – O&G

Gegeven:
De onderneming O&G least vanaf 1 januari 20N0 een machine. De waarde van de machine is 
200 000,00 EUR. Het betreft  een contract op 10 jaar en de huursommen zijn jaarlijks te betalen, overeen-
komstig de voorwaarden vervat in volgende tabel:
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Jaar Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal

0 01/01/20N0    200 000,00

1 01/01/20N1 12 000,00 15 173,54 27 173,54 184 826,46

2 01/01/20N2 11 089,59 16 083,96 27 173,54 168 742,50

3 01/01/20N3 10 124,55 17 048,99 27 173,54 151 693,51

4 01/01/20N4 9 101,61 18 071,93 27 173,54 133 621,57

5 01/01/20N5 8 017,29 19 156,25 27 173,54 114 465,32

6 01/01/20N6 6 867,92 20 305,62 27 173,54 94 159,70

7 01/01/20N7 5 649,58 21 523,96 27 173,54 72 635,74

8 01/01/20N8 4 358,14 22 815,40 27 173,54 49 820,34

9 01/01/20N9 2 989,22 24 184,32 27 173,54 25 636,01

10 01/01/20N10 1 538,16 25 636,01 27 174,17 0,00

Het btw-percentage bedraagt 21%. De afschrijvingen worden berekend op jaarbasis in het jaar van aan-
koop, a rato van 20%.

Gevraagd:
a. Geef de boekingen voor 20N0 en 20N1 voor onderneming O&G.
b. Geef de situatie in de jaarrekening van 20N1.

1-11 Leasing – Cario

Gegeven:
30/09/20N0: er wordt een machine aangekocht door een leasingmaatschappij voor 112 500,00 EUR, 
excl. 21% btw excl. koopoptie. De leasingnemer wordt economisch eigenaar van het actief.
31/10/20N0: leasingcontract: het goed wordt voor leasing afgestaan voor een termijn van 4 jaar. Het 
lastenpercentage bedraagt 8%.

De annuïteitsfactor an/i = 1 – (1 + i)–n

i
 = 3,31212684005

31/10/20N4: op het einde wordt een aankoopoptie voorzien van 5 000,00 EUR, excl. 21% btw. De 
machine wordt afgeschreven over de looptijd van het leasingcontract.

Gevraagd:
1. Geef de journaalposten vanaf 30/09/20N0 t.e.m. 31/12/20N1:

a. vanuit het standpunt van de verhuurder;
b. vanuit het standpunt van de huurder.

2. Geef de journaalposten op 31/10/20N4:
a. vanuit het standpunt van de verhuurder wanneer de huurder de koopoptie licht;
b. vanuit het standpunt van de verhuurder wanneer de huurder de koopoptie niet licht (de machine 

is nog voor exploitatie bruikbaar);
c. vanuit het standpunt van de huurder wanneer hij de koopoptie licht;
d. vanuit het standpunt van de huurder wanneer hij de koopoptie niet licht.
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1-12 Leasing – Fidico

Gegeven:
10/03/20N0: leasingmaatschappij Fidico koopt een vrachtwagen ter waarde van 100 000,00 EUR.
01/05/20N0: leasingcontract: het goed wordt voor leasing afgestaan voor een termijn van 3 jaar. Het 
lastenpercentage bedraagt 7%.

De annuïteitsfactor an/i = 1 – (1 + i)–n

i
 = 2,624316

Op het einde wordt een aankoopoptie voorzien van 5 000,00 EUR, excl. 21% btw. De vrachtwagen wordt 
afgeschreven over de looptijd van het leasingcontract.
01/04/20N2: de leasingnemer kan niet langer betalen; er ontstaat een contractbreuk. De vrachtwagen 
kan nog gebruikt worden door de onderneming Fidico. De leasingnemer zal wellicht slechts 70% van de 
gederfde intrest kunnen betalen.

Gevraagd:
a) Afl ossingstabel.
b) Journaalposten 10/03/20N0 t.e.m. 31/12/20N1 van Fidico.
c) Journaalposten op 01/04/20N2 van Fidico.
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Oefeningenreeks 2
Vaste activa – Vastgoedbeleggingen

2-1 Nv De Kosk

Nv De Kosk koopt op 1  juni 20N0 een terrein aan ter waarde van 200 000,00  EUR. Het toekomstig 
gebruik van het terrein is nog niet bepaald en in eerste instantie wordt het terrein dus onder de vastgoed-
beleggingen opgenomen. De directe kosten (notaris) bedragen 10% van de aankoopprijs.

Onderstaande tabel geeft  de marktwaarden van het terrein weer voor de jaren 20N0-20N4:

Boekjaar Marktwaarde op het einde van de verslagperiode in EUR

20N0

20N1

20N2

20N3

20N4

200 000,00

205 000,00

217 000,00

220 000,00

235 000,00

Gevraagd:
Geef de journaalposten voor de jaren 20N0 tot en met 20N4:
a) indien het reële-waardemodel wordt gevolgd;
b) indien het kostprijsmodel wordt gevolgd.

2-2 De Maertelaere nv

Onderneming De Maertelaere nv is een facturatiebedrijf. Op 1 juni 20N0 koopt de onderneming een 
kantorengebouw voor 500 000,00 EUR. Het gebouw wordt aangekocht met het oog op een uitbreiding 
van het personeel in 20N5. Wegens de schaarste van dergelijke gebouwen wordt het gebouw nu reeds 
aangekocht. Het is de bedoeling om het kantorengebouw gedurende 5 jaar te verhuren.

Het honorarium van de notaris samen met de registratierechten bedraagt 12% van de verkoopprijs. De 
geschatte gebruiksduur van het kantorengebouw is 35 jaar en de geschatte verkoopkosten bedragen 
5 000,00 EUR.
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De onderstaande tabel geeft  de marktwaarden van het kantorengebouw weer voor de jaren 20N0-20N4:

Boekjaar Marktwaarde op het einde van de verslagperiode in EUR

20N0

20N1

20N2

20N3

20N4

500 000,00

510 000,00

515 000,00

517 000,00

480 000,00

In 20N4 wordt nabij het kantorengebouw een groot stuk landbouwgebied verkaveld, wat de waarde van 
het gebouw doet dalen. De bedrijfswaarde van het kantorengebouw bedraagt in 20N4 475 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de journaalposten voor de jaren 20N0 tot en met 20N4:
a) indien het reële-waardemodel wordt gevolgd;
b) indien het kostprijsmodel wordt gevolgd.



Intersentia 487

Oefeningenreeks 3
Vaste activa – Immateriële vaste activa

3-1 Immateriële vaste activa

Gegeven:
Op 1 januari 20N0 neemt de onderneming ‘Neva’ de onderneming ‘Roula’ over. Het balanstotaal van Roula 
bedraagt op 31 december 20N1 6 500 000,00 EUR, het vreemd vermogen bedraagt 5 500 000,00 EUR.
Neva betaalt de inbrengprijs: 2 500 000,00 EUR; dit omwille van de uitgebreide klantenkring van Roula 
(betaling gebeurt via de bank). Het jaarlijks afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
Eind 20N1 komt men tot de conclusie dat de cliënteel van Roula 500 000,00 EUR minder waard is dan 
wat uit de boekhouding blijkt.
Eind 20N2 ziet men echter in dat men in 20N1 te pessimistisch is geweest over de waarde van de cliënteel 
en men aanvaardt dat de werkelijke waarde 600 000,00 EUR is.

Gevraagd:
Geef de boekingen voor de drie jaren.

3-2 Immateriële vaste activa

Gegeven:
In de onderneming ZF wordt een productieprocedé ontworpen dat op 1 november gebrevetteerd wordt. 
Met het ontwikkelen van dit productieproces gaan de volgende kosten gepaard:
– bezoldigingen (RSZ: 418 240,00; BV: 960 000,00) 3 200 000,00 EUR
– werkgeversbijdrage 1 100 000,00 EUR
– diensten en diverse goederen 450 000,00 EUR
Het octrooi zal afgeschreven worden in vijf jaar.

Gevraagd:
Boek: a)  de brevettering als octrooi

b) de afschrijvingen (de onderneming past het systeem van de maandelijkse resultaatbepaling 
toe)

c) de inventarisgegevens.
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3-3 Immateriële vaste activa

Gegeven:
De volgende verrichtingen in de nv Ardo:
31 december 20N0: dagafschrift  325 bank: voorschot betaald m.b.t. aankooplicentie: 100 000,00 EUR 
(+ 21% btw)
15 februari 20N1: aankoopfactuur licentie 500 000,00 EUR (restantbedrag) (+ 21% btw)
18 januari 20N2: verkoop van de licentie voor 400 000,00 EUR (+ 21% btw)
Afschrijvingspercentage: 20.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

3-4 Immateriële vaste activa

Gegeven:
De nv U.R.S. wordt via opslorping ingebracht in de nv Carbo.
De inbreng kan als volgt beschreven worden:

D C 

Gebouwen

Geboekte afschrijvingen op gebouwen

Machines

Geboekte afschrijvingen op machines

Handelsgoederen

Klanten

Kaskrediet

Leveranciers

Kas 

1 800 000,00

–

500 000,00

–

200 000,00

150 000,00

–

–

20 000,00

–

1 200 000,00

–

350 000,00

–

–

100 000,00

480 000,00

–

De vergoeding bedraagt 800 000,00 EUR.
De notariskosten m.b.t. de kapitaalverhoging in de nv Carbo bedragen 100 000,00 EUR + 21% btw.

Gevraagd:
Geef de boekingen in de nv Carbo.

3-5 Immateriële vaste activa

Gegeven:
De volgende verrichtingen in de nv Beka:
30 juni 20N0: verwerving van een uitvindingsoctrooi door eigen prestaties; de kosten daarvoor zijn:
– diensten en diverse goederen: 50 000,00 EUR
– personeelskosten: 150 000,00 EUR
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30 oktober 20N0: licentieovereenkomst met de nv Falom m.b.t. dit octrooi: de royalty’s worden jaarlijks 
geïnd en voor de eerste keer op 30 oktober 20N1, jaarlijks bedrag: 30 000,00 EUR.
31 december 20N0: afschrijvingen: 20%.
31 maart 20N1: de licentieovereenkomst wordt met wederzijdse goedkeuring verbroken en de nv Falom 
koopt het octrooi voor 165 000,00 EUR (+ 21% btw).

Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0 en 20N1 in geval van jaarlijkse en maandelijkse resultaatbepaling.

3-6 Ontwikkeling

Gegeven:
In de researchafdeling van een producent van magnetische producten en industriële systemen gebaseerd 
op het verschijnsel magnetisme wordt continu onderzoek verricht naar nieuwe toepassingen en toepas-
singsgebieden van magneten en magneetsystemen.

Door het gebruik van moderne, geavanceerde computersystemen en specialistische soft ware zijn com-
plexe berekeningen in korte tijd realiseerbaar. Hierdoor is het mogelijk magneetsystemen te ontwerpen 
voor een breed scala aan toepassingen.

Momenteel loopt een project waarbij men op zoek is naar nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van 
magneten in minder technische producten zoals memomagneten voor planningssystemen, magneetslui-
tingen voor deuren, …

Bovendien verdiept de onderneming zich al vele jaren in de problematiek van ijzerverontreiniging in 
verschillende takken van de industrie. Deze inspanningen hebben geresulteerd in een grote hoeveelheid 
knowhow op dit gebied.

Momenteel kan de researchafdeling door het gebruik van CAD (Computer Aided Design)-technieken 
met nieuw ontwikkelde producten en systemen direct de fabricage aansturen. Een eerste prototype voor 
het ontijzeren van voedingsmiddelen werd op die manier onlangs afgewerkt.

Samenvatting van de kosten van de researchafdeling:

Indirecte kosten 
in EUR

Zoektocht naar 
nieuwe moge-

lijkheden in EUR

Problematiek 
ijzerverontreini-

ging in EUR

Bouw prototype 
ontijzeringstoe-

stel voedings-
middelen in EUR

Materiaalverbruik en aankoop 
diensten

45 000,00 70 000,00 120 000,00 170 000,00

Personeelskosten researchafdeling:

1) Onderzoekspersoneel – 138 000,00 214 000,00 294 000,00

2) Hoofd researchafdeling 68 700,00 – – –

3) Administratief personeel 97 000,00 – – –

Overhead

–  Direct toerekenbaar 54 000,00 62 000,00 125 000,00

–  Algemene overhead 67 500,00 27 500,00 – 98 400,00
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Het hoofd van de researchafdeling heeft  15% van zijn tijd gespendeerd aan het onderzoek naar nieuwe 
mogelijkheden, 10% aan de problematiek betreff ende de ijzerverontreiniging en 20% aan de ontwikke-
ling van het prototype.

Gevraagd:
Hoe worden voornoemde kosten behandeld? Wat is activeerbaar en wat niet? Bepaal de totaal activeer-
bare waarde.

3-7 Goodwill ontstaan uit cashdeal

Gegeven:
Onderneming M neemt op 1  januari 20N0 onderneming D over. Onderneming M betaalt hiervoor 
250 000,00 EUR in cash. De balans van onderneming D (de overgenomene) ziet er op het moment van 
de overname als volgt uit:

Balans D

Materiële vaste activa in EUR Eigen vermogen in EUR

– Gebouwen 25 000,00 – Geplaatst kapitaal 120 000,00

– Machines 80 000,00 – Reserves 30 000,00

Vlottende activa Voorzieningen

– Voorraden 70 000,00 – Pensioenen 10 000,00

– Vorderingen 50 000,00 Verplichtingen

– Liquide middelen 500,00 – Lening op 5 jaar 65 500,00

225 500,00 225 500,00

Bij een analyse van de balansposten blijkt:
– D bezit een octrooi voor het produceren van een geneesmiddel. De waarde hiervan wordt geraamd 

op 25 000 EUR. Dit octrooi werd niet opgenomen in de balans van de overgenomene.
– De waarde van het bedrijfsgebouw wordt geschat op 70 000 EUR, terwijl de nettoboekwaarde op 

1 januari 20N0 25 000 EUR bedraagt.

Gevraagd:
1. Bereken de goodwill.
2. Geef de boekingen bij de overnemer.
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3-8 Goodwill ontstaan uit aandelendeal

Gegeven:

Balans Q (× 1 000 EUR)

Materiële vaste activa Eigen vermogen

– Gebouwen 6 000 – Geplaatst kapitaal 4 000

Vlottende activa – Reserves 850

– Vorderingen 1 000 – Overgedragen resultaat 1 000

– Liquide middelen 2 000 Voorzieningen 150

Verplichtingen

– Lening op 3 jaar 3 000

9 000 9 000

Balans R (× 1 000 EUR)

Financiële vaste activa Eigen vermogen

– Deelneming Q 2 000 – Geplaatst kapitaal 9 000

Vlottende activa – Overgedragen resultaat 1 000

– Voorraden 4 000

– Vorderingen 3 000

– Liquide middelen 1 000

10 000 10 000

Onderneming R neemt in het kader van een bedrijfscombinatie de activa en verplichtingen van onder-
neming Q over. De bedrijfscombinatie wordt uitsluitend in aandelen vergoed.

Uit het verslag van de schattingsexpert blijkt de reële waarde van de gebouwen in eigendom van onder-
neming Q 6 080 000,00 EUR te bedragen. Bovendien blijkt 50 000,00 EUR van de door onderneming Q 
aangelegde voorzieningen uitsluitend te zijn gevormd omwille van fi scale redenen.

Door de overnemende onderneming werden in totaal voor 5 000 000,00 EUR nieuwe aandelen uitgege-
ven ter betaling van de overname. De reële waarde van dit aandelenpakket bedraagt 6 500 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen bij de overnemende onderneming R.
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4-1 Financiële vaste activa

Gegeven:

D

E

F

60%
35%

40%

Gevraagd:
Duid voor elke onderneming aan welke de aard is van haar relatie met elk van de andere ondernemingen 
op basis van de aandelen die zij in deze ondernemingen aanhoudt.

4-2 Financiële vaste activa

Gegeven:

G
60%

60%

60%

45%

80%

25%

H

I

J

L

M
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Gevraagd:
Duid voor elke onderneming aan welke de aard is van haar relatie met elk van de andere ondernemingen 
op basis van de aandelen die zij in deze ondernemingen aanhoudt.

4-3 Financiële vaste activa

Gegeven:

N

QO

P

R

SU

T

80%

35%

60%

20% 60%

30%

40%

Gevraagd:
Idem oefening 14-2.

4-4 Financiële vaste activa

Gegeven:

A

C

D IG

HF

EB55% 60%

60%

% 05% 7

50%

10%

40%

3% 3%

Gevraagd:
Idem vorige oefening.



Intersentia 495

Oefeningenreeks 4. Vaste activa – Financiële vaste activaOefeningenreeks 4. Vaste activa – Financiële vaste activa

4-5 Financiële vaste activa

Gegeven:
Op 16 mei staat de nv Sopramo ter duurzame ondersteuning van een van haar dochters een lening toe 
van 10 000 000,00 EUR; de eff ectieve betaling gebeurt via de bank. Op 15 november ontvangt de nv 
Sopramo 500 000,00 EUR intrest op de bankrekening.

Gevraagd:
a) Boek deze gegevens.
b) Geef de voorstelling in de balans en de resultatenrekening.

4-6 Financiële vaste activa

Gegeven:
Op 15 mei 20N0 koopt de onderneming Petit als permanente belegging 100 obligaties van Acec. De 
afrekening is als volgt:
– 100 obligaties Acec (nominale waarde per obligatie is 1 000,00 EUR) 95 700,00 EUR
– vast recht 100,00 EUR
– complementair recht 383,00 EUR
– belastingen     134,00 EUR
 96 317,00 EUR

De betaling gebeurt via de bankrekening en de kosten worden geactiveerd.
Op 10 mei 20N1 int men de intrest van 6% bruto.

Gevraagd:
Boek deze gegevens.

4-7 Financiële vaste activa

Gegeven:
De nv Sova bezit 7% van het aandelenkapitaal van de steenkolenmijn Kolo. Op het moment dat de mijn 
werd stilgelegd, heeft  men een waardevermindering geboekt van 30 000 000,00 EUR. Na enkele jaren 
blijkt dat de nv Sova niet alleen zijn oorspronkelijk ingebracht kapitaal zal recupereren, maar dat even-
eens een meerwaarde bestaat van ongeveer 10 000 000,00 EUR.

Gevraagd:
Boek deze gegevens.

4-8 Financiële vaste activa

Gegeven:
De nv De Groote heeft  40% van het aandelenkapitaal van de nv Dewitte (tegen kostprijs). Door het fail-
lissement van  één van haar grootste klanten, lijkt het faillissement van de nv Dewitte niet te vermijden, 
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zodat de nv De Groote slechts 30% van het door haar ingebrachte kapitaal (40 000 000,00 EUR) denkt 
te recupereren.
Enkele tijd later echter krijgt men bericht dat er een overbruggingskrediet zal gegeven worden ten belope 
van 40 000 000,00  EUR, zodat het gevaar voor een faillissement verdwijnt. Bepaalde aandeelhouders 
geloven echter niet in het nut van deze operatie en willen hun aandelenpakket (10% van het kapitaal van 
de nv Dewitte) verkopen voor 3 800 000,00 EUR. De nv De Groote koopt deze aandelen op (de betaling 
gebeurt via de bankrekening).

Gevraagd:
Boek deze gegevens in de boekhouding van de nv De Groote.

4-9 Financiële vaste activa

Gegeven:
1) De nv Varo beslist in te tekenen op de kapitaalverhoging van de nv K.L.S. voor een bedrag van 

30 000 000,00 EUR, zodat zij 30% van het aandelenkapitaal van nv K.L.S. verwerft .
2) De nv Varo brengt daarom haar bedrijfstak ‘exploitatie’ in die een boekhoudkundige waarde heeft  

van 20 000 000,00 EUR. De rest zal gestort worden in contanten, waarvan 20% onmiddellijk wordt 
voldaan.

3) De kosten ten laste van nv Varo bedragen 200 000,00 EUR; de Raad van Bestuur beslist deze niet 
onmiddellijk ten laste te nemen.

4) Het kapitaal wordt volgestort.
5) Wegens de opgelopen verliezen en de minder gunstige toekomstperspectieven wordt beslist een blij-

vende minderwaarde te boeken van 10% van de aanschaffi  ngswaarde.
6) Ter ondersteuning van de nv K.L.S. wordt door de nv Varo ingetekend op een achtergestelde, niet-

converteerbare obligatielening voor een bedrag van 15 000 000,00 EUR op 15 jaar, 7% intrest.
7) Ontvangst nettocoupon.
8) De verliezen zijn gerecupereerd; nv K.L.S. heeft  belangrijke orders binnen en er zijn gunstige voor-

uitzichten. De Raad van Bestuur van de nv Varo besluit, na een waarderingsonderzoek, de waarde 
van de participatie op de oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde terug te brengen.

9) Ontvangst nettodividend 225 000,00 EUR.
10) Verkoop van de participatie voor 40 000 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

4-10 Financiële vaste activa

Gegeven:
1) De nv Seta beslist in te tekenen op de kapitaalverhoging van de nv Dan voor een bedrag van 

20 000 000,00 EUR. Zij verwerft  2 000 van de 3 000 aandelen.
2) De nv Seta stort 15 000 000,00 EUR.
3) De kosten ten laste van de nv Seta bedragen 100 000,00 EUR.
4) Het kapitaal wordt volgestort.
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5) Door het omslaan van de conjunctuur lijdt de nv Dan enorme verliezen. Haar eigen vermogen nadert 
de ruilwaarde en voor de toekomst verwacht men geen verbetering. De nv Seta brengt de boek-
waarde van haar deelneming op 100 000,00 EUR.

6) Er wordt nog een achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening verstrekt van 10 000 000,00 EUR 
ter duurzame ondersteuning.

7) De toestand verbetert niet en de nv Seta vreest voor een faillissement van de nv Dan. Zij voorziet een 
waardevermindering op de vordering van 9 000 000,00 EUR.

8) De nv Dan gaat failliet. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

4-11 Financiële vaste activa

1) Onderneming A wenst deel te nemen aan een kapitaalverhoging bij onderneming B voor een bedrag 
van 400 000,00 EUR. A verwerft  daardoor 400 van de 5 000 aandelen.

2) Onderneming A stort 300 000,00 EUR.
3) De kosten ten laste van A bedragen 50 000,00 EUR.
4) Het kapitaal wordt volgestort.
5) Wegens de opgelopen verliezen wordt beslist een blijvende minderwaarde te boeken van 20% van de 

aanschaffi  ngswaarde. Dit wordt vastgesteld a.h.v. een waarderingsonderzoek.
6) De vooruitzichten blijven negatief. Ter ondersteuning wordt door A ingetekend op een achterge-

stelde, niet-converteerbare lening van 5 000 000,00 EUR, op 10 jaar aan 7,5% intrest.
7) Onderneming A ontvangt nettocoupon (obligatielening).
8) De toestand verbetert. De verliezen zijn gerecupereerd. De waarde van de participatie wordt na een 

nieuw waarderingsonderzoek teruggebracht op het oorspronkelijke bedrag.
9) Onderneming A ontvangt een nettodividend van 20 400,00 EUR.
10) A verkoopt de participatie voor 500 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

4-12 Financiële vaste activa

Gegeven:
1) Onderneming Nivoa wil een deelneming van 2 000 000,00 EUR verwerven in onderneming Salvo en 

dient hiervoor inschrijvingsrechten aan te kopen.
 Op die manier zal Nivoa 2 000 van de 5 000 aandelen verwerven (geplaatst kapitaal: 5 000 000,00 EUR).
 Per aandeel dient 300,00 EUR inschrijvingsrecht betaald te worden.
2) Nivoa stort 1 500 000,00 EUR.
3) De kosten bedragen 50 000,00 EUR. De Raad van Bestuur beslist deze niet onmiddellijk ten laste te 

nemen.
4) Het kapitaal wordt volgestort.
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Onderneming Salvo maakt zelf geen gebruik van het inschrijvingsrecht, maar biedt het te koop aan. De 
gemiddelde koers van het eff ect (ex-recht) bedraagt 1 600,00 EUR.

Gevraagd:
a) Geef de boekingen voor Nivoa.
b) Boek de verkoop van het recht door onderneming Salvo.
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5-1 Belastbare of verrekenbare tijdelijke verschillen

Bereken het tijdelijk verschil van de balans. Gaat het om een belastbaar of om een verrekenbaar tijdelijk 
verschil? Wat kan gesaldeerd worden? Wat moet gedisconteerd worden?

Fiscale boekwaarde Boekwaarde

Terreinen 400 000,00 EUR 400 000,00 EUR

Gebouwen 259 876,00 EUR 300 000,00 EUR

Installaties en machines 128 000,00 EUR 100 000,00 EUR

Meubilair en rollend materieel 175 000,00 EUR 250 000,00 EUR

Vorderingen 350 000,00 EUR 500 000,00 EUR

Voorraden grond- en hulpstoffen 298 450,00 EUR 325 650,00 EUR

Voorraden handelsgoederen 253 654,00 EUR 287 432,00 EUR
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Vaste activa – Afdekkingsverrichtingen

6-1 Reële-waardeafdekking

Gegeven:
Onderneming Motor drijft  gewoonlijk handel in euro, ook haar fi nanciële verslaggeving is in euro opge-
steld. Begin november 20N0 sluit de onderneming een vaststaande toezegging met een Amerikaanse 
leverancier voor het kopen van een bedrijfsmachine. De machine zal worden geleverd binnen 6 maan-
den. De afgesproken prijs bedraagt 1 000,00 USD en moet worden betaald bij levering.

Onderneming Motor dekt zich in d.m.v. een reële-waardeafdekking tegen een wisselkoersschomme-
ling door nu reeds 1 000,00 USD aan te kopen in ruil voor 900,00 EUR (de termijnkoers op 6 maanden 
bedraagt 1,00 USD: 0,90 EUR).
De reële waarde van het termijncontract bedraagt eind december 20N0 30,00 EUR, en bij levering in 
maart 50,00 EUR (wisselkoers bedraagt 1,00 USD = 0,95 EUR). De afdekking is hoogst eff ectief en alle 
voorwaarden voor afdekking zijn voldaan.

Gevraagd:
Geef de joumaalposten.

6-2 Kasstroomafdekking

Gegeven:
Onderneming Th e Bakery is een grote industriële bakkerij. De winkelketen bestaat uit een 190-tal win-
kels verspreid in Vlaanderen en Brussel. De onderneming bekijkt zijn graanvoorraad voor het komende 
seizoen en schat dat binnen 2 maanden 1 000 ton graan zal moeten worden aangekocht. De onderne-
ming vreest echter een stijging van de graanprijs en beslist daarom nu reeds de 1 000 ton graan aan te 
kopen op termijn. De termijnprijs van graan op 2 maanden bedraagt 120,00 EUR per ton.

Datum Termijnprijs (ton)

1 december 120,00 EUR

31 december 116,00 EUR

1 februari 126,00 EUR (contantprijs)

Gevraagd: 
Geef de joumaalposten.
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Oefeningenreeks 7
Vaste activa – Langlopende vorderingen

7-1 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 30 november 20N0 verstrekt men een lening van 2 000 000,00 EUR. De afl ossing dient te gebeuren in 
gelijke delen van de hoofdsom, dit is jaarlijks op 1 december 1 000 000,00 EUR. De intrest is 6%, jaarlijks 
betaalbaar, na vervallen termijn.

Gevraagd:
Boek de gegevens voor 20N0 en 20N1:
a) de onderneming past geen maandelijkse resultaatbepaling toe
b) de onderneming past wel de maandelijkse resultaatbepaling toe.

7-2 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 31 juli 20N0 wordt aan een personeelslid een lening verstrekt van 300 000,00 EUR. Om de 4 maan-
den dient hij 50 000,00 EUR terug te betalen. De intrest is 6%, eveneens betaalbaar na 4 maanden.

Gevraagd:
Boek de gegevens voor 20N0. De onderneming past de maandelijkse resultaatbepaling toe.

7-3 Vorderingen op meer dan één jaar – Persoonlijke lening

Gegeven:
Op 5 november 20N0 verstrekt men een persoonlijke lening van 300 000,00 EUR op 24 maanden. De 
rentekost bedraagt 0,60% per maand. De eerste terugbetaling gebeurt op 30 november 20N0. De maan-
delijkse reële intrest bedraagt 1,1055%.

Gevraagd:
Stel de tabel op en boek de gegevens voor het jaar 20N0 en 20N1.
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7-4 Vastrentende effecten

Gegeven:
Op 1 december 20N0: intekening op een private emissie van een obligatielening van 12 000 000,00 EUR 
over 10 jaar, obligaties van 1 000,00 EUR, afl osbaar met annuïteitenmethode, intekenprijs 97% en uitbe-
taald via de bank; i = 7,54%.

Gevraagd:
Boek alle verrichtingen m.b.t. deze obligatielening voor 20N0 en 20N1 in de jaarlijkse methode.

7-5 Vastrentende effecten

Gegeven:
Per 20 september 20N0 intekening op en uitbetaling via de bank van een achtergestelde, niet-converteer-
bare obligatielening van 15 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– nominaal: 15 000 000,00 EUR; 1 500 obligaties van 10 000,00 EUR
– uitgift eprijs: 99%
– terugbetalingsprijs: 101%
– intrestvoet: 7%
– terugbetaling ineens op 20 september 20N5
– coupondag: 20 september.

Gevraagd:
Boek alle verrichtingen in de jaarlijkse methode.

7-6 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 20 juli 20N0 verkoop in het buitenland van een machine, contante prijs 200 000,00 EUR, te betalen 
na 2 jaar: 230 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen:
a) in de jaarlijkse methode
b) in de maandelijkse methode.

7-7 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 28 juli 20N0 export van een machine van 1 200 000,00 EUR, 5% rente per jaar is in de prijs begrepen; 
betaling ineens na 15 maanden.
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Gevraagd:
Geef de boekingen in de jaarlijkse methode.

7-8 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 2 maart 20N0 uitgift e van een lening aan nv ABC van 10 000 000,00 EUR op 5 jaar af te lossen, jaar-
lijks 2 000 000,00 EUR vanaf 2 maart 20N1. Intrest 6,75% zesmaandelijks vooruitbetaalbaar. De eerste 
rentevervaldag wordt van de hoofdsom afgehouden. Aangerekende dossierkosten bij storting op 2 maart 
20N0: 100 000,00 EUR + 21% btw.

Gevraagd:
Geef de boekingen in de jaarlijkse methode voor 20N0 en 20N1.

7-9 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 15 september 20N0 neemt de nv Aldi een vordering van nominaal 500 000,00 EUR over, looptijd 3 
jaar, voor 419 809,60 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen voor het verloop van de vordering in de jaarlijkse methode.

7-10 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 1 oktober 20N0 wordt een leningcontract afgesloten van 6 000 000,00 EUR. Na drie jaar zal deze 
lening ineens terugbetaald moeten worden voor 7 350 258,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen volgens de jaarlijkse methode.

7-11 Vorderingen op meer dan één jaar

Gegeven:
Op 1 januari wordt een machine geëxporteerd die na 3 jaar pas terugbetaald zal worden. De verkoopprijs 
bedraagt 700 000,00 EUR. De marktrente is 6%.

Gevraagd:
Geef de boekingen (jaarlijkse methode).
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Vlottende activa – Voor verkoop bestemde 
vaste activa

8-1 Voor verkoop bestemde vaste activa

Gegeven:
Een onderneming beslist om de drie jaar een deel van haar wagenpark te vernieuwen. Een 3-tal wagens 
werden aangekocht op 30 april 20N0 voor een bedrag van 210 000,00 EUR. De wagens worden in de 
boekhouding verwerkt conform het kostprijsmodel en worden lineair afgeschreven over 5 jaar. Drie jaar 
later (eind april 20N3) wordt beslist de wagens te vervangen. De reële waarde van de tweedehandswa-
gens kan worden vastgesteld op 92 000,00 EUR. Aangezien de leverancier van de nieuwe wagens de oude 
wagens wil overnemen, zijn de verkoopkosten zo goed als nihil. De wagens worden uiteindelijk begin 
juni verkocht voor een bedrag van 91 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

8-2 Voor verkoop bestemde vaste activa

Gegeven:
Onderneming X bezit een terrein dat in haar jaarrekening wordt gewaardeerd volgens het herwaarde-
ringsmodel. De reële waarde in 20N0 van dat onroerend goed bedroeg 450 000,00 EUR (oorspronkelijke 
aanschaffi  ngswaarde 420  000,00 EUR). Het management van de onderneming beslist in de loop van 
20N1 het terrein, dat toch niet actief wordt gebruikt door de onderneming, te koop aan te bieden. Een 
vastgoedmakelaar stelt de vermoedelijke realisatiewaarde vast op 460 000,00 EUR. De kosten verbonden 
aan de verkoop worden geraamd op 48 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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8-3 Voor verkoop bestemde vaste activa

Gegeven:
Een onderneming kocht enkele jaren geleden permanente exportquota, die haar toelaten elk jaar een 
bepaalde hoeveelheid goederen te exporteren voor 150 000,00  EUR. Wanneer de onderneming ver-
moedt dat, omwille van een terugval in de export, deze permanente quota niet volledig gebruikt zullen 
worden, dan kan zij deze als ‘tijdelijke exportquota’ doorverkopen aan andere ondernemingen. Hiervoor 
bestaat een actieve markt waarop deze quota te koop worden aangeboden aan 50% van de oorspronke-
lijke aankoopprijs van de permanente quota.
De onderneming stelt voor om in 20N0 20% te verkopen als tijdelijke quota. De marktprijs van der-
gelijke quota om nog gedurende 20N0 een welbepaalde hoeveelheid goederen te exporteren bedraagt 
6 800,00 EUR.

Gevraagd:
Bespreek de boekhoudkundige behandeling van deze quota onder IAS/IFRS.
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Oefeningenreeks 9
Vlottende activa – Voorraden

9-1 Voorraden – Waardering

Gegeven:
Tabel betreff ende handelsgoederen:

Begin voorraad 
in eenheden 

Aankoop 
in eenheden 

Verkoop 
in eenheden 

Aankoopprijs 
van de maand 

Verkoopprijs 
van de maand 

Januari 58 100 76 101,20 121,00 

Februari 60 62 101,90 121,00 

Maart 120 125 99,30 119,00 

April 40 55 101,90 122,00 

Mei 150 145 98,20 118,00 

Juni 80 67 101,10 121,00 

Juli – – 101,50 122,00 

Augustus 60 48 103,30 124,00 

September 80 103 108,40 130,00 

Oktober 70 67 110,90 133,00 

November 90 84 111,90 134,00 

December 50 51 114,50 137,00 

Gevraagd:
a) Bereken in tabelvorm:

– per maand de waarde van de verstrekking
– per einde boekjaar het resultaat op verkopen en dit onder het FIFO- en het gemiddeldewaar-

destelsel.
b) Geef het boekingsschema, geglobaliseerd voor het boekjaar voor het FIFO- en het gemiddeldewaar-

destelsel.
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9-2 Voorraden – Waardering

Gegeven:
Per 31 december 20N0 waardeert de nv Hout haar voorraden eik (gezaagd) op 11 000 000,00 EUR. Dit 
is gemiddeld voor 1 950,00 EUR/m3 gemiddeld goede kwaliteit. De marktprijs op dit moment is gestabi-
liseerd rond 1 198,00 EUR/m3 gemiddeld goede kwaliteit.

Gevraagd:
a) Welke aanpassing dient de onderneming te verrichten? Hoe wordt ze boekhoudkundig verwerkt en 

hoe is de voorstelling in de jaarrekening?
b) Indien per 31 december 20N1 de marktprijs rond 1 411,50 EUR/m3 zelfde kwaliteit schommelt en de 

onderneming de volgende voorraadsituatie heeft :
– 2 000 m3 partij op 31 december 20N0: 1 198,00 EUR
– 1 000 m3 partij op 5 januari 20N1: 1 310,00 EUR
– 200 m3 partij op 20 januari 20N1: 1 580,00 EUR

De partij verkeert in slechte staat. De realisatiewaarde bedraagt maximaal 780,00 EUR. Welke aanpas-
sing moet de onderneming doen? Hoe wordt deze boekhoudkundig verwerkt en in de jaarrekening 
voorgesteld?

9-3 Voorraden – Waardering

Gegeven:
De volgende verrichtingen m.b.t. handelsgoederen:
1 januari beginvoorraad 2 000 E aan 100,00 EUR
4 januari aankoop 500 E aan 110,00 EUR
6 januari verkoop 1 500 E aan 150,00 EUR
10 januari aankoop 1 000 E aan 90,00 EUR
15 januari verkoop 800 E aan 160,00 EUR
18 januari aankoop 100 E aan 100,00 EUR
25 januari verkoop 1 000 E aan 140,00 EUR
31 januari inventaris 300 E

Gevraagd:
a) Bereken voor januari in tabelvorm de waarde van de verstrekking en het resultaat op verkopen bij 

FIFO, LIFO op periodebasis en gemiddelde waarde.
b) Geef het boekingsschema voor: FIFO- en gemiddeldewaardestelsel.

9-4 Voorraden – Waardering

Gegeven:
Per 31 december 20N0 vermeldt de inventarislijst m.b.t. een partij goederen: 10 000 ton aan 2 000,00 EUR 
per ton.
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1ste geval:
– volgens een recente prijslijst bedraagt de marktprijs momenteel 1 700,00 EUR per ton;
– 2 000 ton is wegens wateroverlast beschadigd en kan maximum tegen 500,00 EUR per ton verkocht 

worden.
2de geval: volgens een recente prijslijst bedraagt de marktprijs 2 200,00 EUR per ton.

Gevraagd:
Geef de boekingen voor de aanpassingen.

9-5 Voorraden – Systeem met en zonder permanente inventaris

Gegeven:
De btw bedraagt bij aankopen en bij verkopen 21%.
1) Beginvoorraad goederen: 80 000,00 EUR.
2) Aankoopfactuur goederen: 40 000,00 EUR. Betaling aan Peeters binnen 1 maand.
3) Verkoopfactuur goederen: verkoopprijs 30 000,00 EUR (aankoopprijs 27 000,00 EUR). Klant Albert 

zal na 2 maanden betalen.
4) Aankoopfactuur goederen van Peeters: 30 000,00 EUR, te betalen binnen 3 maanden.
5) Factuur vrachtkosten op aangekochte goederen: 6 000,00 EUR.
6) Verkoopfactuur aan Lemoine: 60 000,00 EUR (brutoverkoopprijs, korting van 1 200,00 EUR indien 

betaling binnen 8 dagen). Aankoopprijs: 62 000,00 EUR. Betaling binnen 3 maanden.
7) Eindvoorraad: 67 000,00 EUR.

Gevraagd:
a) Geef de boekingen in het stelsel zonder permanente inventaris.
b) Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris.

9-6 Handelsgoederen vlottend – Opgeslagen buiten de onderneming

Gegeven:
1) De documenten betreff ende de verscheping van een partij koffi  e te Santos worden ons aangeboden 

tegen betaling van 140 000,00 EUR. Wij schrijven een cheque voor dit bedrag.
2) Een gedeelte van deze partij wordt verkocht voor 80 000,00  EUR, betaling op termijn (kostprijs 

60 000,00 EUR).
3) De goederen zijn in Antwerpen aangekomen en het onverkochte gedeelte wordt opgeslagen in een 

entrepot.
4) De helft  wordt uit entrepot naar eigen magazijn overgebracht. Er wordt 4 000,00 EUR betaald voor 

vracht- en behandelingskosten en de btw op deze partij wordt voldaan (21%).
5) De rest van de partij wordt voor 60 000,00 EUR verkocht aan een koffi  ebranderij, betaling op ter-

mijn.

Gevraagd:
Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
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9-7 Handelsgoederen onder zichtzending

Gegeven:
Groothandel De Eik verstuurt 233 000,00 EUR (kostprijs) meubels op zicht aan nv De Olifant. Gedu-
rende de maand november 20N0 stuurt de nv De Olifant daarvan 7 700,00 EUR niet-gepaste meubels 
terug. De eindvoorraad zichtzending bedraagt per einde maand 75 300,00 EUR. De overige meubels 
werden door De Eik gefactureerd (btw 21%). De winstmarge van De Eik bedraagt 25% op de kostprijs 
van de meubels.

Gevraagd:
Geef de boekingen van De Eik:
a) in geval van extracomptabele notering
b) in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.

9-8 Handelsgoederen onder zichtzending

Gegeven:
1) Wij sturen aan Dewitte 10 koelkasten op zicht. Verkoopprijs 1 250,00  EUR (aankoopprijs 

1 000,00 EUR). Dewitte meldt ons dat hij 7 koelkasten koopt en dat hij de overige terugzendt. Wij 
maken hiervoor een factuur (btw 21%) op.

2) De door Dewitte teruggezonden koelkasten zijn toegekomen.
3) Dewitte betaalt het bedrag van onze factuur per bankoverschrijving.

Gevraagd:
a) Geef de boekingen in geval van extracomptabele notering.
b) Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.

9-9 Commissiehandel – Inkoopcommissie

Gegeven:
De volgende verrichtingen in geval van inkoopcommissie:
1) opdracht ontvangen van committent tot aankoop van partij goederen; daarop ontvangen voorschot: 

10 000,00 EUR
2) commissionair ontvangt aankoopfactuur goederen: 50 000,00 EUR + 21% btw
3) transport- en andere kosten doorrekenbaar aan committent: 3 000,00 EUR + 21% btw
4) goederen worden verstuurd
5) afrekening wordt opgemaakt, het commissieloon bedraagt 5%.

Gevraagd:
Geef de boekingen bij:
a) de committent
b) de inkoopcommissionair.
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9-10 Handelsgoederen onder zichtzending

Gegeven:
1) Nv Ollekeknolleke verstuurt 20 tafels op zicht aan Spiessens. De aankoopprijs (voor Ollekeknolleke) 

bedraagt 3 200,00 EUR. Spiessens koopt 15 tafels aan en stuurt de overige terug. De winstmarge van 
de nv Ollekeknolleke bedraagt 25%. Een factuur wordt opgemaakt (btw 21%).

2) Spiessens betaalt het bedrag van de factuur via de kas.

Gevraagd:
Geef de boekingen van Spiessens:
a) in geval van extracomptabele notering
b) in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.

9-11 Verpakking

Gegeven:
1) Beginvoorraad:
 handelsgoederen 80 000,00 EUR
 verpakkingsmateriaal 25 000,00 EUR
2) AF 1, verpakkingsmateriaal 5 000,00 EUR + 21% btw.
3) VF 1, handelsgoederen 15 000,00 EUR (kostprijs 10 000,00 EUR), transport 500,00 EUR, verpak-

king 1 000,00 EUR wordt aangerekend en moet niet teruggestuurd worden, commerciële korting 5% 
(btw 21%).

4) VF 2, handelsgoederen 10 000,00  EUR (kostprijs 7 000,00  EUR), verpakking in consignatie 
800,00 EUR (btw 21%).

5) AF 2, verpakkingsmateriaal 10 000,00 EUR + 21% btw.
6) CN 1 wegens retour van klant van door ons aangerekende verpakking 600,00 EUR.
7) VF 3, goederen 3 000,00 EUR (kostprijs 2 000,00 EUR), verpakking 100,00 EUR wordt aangerekend, 

maar mag niet teruggestuurd worden (btw 21%).

Gevraagd:
Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.

9-12 Commissiehandel

Gegeven:
De volgende verrichtingen in een onderneming m.b.t. het optreden als verkoopcommissionair:
1) 28 oktober: verkoopfactuur 1: handelsgoederen verkocht in opdracht van Dewilde: 45 000,00 EUR 

(21% btw).
2) 5 november: aankoopfactuur 20: transportkosten op verkoop (1): 500,00 EUR (21% btw).
3) 30 november: aankoopfactuur 21: faxkosten (21% btw): 1 000,00 EUR waarvan 500,00 m.b.t. com-

missieverrichtingen en doorrekenbaar aan de committent.
4) 6 december: goederen worden verzonden.
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5) 17 december: verkooprekening voor Dewilde:
 handelsgoederen 45 000,00 EUR
 transportkosten – 500,00 EUR
 faxkosten    – 500,00 EUR
  44 000,00 EUR
 commissieloon 3% – 1 320,00 EUR
  42 680,00 EUR
 btw 21% + 8 962,80 EUR
  51 642,80 EUR
6) 18 december: verkoopfactuur 10: handelsgoederen verkocht in opdracht van Verelst: 35 000,00 EUR 

(21% btw).
7) 25 december: aankoopfactuur 23: vervoerskosten op verkoop (6) (21% btw): 700,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen bij:
a) de verkoopcommissionair
b) de committent Dewilde.
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Vlottende activa – Kortlopende 
vorderingen

10-1 Waardeverminderingen op vorderingen

Gegeven:
Op 31 december 20N0 worden drie vorderingen dubieus geacht:
– A: 441 650,00 EUR
– B: 876 040,00 EUR
– C: 228 690,00 EUR
We hopen op deze vorderingen nog te recupereren:
– A: 50%
– B: 80%
– C: 40%
Het volgende boekjaar hebben de volgende vereff eningen plaats:
– dividend faillissement A op bankrekening ontvangen; te recupereren: 100 000,00 EUR (incl. 21% 

btw). Volgens bericht van de curator is er verder niets meer te recupereren;
– B zendt 200 000,00 EUR goederen (exclusief 21% btw) terug en betaalt het saldo met postoverschrij-

ving;
– tegen C wordt een procedure ingespannen: wij ontvangen, als volledige kwijting, 75% van onze vor-

dering; advocaatskosten: 12 500,00 EUR, bedrag dat wij doorrekenen aan de klant.

Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze verrichtingen (btw 21%).

10-2 Waardeverminderingen op vorderingen

Gegeven:
Nv BNT is ons 1 210 000,00 EUR (incl. 21% btw) schuldig. Op de vervaldag blijkt nv BNT echter dubieus 
te zijn. De vordering moet met 20 000,00 EUR verhoogd worden wegens verwijlintresten. Op het einde 
van het jaar wordt de waardevermindering geschat op 650 000,00 EUR. Op 31 december van het vol-
gende boekjaar wordt het verlies volgens bericht van de advocaat op 100% geschat. Het jaar daarna wordt 
het faillissement uitgesproken. We ontvangen toch nog 6 050,00 EUR (incl. 21% btw).

Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze verrichtingen (btw 21%).



516 Intersentia

Deel 4. OefeningenDeel 4. Oefeningen

10-3 Waardeverminderingen op vorderingen

Gegeven:
Op basis van ervaringscijfers uit het verleden werd voor 20N0 de maandelijkse kost voor waardevermin-
deringen op vorderingen op 20% van de omzet 3 000 000,00 EUR gesteld. De normale betalingstermijn 
is 30 dagen na ontvangst factuur.

Inventaris: 31 december 20N0
a) Klanten, ingediend bij advocaat of in faillissement

Naam Saldo Opmerkingen Geschat verlies 

Isobel 3 606,30 faillissement, vonnis af te wachten 100%

Forta 4 532,00 invorderingsprocedure ingesteld 20%

Motors Rosey 81 127,10 faillissement uitgesproken, volgens curator bedraagt
het dividend 40%, te ontvangen in januari 20N1 

60%

b) Aging-tabel van de klanten per 31 december 20N0

Naam Saldo – 30 d + 30 d + 60 d + 90 d + 120 d 

Antoons

Bekaert

Boro bvba

Constantia nv

Dautry

Elite nv

Eléphant nv

Filier E.

Iglo nv

Kamazzo nv

De Kroon

Moret

Opsomer

Van Roy bvba

Van Dongen

470 704,20

149 134,50

53 343,70

30 902,00

19 689,00

17 046,10

15 409,00

13 081,70

11 020,30

9 954,90

9 200,00

8 531,50

359,60

6 397,40

1 200,00

173 997,30

29 900,30

53 343,70

23 204,90

19 689,00

17 046,10

15 409,00

13 081,70

10 900,30

6 976,00

–

4 082,90

–

1 247,00

–

19 454,10

33 363,10

–

2 567,20

–

–

–

–

–

2 978,90

–

–

–

–

–

277 252,80

50 191,40

–

5 129,90

–

–

–

–

–

–

9 200,00

4 448,60

–

3 422,00

–

–

35 679,70

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 728,40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

120,00

–

–

–

359,60

–

1 200,00

Totaal 815 973,90 368 878,20 58 363,30 349 644,70 37 408,10 1 679,60

% van de waarde-
vermindering

– – 1 5 10 50

c) Informatie van de dienst debiteurenopvolging:
Dautry: saldo 19 689,00 EUR, heeft  concordaat aangevraagd; momenteel is er geen verlies te verwachten.

Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze inventarisgegevens (btw 21%).
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10-4 Waardeverminderingen op vorderingen

Gegeven:
20N0
Op basis van ervaringscijfers wordt maandelijks een waardevermindering op vorderingen geboekt van 
100 000,00 EUR.
Inventaris per 31 december 20N0.

a) Dubieuze klanten

Naam Saldo Opmerkingen Geschat verlies 

Karo nv

Vanco nv

Nuytten

120 430,00

630 450,00

233 442,00

concordaat aangevraagd

faillissement, nog geen uitspraak

faillissement, nog geen uitspraak

20%

80%

100%

b) Volgens aging-tabel klanten (exclusief klanten onder a)

Uitstaand Bedrag % van de waardevermindering 

+ 30 d

+ 60 d

+ 90 d

+ 120 d

4 730 663,00

1 340 754,00

350 760,00

240 730,00

1

10

20

50

20N1
1) Maandelijkse waardevermindering: 100 000,00 EUR
2) De betalingsachterstand van Treca nv is 3 maanden:

– uitstaand saldo: 250 000,00 EUR
– aangerekende intresten: 93 751,00 EUR
– aangerekende deurwaarderskosten: 10 000,00 EUR

  (+ 21% btw)
Volgens verkregen inlichtingen zal de vordering betaald worden.

Inventarisgegevens per 31 december 20N1
a) Dubieuze klanten

– Karo nv is fi nancieel gereorganiseerd: de vordering zal in januari 20N2 volledig geïnd worden, 
met 20 000,00 EUR bijkomende intrest.

– Vanco nv: faillissement uitgesproken: dividend te ontvangen in januari 20N2: 10%.
– Nuytten: faillissement uitgesproken: dividend te ontvangen in januari 20N2: 5%.
– Depla nv: 840 450,00: faillissement: 100% geschat verlies.
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b) Volgens aging-tabel klanten:

Uitstaand Bedrag % van de waardevermindering 

+ 30 d

+ 60 d

+ 90 d

+ 120 d 

4 650 710,00

1 430 820,00

375 420,00

265 447,00

1

10

20

50

Gevraagd:
Geef de boekingen bij maandelijkse resultaatbepaling voor de boekjaren 20N0 en 20N1.

10-5 Vorderingen op ten hoogste één jaar – Factoring

Gegeven:
De volgende verrichtingen:
– 1 november 20N0: vordering van 2 420 000,00 EUR (inclusief 21% btw) ingediend bij factormaat-

schappij voor inning en verzekering; voorwaarden: factorloon: 0,5‰, verzekeringsloon: 1‰, maxi-
maal te verzekeren 85%

– 31 december 20N0: inventaris: klant failliet: naar schatting 50% van de vordering zal verloren zijn
– 30 juni 20N1: dividend uit faillissement: 25% van de vordering.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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Vlottende activa – Kas en kasequivalenten

11-1 Liquide middelen

Gegeven:
De volgende rekeninguittreksels werden ontvangen:
1) Bestuur der postcheques: overschrijving vanwege klant: 32 000,00 EUR
2) Bank: overschrijving naar leverancier: 31 000,00 EUR
3) Bank: creditintrest: 350,00 EUR
4) Bestuur der postcheques: naar bank: 25 000,00 EUR
 Overschrijving naar Belgacom: 1 700,00 EUR
5) Bank: van postgirorekening: 25 000,00 EUR
6) Bank: storting uit kas: 10 000,00 EUR
7) Bank: incassokosten (btw 21%): 650,00 EUR

Gevraagd:
Geef de boekingen.

11-2 Liquide middelen

Gegeven:
De volgende verrichtingen:
1) vervaldag kasbon 100 000,00 EUR; coupon bruto 6 000,00 EUR (RV = 21%)
2) bankcheque, ontvangen van klant 19 000,00 EUR
3) cheque m.b.t. 2), afgegeven aan bank ter directe creditering
4) bericht van betaalbaarstelling, ontvangen van dividend uit deelneming in verbonden onderneming: 

bruto: 100 000,00 EUR (RV = 25%)
5) volgens kasblad: storting naar bank: 50 000,00 EUR
6) afgift e ter incasso aan kredietinstelling van kasbon en coupon m.b.t. 1)
7) ontvangst dagafschrift  kredietinstelling met creditering bankcheque van 19 000,00 EUR, 2)
8) het dividend onder 4) wordt door de verbonden onderneming op onze postgirorekening gestort
9) ontvangst dagafschrift  via kredietinstelling met creditering kasbon en coupon m.b.t. 1)
10) ontvangst dagafschrift  van kredietinstelling: storting van kas: 50 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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11-3 Liquide middelen

Gegeven:
1) kasblad: aankoop postzegels: 2 000,00 EUR;
2) rekeninguittreksel postgiro: overschrijving van bank naar post: 6 000,00 EUR;
3) verbruik postzegels: 500,00 EUR;
4) uitgift e cheque voor betaling leveranciers: 11 900,00 EUR;
5) rekeninguittreksel kredietinstelling: overschrijving van bank naar post: 6 000,00 EUR;
6) rekeninguittreksel kredietinstelling met debitering bankcheque van 11 900,00 EUR;
7) rekeninguittreksel kredietinstelling met overschrijving lonen maand maart: 24 000,00 EUR;
8) 100 obligaties, nominale waarde 500,00 EUR, terugbetaling ad 101% en coupon bruto 3 000,00 EUR 

zijn vervallen;
9) kasblad: afh aling 20 000,00 EUR van kredietinstelling;
10) afgift e ter incasso van obligaties en coupons m.b.t. 8);
11) ontvangst cheque van klant 1 500,00 EUR, voor betaling voorschot factuur;
12) rekeninguittreksel kredietinstelling met debitering voor 20 000,00 EUR (storting in kas);
13) afgift e ter incasso aan kredietinstelling van cheque 1 500,00 EUR;
14) aankoop fi scale zegels: 100,00 EUR;
15) rekeninguittreksel kredietinstelling met creditering obligaties en coupons m.b.t. 8) met afh ouding 

inningscommissie van 30,00 EUR;
16) rekeninguittreksel van kredietinstelling met creditering cheque klant voor 1 500,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

11-4 Liquide middelen

Gegeven:
1) Kasblad: storting uit bank 8 500,00 EUR
2) Bank: overschrijving naar leverancier 2 600,00 EUR
3) Kasblad: aankoop postzegels 200,00 EUR
4) Rekeninguittreksel postgiro: overschrijving van bank naar post 830,00 EUR
5) Bank: storting naar kas, 1) 8 500,00 EUR
6) Ontvangst cheque van klant ter betaling van factuur 1 500,00 EUR
7) Vervaldag kasbon 5 000,00 EUR
 Brutocoupon 275,00 EUR
8) Afgift e ter incasso van cheque, 6) 1 500,00 EUR
9) Afgift e ter incasso van kasbons en cheque m.b.t. 7) over kredietinstellingen.

Gevraagd:

Geef de boekingen.
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12-1 Nv – Oprichting door storting in geld

Gegeven:
Enkele vennoten komen overeen een nv op te richten met een kapitaal van 250 000,00 EUR. De inbreng 
zal volledig in geld gebeuren.
62 500,00 EUR wordt op een bankrekening geblokkeerd.
De akte van oprichting wordt voor de notaris verleden en de bankrekening wordt gedeblokkeerd na 
voorlegging van het bewijs van oprichting. De kosten (notariskosten 7 000,00  EUR, de kosten voor 
inschrijving bij het ondernemingsloket 47,00 EUR en andere kosten (drukwerk enz.) 250,00 EUR + 21% 
btw worden per bankoverschrijving betaald.
De oprichtingskosten worden op het einde van het boekjaar voor 50% afgeschreven.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-2 Bvba – Oprichting door inbreng in natura

Gegeven:
Stichting van de bvba Eminex te Geraardsbergen waarbij een inbreng in natura wordt gedaan, namelijk 
het saldo van activa- en passivabestanddelen van de fi rma ABC, Geraardsbergen, dit op 31 december 
20N0.
De leiding van de fi rma Eminex wordt waargenomen door de heer Janssens en de echtgenoten Peeters, 
namelijk voor 4/5, door de echtgenoten Peeters en voor 1/5 door de heer Janssens.
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Staat van in te brengen activa en passiva per 31 december 20N0:

Activabestanddelen 

Gereedschappen 7 202,68 EUR

Meubilair 3 100,00 EUR

Rollend materieel 9 925,00 EUR

Handelsgoederen 40 991,10 EUR

Handelsdebiteuren 12 663,08 EUR

Bank: rekening-courant 1 408,05 EUR

Kas 302,75 EUR

Drukwerk en kantoorbenodigdheden    705,40 EUR

Totaal activa 76 298,06 EUR

Passivabestanddelen 

Gewone kaskredieten 6 000,00 EUR

Leveranciers–gewone schulden 10 641,80 EUR

Te storten ingehouden bedrijfsvoorheffi ng    906,25 EUR

Totaal passiva 17 548,05 EUR

Netto-inbrengwaarde 58 750,01 EUR 

De kosten voor inschrijving bij het ondernemingsloket worden contant betaald (47,00 EUR). Men ont-
vangt eveneens de afrekening van de notaris (625,00 + 21% btw EUR) en de facturen voor de andere 
kosten i.v.m. de oprichting (175,00 EUR + 21% btw).

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-3 Nv – Oprichting, opvraging en ingebrekestelling van aandeelhouder

1 februari Voor notaris Willems werd de akte van oprichting verleden van de nv 
Fabry, groothandel in elektriciteitswaren.

Kapitaal: 250 000,00 EUR.

– storting in geld: 75 000,00 EUR, volstort voor 30%. Bewijs KBC, 
voorgelegd door de aandeelhouders: Dhr. Carnoy, Dhr. Goemine, 
Dhr. André, Dhr. Rasschaert, Dhr. De Greef, Dhr. Buysse, voor 
respectievelijk 400, 600, 800, 200, 800 en 200 aandelen

– inbreng in natura: 175 000,00 EUR, goedgekeurd door de bedrijfs-
revisor en omvattend:

1 vrachtwagen 17 500,00 EUR

installaties 60 000,00 EUR

voorraad handelsgoederen 100 000,00 EUR
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klanten 175 000,00 EUR

voorzieningen voor vakantiegeld 15 000,00 EUR

leveranciers 162 500,00 EUR

De heer Vanneste ontvangt hiervoor 7 000 aandelen.

– notaris geeft rekening wegens registratie 1% 2 500,00 EUR

Ereloon en kosten + 21% btw 2 000,00 EUR

4 500,00 EUR

Notaris verstrekt certifi caat voor de KBC, de kosten worden geac-
tiveerd.

5 februari Bericht ontvangen van de bank dat de rekening gedeblokkeerd wordt.

7 februari Bericht ontvangen van de bank dat overschrijving naar de notaris uitge-
voerd is.

10 februari Opvraging tegen 29 februari van de resterende 70%.

29 februari Bericht van storting aandeelhouders voor 49 000,00 EUR. Bij nazicht blijkt 
dat Rasschaert niet gestort heeft.

15 maart Onderhoud met Rasschaert laat toe te besluiten dat hij in de onmogelijk-
heid is om het restbedrag te storten. De heer De Smaele is bereid de aan-
delen voor een prijs van 4 375,00 EUR over te nemen. De nv rekent als 
kosten aan: betekeningskosten 9,50 EUR, verwijlintrest 17,50 EUR. Het 
saldo wordt aan de heer Rasschaert uitbetaald per bankoverschrijving.

Gevraagd:
Geef de journaalposten en het rekeningenschema.

12-4 Oprichting bvba

Gegeven:
De heren De Naeyer, Colle en Rogge besluiten samen een bvba op te richten. Bij het opmaken van een 
technisch en fi nancieel plan wordt vastgesteld dat een geplaatst kapitaal van 75 000,00 EUR voldoende 
zal zijn.
Op 27 januari 20N0 storten ze elk 5 000,00 EUR op rekening van de vennootschap in oprichting.
Op 1 februari wordt een oprichtingsakte opgemaakt bij de notaris.
Het geplaatst kapitaal bedraagt 75 000,00 EUR, evenredig verdeeld over de drie vennoten. Hiervoor zul-
len aan elk 1 000 aandelen toegekend worden. De notariskosten belopen 750,00 EUR + 21% btw en de 
advieskosten bedragen 1 375,00 EUR + 21% btw. Op 3 februari wordt van elke vennoot nog 12 500,00 EUR 
opgevraagd. Op het bankrekeninguittreksel van 10 februari stellen we vast dat De Naeyer 12 500,00 EUR 
gestort heeft  en Rogge 20 000,00 EUR. Colle wordt aangemaand zijn 12 500,00 EUR ook te storten. Eind 
februari heeft  Colle nog niet betaald en we stellen hem in gebreke per deurwaarders exploot. De deur-
waarderskosten bedragen 130,00 EUR + 21% btw. Verder worden Colle 162,50 EUR verwijlintresten en 
70,75 EUR administratiekosten + 21% btw aangerekend. De heren De Somere en De Backer worden 
bereid gevonden elk 500 aandelen over te nemen van Colle, waarvoor ze elk 10 250,00 EUR willen beta-
len. De Somere en De Backer storten het reeds opgevraagde deel op onze bankrekening.
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Gevraagd:
Journaliseer deze gegevens.

12-5 Nv – Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering

Gegeven:
De saldistaat van de nv Belgro vertoont op 21 februari 20N0 onder andere volgende saldi:

Rek. nr. Naam Saldo 

10000 Geplaatst kapitaal (5 000 aandelen zonder nominale waarde) 125 000,00

13000 Wettelijke reserves 12 500,00

13300 Beschikbare reserves 80 000,00

14100 Overgedragen verlies 12 500,00

De bestuurders hebben beslist een fi nanciële reorganisatie door te voeren en op 22 februari 20N0 leggen 
ze de akten in verband met de volgende verrichtingen voor aan notaris Doore:
– vermindering van het kapitaal door incorporatie van de verliezen;
– optrekking van het kapitaal tot 167 500,00 EUR door incorporatie van de beschikbare reserve tot het 

passende bedrag en zonder aanmaak van nieuwe aandelen;
– tweede kapitaalverhoging tot 305 000 EUR door een inbreng van installaties van 62 500 EUR en een 

intekening in geld van 75 000 EUR (volstorting van 25%).

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-6 Nv – Kapitaalverhoging door openbare inschrijving

Gegeven:
In de onderneming ‘Meliana’ had men de bedoeling een kapitaalverhoging met 7 500 000,00 EUR (30 000 
aandelen van 250,00 EUR) te laten gebeuren via een openbare inschrijving. Men ontvangt echter slechts 
de inschrijving op 1 000 aandelen. Volgens het rekeninguittreksel van de bank is het wettelijk minimum 
gestort, samen met een dekking voor de kosten (2,50 EUR per aandeel). Daar de inschrijvingen niet 
voldoende zijn, beslist men van de openbare uitgift e af te zien. De kosten i.v.m. de kapitaalverhoging, 
37 500,00 EUR, worden betaald via de bankrekening.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-7 Nv – Kapitaalverhoging door openbare inschrijving

Gegeven:
In de onderneming ‘Cosmos’ beslist men voor een kapitaalverhoging van 12 500 000,00 EUR (100 000 aan-
delen van 125,00 EUR) een beroep te doen op het publieke spaarwezen. Bij inschrijving dient per aandeel 
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31,25 EUR, het wettelijk minimum, gestort te worden. Men ontvangt de inschrijvingsformulieren voor 
de 100 000 aandelen. Uit het rekeninguittreksel blijkt dat er 3 125 000,00 EUR op de rekening is gestort. 
Bij authentieke akte wordt er tot de defi nitieve kapitaalverhoging overgegaan. De geblokkeerde rekening 
wordt vrijgegeven. Men betaalt de kosten i.v.m. de kapitaalverhoging, 212 500,00 EUR, via de bankre-
kening.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-8 Openbare inschrijving

Een vennootschap geeft  ons volgende gegevens:

10000 Geplaatst kapitaal 800 000,00 EUR

13000 Wettelijke reserve 80 000,00 EUR

13200 Beschikbare reserves 250 000,00 EUR

14000 Overgedragen winst 625 000,00 EUR

In totaal zijn er 16 000 aandelen in omloop zonder nominale waarde.
Bij notariële akte wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging van 375 000,00 EUR door openbare uit-
gift e van 5 000 aandelen. Er wordt 2,00 EUR per aandeel aangerekend ter recuperatie van de kosten.
Bij inschrijving dient er 45,50 EUR per aandeel gestort te worden op rekening van de vennootschap.
De beursvennootschap stuurt een factuur voor: 17 500,00 EUR (exclusief btw).

Gevraagd:
Journaliseer indien:
a) op alle nieuw uitgegeven aandelen werd ingeschreven;
b) slechts op 80% van de aandelen werd ingeschreven en de openbare inschrijving niet doorgaat;
c) slechts op 80% van de aandelen werd ingeschreven, maar de emissievoorwaarden voorzien dat het 

kapitaal verhoogd wordt met het bedrag van de geplaatste aandelen.

12-9 Oprichting – Kapitaalverhoging – Afl oop

Drie vennoten stichten een nv.
De notaris verlijdt de akte van oprichting waarin aan de onderneming een kapitaal van 375 000,00 EUR 
toegekend wordt. Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door 15 000 aandelen met een nominale waarde 
van elk 25,00 EUR.

Verdeling van de inbreng:
A: inbreng van 125 000,00 EUR in speciën;
B: inbreng van 150 000,00 EUR in speciën;
C: inbreng van een gebouw, door een deskundige geschat op 100 000,00 EUR.
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De minimuminbreng in speciën wordt volstort. De inbreng in natura wordt volledig volstort.

Voor de vennootschap een opvraging doet, maken vennoten A en B een storting van elk 25 000,00 EUR.
Later gebeurt nog een opvraging van 40%. Dit bedrag wordt gecompenseerd met de vervroegde storting 
van de vennoten. Het resterende bedrag wordt op de rekening van de vennootschap gestort.

Gevraagd:
Stel de beginbalans op en journaliseer alle verrichtingen.

12-10 Uitgiftepremie

Gegeven:
De Raad van Bestuur van de nv USG heeft  volgend project van kapitaalverhoging uitgewerkt.
‘Uit de gedetailleerde studie van het investeringsprogramma 20N0-20N5 blijkt dat een aanpassing nodig 
zal zijn van het eigen vermogen met 500 000,00  EUR. Daarvan kan 100 000,00  EUR verzekerd wor-
den door jaarlijks een gedeelte van de winst te reserveren. Het restant zal door nieuw kapitaal moeten 
gevormd worden.
(…)
Het huidig aandelenkapitaal bestaat uit 5 000 maatschappelijke aandelen. De door onze commissaris-
revisor goedgekeurde jaarrekening geeft  als eigen vermogen:

10000 Geplaatst kapitaal 125 000,00 EUR

13000 Wettelijke reserve 12 500,00 EUR

13110 Andere onbeschikbare reserves 187 500,00 EUR

14000 Overgedragen winst 175 000,00 EUR 

500 000,00 EUR 

(…)
De belangrijkste aandeelhouders, die nl. 4 000 maatschappelijke aandelen bezitten, komen in verga-
dering samen en bepalen de uitgift eprijs van de nieuwe aandelen op 100,00 EUR per aandeel. Gezien 
de relaties met de andere aandeelhouders wensen zij dat alle aandeelhouders strikt gelijk behandeld 
worden. De andere aandeelhouders worden eveneens gecontacteerd en iedereen blijkt bereid in te 
schrijven op de kapitaalverhoging in verhouding tot zijn huidige aandelenbezit. In Buitengewone 
Algemene Vergadering wordt beslist tot een kapitaalverhoging met 400 000,00 EUR, onmiddellijk te 
volstorten.

Gevraagd:
a) Bereken het aantal uit te geven aandelen;
b) Boek de kapitaalverhoging.
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12-11 Voorkeursrecht – Uitgiftepremie

Gegeven:
De nv Alpha beschikt over het volgende eigen vermogen:

10000 Geplaatst kapitaal 100 000,00 EUR

13000 Wettelijke reserve 10 000,00 EUR

13100 Onbeschikbare reserves 20 000,00 EUR

14100 Overgedragen verlies – 90 000,00 EUR

40 000,00 EUR 

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 10 000 aandelen aan toonder met een nominale waarde van 
10,00 EUR. Ter gelegenheid van een fi nanciële reorganisatie plant men de volgende verrichtingen:
a) kapitaalvermindering met 90 000,00 EUR door afb oeken van het overgedragen verlies en omzetten 

van de aandelen met nominale waarde in aandelen met fractiewaarde;
b) kapitaalverhoging door uitgift e van 25 000 maatschappelijke aandelen voor 50 000,00 EUR;
c) de intekenaar van de 25 000 maatschappelijke aandelen verbindt zich ertoe de oude aandeelhouders 

– die dit wensen – het voorkeursrecht te betalen.

Gevraagd:
a) De berekening van het voorkeursrecht en eventueel de uitgift epremie.
b) De boeking van de verrichtingen.

12-12 Waarde voorkeursrecht aandeelhouders – Winstbewijs

Gegeven:
Bij de reorganisatie van de nv Eurogalva werd in 20N0 op de 1 200 000 in omloop zijnde aandelen nomi-
naal 10,00  EUR, 25% afgestempeld, maar gaf men ter compensatie één winstbewijs per aandeel. De 
winstbepaling voorziet:
– primair (eerste) dividend 5%;
– overwinst: 50% aan de aandeelhouders, 10% aan de houders van winstbewijzen.
Vanaf 20N5 heeft  men steeds 7,5% dividend kunnen uitkeren.
Voor 20N10 denkt men dit dividend eveneens te kunnen vergoeden. Het aandeel staat op de beurs geno-
teerd aan 157,5%.
De onderneming publiceert de volgende aankondiging:

 ‘Het kapitaal zal verhoogd worden met 700 000 aandelen, nominale waarde 10,00 EUR, 300 000 
aandelen zijn beschikbaar voor de houders van winstbewijzen aan 100%, dit tegen inlevering van 
4 winstbewijzen per nieuw aandeel. De winstbewijzen worden daardoor geannuleerd. Tegen inle-
vering van een oud aandeel, ex-voorkeursrecht en met bijbetaling van 2,50 EUR zal een nieuw 
aandeel van 10,00 EUR nominaal verstrekt worden. De uitgift eprijs van de 400 000 resterende 
aandelen is 11,55 EUR. De nieuwe aandelen zullen pas in 20N11 kunnen genieten van een divi-
dend.’
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Gevraagd:
a) Wat is de waarde van een winstbewijs, aangenomen dat het rendement van de winstbewijzen identiek 

is aan dit van de aandelen?
b) Bereken, in de veronderstelling dat de koerswaarde overeenkomt met de intrinsieke waarde en dat 

alle aandeelhouders en houders van winstbewijzen tot inschrijving en/of omwisseling overgaan, de 
theoretische waarde van een aandeelhoudersclaim en een winstbewijs.

c) Bereken het voor- of nadeel door deze emissie van een houder van één aandeel die niet in het bezit is 
van een winstbewijs.

Er zijn 15 000 aandelen in omloop. De vennootschap wenst nieuw kapitaal aan te trekken d.m.v. een 
kapitaal verhoging van 3 000 aandelen tegen een uitgift eprijs van 12,00 EUR.

De aandeelhouders storten het minimumkapitaal.
Op 15/8/20N5 wordt het volledige bedrag volstort.
Op 31/12/20N5 zal men de uitgift epremie uitkeren aan de aandeelhouders.

Gevraagd:
1) Geef de intrinsieke waarde van de aandelen.
2) Wat is de nominale waarde?
3) Wat is de totale uitgift epremie?
4) Geef de balans na kapitaalverhoging.
5) Journaliseer.

12-13 Bijzondere topics: converteerbare obligaties

Gegeven:
De nv Potvis geeft  1 000 converteerbare obligaties uit bij de start van jaar 1. De looptijd van de obligaties 
bedraagt 5 jaar. De obligaties worden a pari uitgegeven met een nominale waarde van 2 000,00 EUR per 
obligatie, wat tot een totale opbrengst van 2 000 000,00 EUR leidt. De intrest is jaarlijks betaalbaar na 
vervallen termijn tegen een jaarlijkse nominale rente van 3%. Elke obligatie is op elk ogenblik tot en met 
de vervaldag converteerbaar in 200 aandelen met nominale waarde 1,50 EUR. Op het ogenblik van de 
uitgift e bedraagt de heersende marktrente voor een gelijkaardige niet-converteerbare obligatie 4%. Op 
het einde van het tweede jaar worden 200 obligaties geconverteerd.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-14 Bijzondere topics: obligaties met warrants

Gegeven:
De nv ABC geeft  in januari 20N0 2 000 obligaties met warrants uit met looptijd 3 jaar. De obligaties 
worden a pari uitgegeven met een nominale waarde van 1 000,00 EUR. De intrest is jaarlijks betaalbaar 
na vervallen termijn tegen een jaarlijkse nominale rente van 3%. Aan elke obligatie is 1 warrant gehecht. 
Elke warrant geeft  recht om bij voorkeur in te tekenen op 100 aandelen tegen 20,00 EUR per aandeel. 
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De aandelen hebben een nominale waarde van 10,00 EUR. Op het ogenblik van de uitgift e bedraagt de 
heersende marktrente voor een gelijkaardige obligatie zonder aangehechte warrant 4%. Op het einde van 
het jaar worden 200 warrants aangeboden voor uitoefening.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

12-15 Aandelenopties toegekend aan personeelsleden

Gegeven:
Nv Depoorter kent 50 aandelenopties toe aan elk van de 1 000 werknemers. De onderneming schat dat 
de reële waarde van elke aandelenoptie 5,00 EUR bedraagt.
Op basis van een gewogen gemiddelde waarschijnlijkheid, schat de onderneming dat 20% van de 
werkne mers de onderneming zal verlaten gedurende de komende 3 jaar.

Gevraagd:
Geef de boekingen:
a) Indien de aandelenopties onmiddellijk onvoorwaardelijk zijn.
b) Indien elke toekenning gebeurt op voorwaarde dat de werknemer ten minste 3 jaar in dienst blijft  en 

alles verloopt zoals verwacht.
c) Indien elke toekenning gebeurt op voorwaarde dat de werknemer ten minste 3 jaar in dienst blijft . 

Echter, gedurende jaar 1 vertrekken 40 werknemers. De onderneming herziet de schatting van het 
aantal werkne mers dat gedurende de 3 jaar zal vertrekken, van 20% naar 15%. Tijdens jaar 2 vertrek-
ken nog eens 44 werknemers. De onderneming herziet de schatting van het aantal werknemers dat 
zal vertrekken, van 15% naar 12%. In jaar 3 vertrekken nog eens 30 werknemers.

12-16 Preferente aandelen

Gegeven:
Onderneming ABC geeft  in 20N1 50 000 preferente aandelen uit tegen 15,00 EUR per aandeel. De nomi-
nale waarde van de preferente aandelen bedraagt 3,00 EUR en preferent dividend 6%.

Gevraagd:
Geef de boekingen:
a) Indien de houders van de preferente aandelen het recht hebben om de emittent te verplichten de 

aandelen in te kopen in 20N3 tegen 15,00 EUR per aandeel. In 20N3 wordt de emittent verplicht om 
40 000 aandelen in te kopen.

b) Indien de uitgever kan beslissen over het al dan niet inkopen van de aandelen tegen 15,00 EUR per 
aandeel in 20N3. Eind 20N2 worden de aandeelhouders ingelicht: onderneming ABC zal alle aan-
delen terug inkopen in 20N3.





Intersentia 531

Oefeningenreeks 13
Eigen vermogen – Reserves

13-1 Wettelijke reserve

Gegeven:
We beschikken over de volgende gegevens voor resultaatverwerking:

Debet Credit 

Geplaatst kapitaal 0,00 100 000,00 

Wettelijke reserve 0,00 0,00 

Overgedragen verlies 10 000,00 0,00 

Winst van het boekjaar: 30 000,00.

Gevraagd:
Hoeveel moet er toegevoegd worden aan de wettelijke reserve?
Geef de boeking.

13-2 Reserve tot afl ossing van het kapitaal

Gegeven:
1) Winst van het boekjaar: 60 000,00 EUR.
 Overgedragen verlies: 10 000,00 EUR.
2) Winstbestemming: wettelijke reserve: 3 000,00;
     reserve voor afl ossing kapitaal: 40 000,00;
     beschikbare reserves: 7 000,00.
3) Men beslist voor 1 000 uit te loten aandelen de afl ossing bekend te maken, naar rato van 10,50 EUR 

per aandeel en men betaalt dit bedrag via de bank. De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.

Gevraagd:
Boek de verrichtingen.
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13-3 Onbeschikbare reserve

Gegeven:
20N0: saldistaat:
– ‘100000 Geplaatst kapitaal’: 800 000,00 EUR.
– ‘100200 Agio’: 75 000,00 EUR.
– ‘13000 Wettelijke reserve’: 80 000,00 EUR.
– ‘13110 Andere onbeschikbare reserves’: 200 000,00 EUR.
– ‘13300 Beschikbare reserves’: 400 000,00 EUR.
– ‘14100 Overgedragen verlies’: 600 000,00 EUR.
De volgende fi nanciële reorganisatie wordt doorgevoerd:
1) kapitaalverhoging door incorporatie van het agio ad 75 000,00 EUR
2) kapitaalverhoging door inlijving van de reserves ad 680 000,00 EUR
3) kapitaalvermindering van 680 000,00 EUR door incorporatie van de verliezen ad 600 000,00 EUR en 

het aanleggen van een reserve voor toekomstige verliezen van 80 000,00 EUR.

Gevraagd:
a) Geef de boekingen.
b) Wat is het maximale bedrag dat men mag aanleggen voor toekomstige verliezen?

13-4 Belastingvrije reserve

Gegeven:
In 20N0 verkoopt de onderneming een gebouw voor 200 000,00 EUR. Het gebouw werd aangekocht in 
1949 voor 60 000,00 EUR en het is reeds voor 37 200,00 EUR afgeschreven. De revalorisatiecoëffi  ciënt 
voor 1949 bedraagt 1,10.

Gevraagd:
Boek deze vrijwillige verkoop.

13-5 Belastingvrije reserve

Gegeven:
Een gebouw, aangekocht in 1936 voor 30 000,00  EUR, wordt in 20N0 onteigend. Op dat moment is 
reeds 27 000,00 EUR afgeschreven. De onteigeningsvergoeding wordt vastgesteld op 100 000,00 EUR 
en de revalorisatiecoëffi  ciënt bedraagt 1,70. In de loop van 20N1 wordt de onteigeningsvergoeding op 
de bankrekening gestort. Op 31 december 20N4 is de ontvangen onteigeningsvergoeding niet opnieuw 
geïnvesteerd.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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13-6 Reserve tot afl ossing van kapitaal

Gegeven:
Het aandelenkapitaal van een onderneming bedraagt 50 000 000,00 EUR, verdeeld over 25 000 maat-
schappelijke aandelen. De winst van het boekjaar bedraagt 4 500 000,00 EUR. Er was ook nog een over-
gedragen verlies ten belope van 1 500 000,00 EUR.
Na dekking van de overgedragen verliezen wordt de winst als volgt verdeeld:
– het verplichte deel naar de wettelijke reserve (10% van het geplaatst kapitaal is nog niet bereikt)
– 500 000,00 EUR naar de onbeschikbare reserves (volgens de statuten)
– 1 000 000,00 EUR dividenduitkering (onmiddellijk betaalbaar gesteld)
– 1 000 000,00 EUR reserve voor afl ossing van kapitaal
– het resterende gedeelte wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

Men beslist de afl ossing bekend te maken aan 400 uit te loten aandelen.

Gevraagd:
Boek de verrichtingen.

13-7 Materiële vaste activa – Herwaardering

Gegeven:
Een gebouw werd indertijd voor 150 000,00 EUR aangekocht en werd in de loop der jaren reeds voor 
100 000,00 EUR afgeschreven. Dit gebouw wordt nu met 50 000,00 EUR geherwaardeerd. De belasting-
voet bedraagt 33,99%.

Gevraagd:
Geef de boeking.

13-8 Materiële vaste activa: terreinen – Waardering

Gegeven:
De onderneming ABC bezit een terrein dat indertijd werd aangekocht met het oog op een expansie van 
de werkplaatsen. Er werd daarvoor 200 000,00 EUR betaald.
Gezien de recessie is de expansie er nooit gekomen. De beslissing van de regering om in die buurt een 
kerncentrale te bouwen, heeft  de waarde van de grond doen dalen tot 100 000,00 EUR. Twee jaar later 
echter komt de regering op de vroeger genomen beslissing terug. Daardoor en tevens onder invloed 
van de infl atie denkt men dat de waarde van de grond zal stijgen tot 250 000,00 EUR. De belastingvoet 
bedraagt 33,99%.

Gevraagd:
Boek al deze gegevens.
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13-9 Afdekkingsreserves

Gegeven:
Op 30 juni 20N1 heeft  nv Bestek, die zilveren bestek produceert, 250 000 kilo zilver in voorraad, gewaar-
deerd tegen een gemiddelde kost van 20,00 EUR per kilo. De totale waarde van de voorraad bedraagt 
dus 5 000 000,00 EUR. Nv Bestek dekt de zilverpositie af tegen een prijsdaling door termijncontracten in 
zilver te verkopen voor 250 000 kilo zilver tegen een prijs van 22,20 EUR per kilo zilver. De termijncon-
tracten vervallen eind november 20N2. Nv Bestek verwacht dat ook het zilveren bestek in deze periode 
zal worden verkocht.

Nv Bestek wijst de termijncontracten aan als kasstroomafdekking van de voorraad zilver. Nv Bestek dekt 
dus op deze manier een zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie af. De verkoopprijs van 
het zilveren bestek hangt in de eerste plaats af van de prijs van het zilver, en in veel mindere mate van het 
design en de arbeidskost. De afdekking is bijgevolg niet perfect, maar wel zeer eff ectief.

Op 15 november 20N2 sluit nv Bestek de termijncontracten af, door een omgekeerde positie in te nemen. 
Op dezelfde dag verkoopt nv Bestek ook het geproduceerde zilveren bestek tegen de equivalente prijs van 
21,00 EUR per kilo zilver.

Onderstaande tabel geeft  de koers en de termijnkoers van 1 kilo zilver weer:

Datum Koers Termijnkoers voor levering op 25 maart 20N2

30 juni 20N1 21.60 22.20

31 december 20N1 21.20 21.60

15 november 20N2 21 21

Nv Bestek berekent dat op 31 december 20N1 en 15 november 20N2 de verkoopprijs van de voorraad 
zilver gedaald is met respectievelijk 145 000,00 EUR en 290 000,00 EUR. De verkoopprijs van de voor-
raad zilver is sterker gedaald dan de zilverkoers. Dit is te wijten aan veranderingen in andere factoren, 
zoals de transport kosten.

Gevraagd:
Bereken de eff ectiviteitsratio en geef de boekingen.
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Eigen vermogen – Onbeschikbare reserves 
voor eigen aandelen

14-1 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Gegeven:
Volgende balansen (samengevatte vorm) van de ondernemingen A, B en C (in miljoen EUR):

Actief A B C Passief A B C 

Vaste activa Eigen vermogen 

Immateriële vaste activa 
(ontwikkeling)

5 25 45 Kapitaal: 

Materiële vaste activa 125 150 100 Geplaatst kapitaal 70 100 150 

Vlottende activa
(waarin niet-geplaatst kapi-
taal voor A = 5; B = 20)

260 215 355 Agio 8 – 20

Reserves:

Wettelijke reserve 7 10 7

Onbeschikbare reserves:

1. voor eigen aandelen – – –

2. andere 13 23 20

Belastingvrije reserves 10 1 10

Beschikbare reserves 7 3 35

Ingehouden winst (verlies) + 20 – 7 + 10

Verplichtingen 245 240 243 

waarvan kapitaalsubsidies als 
uitgestelde opbrengsten (voor 
A:10; voor B:20)

Totaal der activa 390 390 500 Totaal der passiva 390 390 500 

De 3 ondernemingen zijn nv’s waarvan het kapitaal is samengesteld uit aandelen met een nominale 
waarde van 1 000,00 EUR.

Gevraagd:
a) Bereken het nettoactief en het onbeschikbaar eigen vermogen.
b) In welke gevallen mogen eigen aandelen ingekocht worden?
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c) De Algemene Vergadering beslist 5 000 aandelen in te kopen tegen een prijs van 1 200,00 EUR per 
aandeel. In welke gevallen is dit wettelijk toegelaten? Geef de boekingen.

d) Einde boekjaar wordt een brutodividend van 10,00 EUR per aandeel uitgekeerd. Geef de boeking.

14-2 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Gegeven:
Volgende saldi op 1 januari 20N0:
– ‘13100 Reserve voor eigen aandelen’: 40 000,00 EUR
– ‘13110 Andere onbeschikbare reserves (brutodividenden op eigen aandelen)’: 600,00 EUR
– ‘50000 Eigen aandelen’: 40 000,00 EUR.
30 april 20N0: de realisatiewaarde van de eigen aandelen blijkt 25 000,00 EUR te zijn.
30 juni 20N0:
1) de aandelen worden verkocht voor 20 000,00 EUR, inclusief dividendbewijs dat afgeknipt wordt
2) de aandelen worden verkocht voor 28 000,00 EUR, inclusief dividendbewijs dat afgeknipt wordt.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

14-3 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Gegeven:
Volgende verrichtingen:
Het kapitaal van een naamloze vennootschap is samengesteld uit 20 000 aandelen met een nominale 
waarde van 10,00 EUR per aandeel.
1 juli 20N0: aankoop 1 000 eigen aandelen voor 10 000,00 EUR, zonder vernietiging van dividendbewijs; 
de uitkeerbare winst is voldoende voor het aanleggen van de onbeschikbare reserve voor eigen aandelen, 
nl.:
 Overgedragen resultaat  30 000,00
 Beschikbare reserves  10 000,00
   40 000,00
15  januari 20N1: de winstverdeling voorziet in een brutodividend van 0,50  EUR per aandeel voor 
20N0.
30 april 20N1: verkoop van de eigen aandelen, inclusief dividendbewijs dat onmiddellijk afgeknipt wordt 
voor:
1) 9 500,00 EUR
2) 12 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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14-4 Inkoop eigen aandelen

Gegeven:
In de nv Elbe zijn er 40 000 aandelen met een fractiewaarde van 25,00 EUR per aandeel. De Algemene 
Vergadering beslist tot de inkoop van eigen aandelen over te gaan.
Er worden op 4 juni 1 000 aandelen aangekocht aan 40,00 EUR per aandeel. Men heeft  aan alle juridische 
voorschrift en voldaan.

De realisatiewaarde is op 31 oktober gedaald tot 35,00 EUR.

Op 15 januari van het volgende jaar wordt een brutodividend uitgekeerd van 0,80 EUR. De dividendbe-
wijzen van de aandelen die in eigen portefeuille gehouden worden, worden gereserveerd.

Eind januari blijkt de realisatiewaarde terug gestegen te zijn tot 42,00 EUR.

Op 3  april verkoopt de nv haar aandelen voor een totale verkoopprijs van 42 500,00  EUR (inclusief 
dividendbewijs).

Gevraagd:
Journaliseer.
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Oefeningenreeks 15
Eigen vermogen – Nv – Resultaat-
verwerking

15-1 Nv – Resultaatverwerking

Gegeven:
Het kapitaal van een naamloze vennootschap, 1 500 000,00 EUR, is in 30 000 aandelen van 50,00 EUR 
verdeeld, waarvan 8 000 aandelen uit de winst werden afgelost en vervangen door bewijzen van deelge-
rechtigdheid. De winst over het boekjaar 20N0 bedraagt 336 842,10 EUR.
De statuten schrijven voor dat de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, na de 
inhouding voor de wettelijke reserve, alle sommen kan voorafnemen voor het vormen van extrareserve 
en het afl ossen van de kapitaalaandelen. Het saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders en de 
beheerders. Er wordt verder bepaald dat de kapitaalaandelen 2,50 EUR meer zullen ontvangen dan de 
bewijzen van deelgerechtigdheid.
De winst over 20N0 wordt als volgt verdeeld: 5% aan de wettelijke reserve, voorafneming van 27 500,00 EUR 
voor de extrareserve, de nodige som om 2 000 aandelen af te lossen, het saldo te verdelen onder de aan-
deelhouders en de Raad van Bestuur in verhouding van 10 tot 1. De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.

Gevraagd:
a) De resultaatverwerkingstabel.
b) De boekingen.
c) De staat van de resultaatverwerking.

15-2 Nv – Resultaatverwerking

Gegeven:
Een naamloze vennootschap heeft  een kapitaal van 500 000,00 EUR, verdeeld in 5 000 volgestorte aan-
delen van 100,00 EUR. Er bestaan 2 000 oprichtersbewijzen. De wettelijke reserve per 1 januari 20N0 
bedraagt 48 600,00 EUR. De winstverdeling, volgens de statuten, is als volgt:
1) 5% tot het vormen van de wettelijke reserve en dit zolang het door de wet voorgeschreven bedrag niet 

is bereikt
2) 4% van het gestorte kapitaal, dat als eerste dividend wordt uitgekeerd.
Van het overschot komt 15% toe aan de Raad van Bestuur onder de vorm van tantièmes, 35% aan de 
oprichtersbewijzen, zonder dat deze meer dan 4,00 EUR per stuk mogen ontvangen.
Het saldo komt toe aan de aandelen als superdividend.
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Gevraagd:
Stel de resultaatverwerkingstabel op, geef de boekingen van het jaar 20N0 en 20N1 wanneer u weet dat 
het resultaat van dit boekjaar 45 000,00 EUR bereikte en hierop reeds een interimdividend in de loop van 
het boekjaar aan de aandelen werd uitgekeerd, berekend tegen 4% gedurende 6 maanden.

15-3 Resultaatverwerking

Gegeven:
Het resultaat per 31 december 20N0 van de nv Walserijen is een winst van 7 010 018,00 EUR. Per 1 janu-
ari 20N0 was er een overgedragen winst van 7 613 590,00 EUR. De Raad van Bestuur stelt aan de Alge-
mene Vergadering de volgende resultaatbestemming voor:
a) vergoeding kapitaal: 9 281 250,00 EUR
b) bestuurders:  9 928 125,00 EUR
10% van het geplaatst kapitaal is reeds bereikt voor het vormen van de wettelijke reserve.
De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.

Gevraagd:
a) De boekingen per 31/12/20N1.
b) De boekingen na de Algemene Vergadering van 20N1.

15-4 Resultaatverwerking

Gegeven:
De volgende situaties van de respectieve nv’s ABC, DEF, XYZ per 31 december 20N0 voor resultaatbe-
stemming.

ABC DEF XYZ 

10000
13000
13110
13200
13300
14000
14100
20…
210.
RR XI

RR XII 

Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserve
Andere onbeschikbare reserves
Belastingvrije reserves (75% vrijgesteld)
Beschikbare reserves
Overgedragen winst
Overgedragen verlies
Oprichtingskosten
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Winst van het boekjaar
Verlies van het boekjaar
Overboeking naar de belastingvrije reserves 

80 000 000,00
8 000 000,00

35 000 000,00
4 000 000,00

40 000 000,00
4 000 000,00

–
5 000 000,00

10 000 000,00
5 000 000,00

–
3 000 000,00

80 000 000,00
4 000 000,00

35 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
1 000 000,00

–
1 000 000,00
2 000 000,00

–
1 000 000,00
2 000 000,00

80 000 000,00
4 000 000,00

30 000 000,00
4 000 000,00

10 000 000,00
– 

1 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
6 000 000,00

–
1 000 000,00

Men wenst een dividend uit te keren van 10% of 8 000 000,00 EUR. Indien er winst resteert, wordt die 
naar het volgende boekjaar overgedragen. Bij een tekort wordt dit van de respectieve beschikbare en 
belastingvrije reserves afgenomen.
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Gevraagd:
a) Verwerk per 31/12/20N0 de winst of het verlies van het boekjaar.
b) In welke gevallen is winstuitkering toegelaten en voor welk maximumbedrag?
c) Geef de boekingen na de Algemene Vergadering van ABC & XYZ.

15-5 Interimdividend

Gegeven:
Per 31 juli 20N0 wordt beslist een interimdividend van 50,00 EUR per aandeel (500 000 aandelen) uit 
te keren.

Per 31 december 20N0 wordt tot volgende resultaatverwerking beslist: 

winst van het boekjaar: 100 000 000,00 

dividenden: 80 000 000,00 

tantièmes: 8 000 000,00 

restant: over te dragen: 12 000 000,00

Gevraagd:
a) Boekingen per 31/7/20N0.
b) Boekingen per 31/12/20N0.
c) Boekingen na de Algemene Vergadering van boekjaar 20N1.

15-6 Keuzedividend

Een vennootschap heeft  in totaal 20 000 maatschappelijke aandelen uitgegeven. De Algemene Vergade-
ring beslist tot een brutodividend van 10,00 EUR per aandeel.
De aandeelhouders kunnen hun dividend omzetten in aandelen tegen de volgende voorwaarden:
– 20 dividenden geven recht op 1 aandeel
– uitgift eprijs: 150,00 EUR per aandeel (fractiewaarde 80,00 EUR)
– indien men niet meer beschikt over 20 dividendbewijzen, kan men het restant bijstorten.

Nu blijkt dat 3 aandeelhouders beslist hebben om hun dividend om te zetten in kapitaal. Ze leggen de 
volgende dividendbewijzen neer:

X: 2 397 dividendbewijzen
Y: 3 143 dividendbewijzen
Z: 840 dividendbewijzen
Totaal: 6 380 dividendbewijzen

Het eventuele tekort dat in deze gevallen ontstaat, storten ze in contanten bij om maximaal nieuwe aan-
delen te verwerven.
De bank rekent 1% commissieloon aan voor de uitbetaalde winstbewijzen.
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Gevraagd:
a) Wat is de maximale kapitaalverhoging?
b) Bereken per vennoot het bij te storten deel.
c) Geef de boekingen na datum van de Algemene Vergadering in 20N1.
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16-1 Investeringslening

Gegeven:
De nv Eurovlees gaat voor de investering van een nieuwe koelkastinstallatie een investeringslening aan 
bij de N.I.M. van 3 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– duurtijd van de lening: 1 mei 20N0 tot 1 mei 20N5;
– intrestvoet: 7,5% op uitstaand bedrag, zesmaandelijks te betalen na verstreken termijn, namelijk op 

1 november en 1 mei;
– terugbetaling: in gelijke delen telkens op 1 mei, met als begindatum 1 mei 20N1;
– waarborg: hypothecaire inschrijving op onroerend goed;
– kosten: dossierkosten en inspectiekosten: 1 000,00 EUR + btw 21%.
Kosten worden afgehouden bij de terbeschikkingstelling van de hoofdsom.

Gevraagd:
Geef alle boekingen vanaf 1 mei 20N0 tot en met 31 december 20N1.

16-2 Obligatielening

Gegeven:
Per 20 september 20N0 beslist de nv Sicco tot uitgift e van een achtergestelde, niet-converteerbare obliga-
tielening van 2 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– nominaal 2 000 000,00 EUR: 2 000 obligaties van 1 000,00 EUR;
– uitgift eprijs: 99%;
– terugbetalingsprijs: 101%;
– intrestvoet: 8%;
– terugbetaling ineens op 30 november 20N5;
– coupondag: 30 november.
Per 30  november 20N0 is de obligatielening volledig gestort door de nv ALK. De kosten bedragen 
50 000,00 EUR (3 400,00 EUR btw inclusief).
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Gevraagd:
Boek alle verrichtingen vanaf 20 september 20N0 t.e.m. 30 november 20N5 in geval van maandelijkse 
resultaatbepaling.

16-3 Obligatielening

Gegeven:
Op 1  oktober 20N0: private emissie van een obligatielening aan 8% over 10 jaar. Bedrag: 
10 000 000,00  EUR,  obligaties van 1 000,00  EUR, afl osbaar met annuïteitenmethode, volledig ingete-
kend door nv Investco tegen de prijs van 97% en via de bank ontvangen.

Gevraagd:
a) Boek deze verrichting.
b) Geef de boekingen per 31 december 20N0 met betrekking tot deze obligatielening.
c) Boek de betaalbaarstelling van de coupon bij de bank op 1 oktober 20N1 (a/10= 0,149029).

16-4 Obligatielening – Publieke uitgifte

Gegeven:
De nv Exporta geeft  publiek een obligatielening uit aan de volgende voorwaarden:
– bedrag: 50 000 000,00 EUR, 50 000 obligaties van 1 000,00 EUR;
– intrest: 7,5%; coupondag 15 mei;
– termijn: 20 jaar;
– uitgift eprijs: 99,25%;
– terugbetalingsprijs: 102%;
– afl ossing, jaarlijks door uitloting;
– de onderneming gebruikt de annuïteitenmethode a20 = 0,098092.
Een groep van banken en fi nanciële instellingen verbindt er zich toe alle obligaties bij het publiek te 
plaatsen, mits een intekencommissie van 2%. Iedere intekenaar dient 50,00 EUR per obligatie te storten 
ter dekking van de kosten. Als kosten heeft  de onderneming reeds geregistreerd:
– kosten van akte en advies: 287 000,00 EUR (zonder btw) betaald via de bank;
– drukwerk en publiciteit: 1 800 000,00 EUR (btw 21%).

Gevraagd:
Boek de uitgift e, de maandelijkse intrestverwerking, de inventaris eerste jaar, de terugbetaling tweede 
jaar.

16-5 Hypothecaire lening

Gegeven:
Per 1 juli 20N0 leent H.B.K. 150 000,00 EUR aan de nv Vanco voor een duur van 15 jaar, mits een intrest 
van 8% per jaar, driemaandelijks na vervallen termijn en verschuldigd op het nog overblijvende saldo na 
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elke afl ossing; vervaldagen intrest: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De afl ossing van de 
hoofdsom gebeurt zesmaandelijks, nl. op 30 juni en 31 december.

De hypotheek wordt genomen op de ondernemingsgebouwen:
– afrekening notaris 3 750,00 EUR
– dossierkosten 200,00 EUR
– schattingskosten (exclusief 21% btw): 300,00 EUR

Gevraagd:
Stel de afl ossingstabel op en geef de volledige boekhoudkundige verwerking voor 20N0 en 20N1 in de 
nv Vanco.

16-6 Financieringen

Gegeven:
Financieringscontract 4 personenwagens Alfetta 1600, 15 februari 20N0
– contante prijs (inclusief btw) 41 125,00 EUR
– voorschot – 7 125,00 EUR

– ontleend bedrag 34 000,00 EUR
– lasten 0,62% per maand 12 648,00 EUR

46 648,00 EUR

Terug te betalen met 60 afl ossingen van 777,47 EUR per maand; 1ste vervaldag 15 maart 20N0 (de reële 
intrestvoet bedraagt 1,1018%).

Gevraagd:
Geef de journaalposten voor:
– betaling 15 maart 20N0 en 15 april 20N0;
– inventarisverrichting einde boekjaar 20N0.
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Oefeningenreeks 17
Langlopende verplichtingen – Kapitaal-
subsidies

17-1 Investeringen met kapitaalsubsidies

Gegeven:
Een investeringsproject voor een nieuwe vestiging voor verwerking van vleesproducten wordt aan Feoga 
voorgedragen:
1) terreinen 500 000,00
2) gebouwen (levensduur 20 jaar) 1 500 000,00
3) machinepark (levensduur 8 jaar) 7 500 000,00
4) rollend materieel (levensduur 4 jaar) 1 000 000,00
5) bureelinrichting (levensduur 8 jaar) 500 000,00
Het project wordt door Feoga aanvaard, die 2 200 000,00 EUR kapitaalsubsidie uitbetaalt.
Per 30 juni 20N0 zijn alle investeringen verricht en is de subsidie ontvangen.

Gevraagd:
Geef een overzicht en boekingsschema voor einde 20N0, 20N1, 20N2 en 20N3. Verklaar de saldi op de 
rekeningen met betrekking tot de subsidie.

17-2 Investeringen met kapitaalsubsidies

Gegeven:
De nv UNI plant een investering in een ontwikkelingsgebied waar een maximale tegemoetkoming van 
de overheid mogelijk is.
Per 1 juni 20N0 wordt de nv UNI gesticht door integrale storting in contanten van 8 000 000,00 EUR. 
Alle notaris- en andere kosten ad 103 000,00  EUR, inclusief btw 3 400,00  EUR, worden via de bank 
voldaan en geactiveerd.
Per 1 juli 20N0 wordt het investeringsdossier ingediend bij de FOD Economie voor de volgende posten:
– aankoop van terrein: 700 000,00 (registratierecht 10%)
– aankoop van gebouw: 1 500 000,00 (btw 21%)
– veranderings- en uitbreidingswerken: 5 000 000,00 (btw 21%)
– aankoop machines:  3 000 000,00 (btw 21%)
Totaal investering: 10 200 000,00



548 Intersentia

Deel 4. OefeningenDeel 4. Oefeningen

De fi nanciering gebeurt via eigen middelen en via een door de bank verleend hypothecair krediet van 
4 200 000,00 EUR.
Per 1 november 20N0 deelt de bevoegde dienst van het Ministerie mee dat een kapitaalsubsidie toege-
kend is van 964 284,00 EUR.
Die zal uitbetaald worden:
– 1/3 op 1 november 20N1 of 321 428,00 EUR;
– 1/3 op 1 november 20N2;
– 1/3 op 1 november 20N3.

Indien op 1 november 20N1 alle investeringen verricht zijn, zal er 2/3 uitbetaald worden en het laatste 
deel zal dan op 1 november 20N2 uitbetaald worden.
Per 1 juni 20N1 worden de investeringen in gebruik genomen. De Raad van Bestuur legt haar waarde-
ringsregels vast: terrein: 0%; gebouw: 5%; nieuw gebouw: 10%; machines: 33,33%, oprichtingskosten: 
20%.
De kapitaalsubsidie zal proportioneel uitgesplitst worden over de gesubsidieerde activa en in resultaat 
genomen worden in functie van de afschrijvingsduur.
Per 1 november 20N1 ontvangt de onderneming 2/3 van de subsidie.

Gevraagd:
Geef de boekingen tot en met 31 december 20N1.

17-3 Investeringen met kapitaalsubsidies

Gegeven:
Op 10 december 20N0 wordt een onroerend goed aangekocht, bestaande uit een terrein (200 000,00 EUR) 
en een gebouw (800 000,00 EUR). Het gebouw wordt op het einde van het jaar reeds voor 5% afgeschre-
ven.

Op 5 januari 20N1 wordt een kapitaalsubsidie toegekend van 250 000,00 EUR op een totale investering 
van 2 500 000,00 EUR (bestaande uit het reeds aangekochte onroerend goed en nog aan te kopen machi-
nes voor 1 500 000,00 EUR).

We ontvangen voor 100 000,00 EUR subsidies met betrekking tot het onroerend goed op onze bankre-
kening.

Op 20 januari 20N1 worden dan ook de machines aangekocht (1 500 000,00 EUR + 21% btw), en op 
18 februari 20N1 krijgen we het resterende bedrag van de subsidie uitbetaald.

De afschrijvingspercentages op het einde van 20N1 bedragen 5% voor de gebouwen en 20% voor de 
machines.

Begin 20N2 storten we 50 000,00 EUR van de kapitaalsubsidie terug, omdat we de vereiste tewerkstelling 
niet gehaald hebben.

In mei 20N2 wordt onze machine verkocht voor 1 050 000,00 EUR + 21% btw.
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Gevraagd:
Journaliseer deze gegevens.

17-4 Investeringen met kapitaalsubsidies

Gegeven:
Eind 20N2 bezit een onderneming de volgende activa:

AW Afschrijvingspercentage Geboekte afschrijvingen 

Terrein 500 000,00 EUR – –

Gebouw 700 000,00 EUR 5% 105 000,00 EUR

Machines 800 000,00 EUR 30% 720 000,00 EUR 

Alle activa werden in 20N0 aangekocht.

Op het onroerend goed en de machines werd een subsidie toegekend van 200 000,00  EUR (gemid-
delde belastingvoet 40%). Een machine (AW 300 000,00  EUR) wordt in januari 20N3 verkocht voor 
200 000,00 EUR (+ 21% btw).

Gevraagd:
Geef de boekingen i.v.m. de regularisatie.

17-5 Intrestsubsidies

Ter fi nanciering van een machinepark ad 10 mio EUR afschrijfb aar op vijf jaar gaat de onderneming op 
01/01/20N1 een investeringskrediet aan (looptijd vijf jaar) van 2 mio EUR aan een marktrente van 5%.

De terugbetaling gebeurt jaarlijks op 31 december, tevens afsluiting van het boekjaar, voor 400.000 EUR.

Er wordt een rentetoelage toegestaan van 2%M op 80% van de lening. De rentetoelage wordt uitbetaald 
binnen de twee maanden na de vervaldag.

De actualisatievoet = marktrente = 5%.

Gevraagd:
– Boekjaar 20N1 en 20N2

17-6 Intrestsubsidies

Ter fi nanciering van een machinepark ad 10 mio EUR afschrijfb aar op vijf jaar gaat de onderneming op 
01/04/20N1 een investeringskrediet aan (looptijd vijf jaar) van 2 mio EUR aan een marktrente van 5%.
Afsluiting boekjaar 31/12.
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De terugbetaling gebeurt jaarlijks op 1 april voor 400.000 EUR.

Er wordt een rentetoelage toegestaan van 2%M op 80% van de lening. De rentetoelage wordt uitbetaald 
binnen de twee maanden na de vervaldag.

De actualisatievoet = marktrente = 5%.

Gevraagd:
– Boekjaar 20NI en 20N2.
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Oefeningenreeks 18
Langlopende verplichtingen – 
Voorzieningen

18-1 Voorzieningen wegens waarborgen

Gegeven:
Electro Radio nv is alleengrossier voor Oost- en West-Vlaanderen inzake elektrohuishoudproducten 
van het merk Alpha. De aankoopcondities bij Alpha nv zijn zo bedongen dat Electro Radio nv de last-uit 
waarborgverplichtingen op zich neemt. De interne organisatie is zo georganiseerd dat men intern alle 
kosten met betrekking tot de ‘waarborgafdeling’ afzonderlijk houdt. Uit ervaringscijfers blijkt dat 0,3% 
van de nettoverkoop de waarborgverplichting dekt. De volgende gegevens zijn ter beschikking:
– op 31 december 20N0, na inventaris:
 ‘Voorziening voor waarborgverplichtingen’: CS 700 000,00 EUR
– eind januari 20N1:
 nettoverkoop: 2 480 000,00 EUR
 kosten waarborgafdeling: 7 600,00 EUR
– eind februari 20N1:
 nettoverkoop: 2 210 000,00 EUR
 kosten waarborgafdeling: 6 100,00 EUR

Gevraagd:
Geef de boekingen.

18-2 Voorzieningen wegens opzegkosten

Gegeven:
De onderneming nv Hout heeft  een rechtspleging voor de arbeidsrechtbank lopen wegens afdanking 
van een personeelslid. Het personeelslid heeft  een vordering op de nv ingesteld voor 3 jaar wedde of 
480 000,00 EUR. De onderneming heeft  bij afdanking slechts 160 000,00 EUR betaald. De juridische 
adviseurs menen dat de rechtbank wellicht een totale vergoeding van 220 000,00 EUR zal uitspreken.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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18-3 Voorzieningen voor risico’s en kosten

Gegeven:
De toestand m.b.t. de voorzieningen voor risico’s en kosten van de nv Handelsmaatschappij per 
31 december 20N0 is als volgt:
480000 Voorzieningen voor waarborgverplichtingen: 200 000,00 EUR
480220 Voorzieningen voor hangende geschillen: 40 000,00 EUR
480290 Voorzieningen voor verzekeringen als eigen verzekeraar: 50 000,00 EUR.

Gedurende 20N1 doen zich o.m. volgende verrichtingen voor:
1) uitgevoerde prestaties ter dekking van waarborgverplichtingen: 190 000,00 EUR;
2) een betwisting (dossier 101) waarop in 20N0 een verlies voorzien was van 20 000,00 EUR, zal volgens 

de advocaat slechts 15 000,00 EUR verlies opleveren;
3) inventaris:

– de uit te voeren grote herstellingen in 20N3 worden geschat op 300 000,00  EUR (contante 
waarde);

– voor een nieuwe betwisting (dossier 104) wordt een verlies van 10 000,00 EUR voorzien;
– de voorzieningen voor verzekeringen worden met 5 000,00 EUR verhoogd.

20N2
1) volgens de uitspraak van het proces is het verlies op dossier 101: 14 000,00 EUR;
2) ten gevolge van brand is een machine (aanschaffi  ngswaarde 70 000,00 EUR, afschrijvingen 42 000,00 

EUR) volledig vernield. De voorzieningen voor verzekeringen worden aangewend;
3) inventaris:

– de uit te voeren grote herstellingen in 20N3 worden op 320 000,00 EUR geschat;
– volgens de advocaat zal het verlies op dossier 104 tot 15 000,00 EUR oplopen;
– bij te boeken voorziening voor verzekeringen: 5 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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Oefeningenreeks 19
Langlopende verplichtingen – Personeels-
vergoedingen

19-1 Tot welke categorie behoren onderstaande personeelsbeloningen?

Personeelsbeloningen Kortetermijn- 
personeelsbeloning

Langetermijn- 
personeelsbeloning

(Langetermijn-
personeelsbeloning)
Vergoeding na 
uitdiensttreding

Ontslag-
vergoeding

Socialezekerheidsbijdragen

Sabbatsverlof

Salaris tot einde bepaalde 
opzegperiode

Vakantiegeld

Pensioenen

Uitkeringen voor langdurige 
arbeidsongeschiktheid

Verbetering van pensioen-
rechten na uitdiensttreding

Doorbetaling loon bij ziekte

Jubileumuitkeringen

Betaald moederschapsverlof

Levensverzekeringen

Lonen en salarissen
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19-2 Zijn onderstaande vergoedingen na uitdiensttreding toegezegde-
bijdrageregelingen (TBR) of toegezegde-pensioenregelingen (TPR)?

TBR TPR

Medische zorgverlening na uitdiensttreding

De entiteit betaalt een bijdrage van 6% van 
het loon aan een wetgevende instantie als wet-
telijke pensioenregeling. De wettelijke instantie 
zal aan de werknemers de vergoeding betalen.

19-3 Toegezegde-bijdrageregeling

Gegeven:
De verslaggevende entiteit heeft  de verplichting voor elke periode 3% van de totale lonen en salarissen 
in een Fonds bij te dragen. Wanneer de bijdragen zijn betaald, heeft  de onderneming geen in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting meer ten opzichte van het Fonds.

Het totaal van lonen en salarissen: 500 000,00 EUR.
Voor 20N0 werden alle bijdragen reeds verwerkt.
Er werden in 20N1 nog geen betalingen aan het Fonds gedaan.

Gevraagd:
Verwerk boekhoudkundig de bijdragen van 20N1.
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Oefeningenreeks 20
Kortlopende verplichtingen

20-1 Schulden tegenover kredietinstellingen

Gegeven:
1) Een partij Australische wol wordt ons te koop aangeboden voor 300 000,00 EUR. Voorwaarde van de 

aankoop is evenwel dat de goederen tegen documentaire wissel betaald zouden worden. Omdat wij 
hiertoe niet in staat zijn, nemen wij contact op met onze bankier. Deze verklaart zich bereid als betrok-
kene van de wissel op te treden mits 60 000,00 EUR van onze gewone bankrekening mag genomen wor-
den. Op dit ogenblik beschikken wij over 95 000,00 EUR op onze bankrekening. De verkoper verklaart 
zich akkoord dat de bank als betrokkene zal optreden. De wissel wordt ter betaling aangeboden en na 
ons nazicht van de documenten en de overhandiging van een pandbrief kan de bank de wissel betalen.

2) De goederen komen aan en worden opgeslagen op naam van de bank.
3) De bank debiteert onze gewone rekening voor de terugvorderbare btw (63 000,00 EUR) die door haar 

vereff end werd bij de douanering en de kosten van de opslag en inontvangstneming (3 000,00 EUR 
+ btw 21%).

4) Enige tijd later wordt een derde van de goederen verkocht voor 150 000,00 EUR (btw 21%).
5) Ten slotte wordt de rest van de wol verkocht voor 242 000,00 EUR (btw 21%). De klant betaalt aan de 

bank. Voor de intrest brengt de bank 2 500,00 EUR in rekening.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

20-2 Schulden tegenover kredietinstellingen

Gegeven:
1) Nv Westvlees slaat per 14 mei 20N0 een hoeveelheid ingevoerd vlees op in het publiek entrepot te 

Antwerpen, tegen verkrijging van een warrant-cedel. De aankoopfactuur bedraagt 100 000,00 EUR.
2) De bank verstrekt tegen endossering van de warrant een voorschot van 60 000,00  EUR, looptijd 

3 maanden, intrest 7% per jaar, commissie 0,25%, expertisekosten 175,00 EUR.
3) Verkoopfactuur van 20 juli 20N0 van de goederen voor 140 000,00 EUR, verkoop in entrepot.
4) Dagafschrift  bank: regularisatie warrantkrediet na overschrijding van klant op datum van 31 juli 20N0.

Gevraagd:
Geef de boekingen met P.I. geïntegreerd in de algemene boekhouding.
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20-3 Schulden tegenover kredietinstellingen – Leveranciers U/G

Gegeven:
1) De nv Purit koopt als investering een machine in Japan voor de prijs van 200 000 yen: levering bin-

nen 3 maanden, documentair krediet D/A.
2) Nv Purit ontvangt de factuur: 200 000 JPY (100 JPY = 0,649899 EUR).
3) De bank van de nv Purit stemt in met het krediet, maar vraagt een provisie van 40% van de aankoop-

prijs (100 JPY = 0,649889 EUR).
4) Aankomst machine in productieafdeling.
5) Nota grensexpediteur: douanekosten 1 250,00 EUR, btw 21% (100 JPY = 0,649875 EUR).
6) Vervaldag van de wisselbrief: acceptkrediet wordt aangezuiverd.

Gevraagd:
Geef de boekingen.

20-4 Schulden op ten hoogste één jaar

Gegeven:
9 oktober 20N0: aankoop machine voor 50 000,00 EUR, btw 21%, betaalbaar binnen 9 maanden, con-
tante prijs 46 000,00 EUR.

Gevraagd:
Geef de boekingen t.e.m. de betaling (inventarisdatum: 31 december 20N0):
a) volgens de maandelijkse methode;
b) volgens de jaarlijkse methode.

20-5 Schulden op ten hoogste één jaar – Factor

Gegeven:
1 december 20N0: vorderingen ontstaan uit dagverkopen: 200 000,00 EUR (clausule afstand van vorde-
ring aan de factor)
3 december 20N0: ontvangst voorschot op vordering van de factor: 80%
31 december 20N0: afrekening factorloon 0,9% op ingediende facturen en intrest 8%
15 januari 20N1: ontvangst betaling facturen van factor 180 000,00 EUR
31 januari 20N1: ontvangst restant vordering intrestafrekening 8%.

Gevraagd:
Geef de boekingen:
a) bij de factormaatschappij;
b) bij de onderneming.
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20-6 Schulden op ten hoogste één jaar

Gegeven:
Een onderneming ontvangt en aanvaardt een bestelling van een klant ter waarde van 80 000,00 EUR.
Na twee maanden stort de klant 12 100,00 EUR voorschot (10 000,00 + 21% btw), waarvoor de onder-
neming een voorschotfactuur uitreikt.
Na nog eens twee maanden stort de klant een tweede voorschot van 40 000,00 + 21% btw.
Een maand later levert de onderneming de bestelling af met sluitfactuur.

Gevraagd:
Geef de boekingen.
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IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

I. NON-CURRENT ASSETS 1.60

1. Property, plant and equipment 1.54.a
1.1. Construction in progress
1.2. Land and buildings 16.37.b
1.3. Plant and equipment 16.73
1.4. Motor vehicles 16.73, 16.37.f
1.5. IT equipment 16.73
1.6. Fixtures and fittings 16.73, 16.37.g
1.7. Leasehold improvements 16.73
1.8. Exploration and evaluation assets IFRS 6.15, 6.25
1.9. Other property, plant and equipment 16.73

2. Investment property 1.54.b

3. Intangible assets 1.54.c
of which goodwill CP

4. Biological assets 1.54.f, 41.39

5. Investments in related parties
5.1. Investments in subsidiaries, at cost 27.37.a
5.2. Investments in associates, at cost 27.37.a
5.3. Investments in joint ventures, at cost 27.37.a
5.4. Investments accounted for using equity method 1.54.e

6. Deferred tax assets 1.54.o, 12.81.g.i

7. Other non-current financial assets 1.54.d
of which derivatives CP

8. Other non-current assets CP
of which non-current prepayments 1.78.b
of which post-employment benefit surplus 19.58

II. CURRENT ASSETS 1.60

9. Non-current assets and disposal groups held for sale 1.54.j, IFRS 5.38

10. Inventories 1.54.g, 2.36.b

11. Other current financial assets 1.54.d
of which derivatives CP

12. Current tax receivables 1.54.n

13. Trade receivables 1.54.h

14. Current prepayments 1.78.b

15. Cash and cash equivalents (a) 1.54.i

16. Other current assets 1.77

TOTAL ASSETS CP

(a) As defined by IAS 7.6

ASSETS

Thousands
Year



566 Intersentia

Bijlage

IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

I. TOTAL EQUITY CP

A.  Equity attributable to owners of the parent 1.54.r

1. Share capital 1.54.r, 1.77, 
1.1. Issued capital (including paid-in and unpaid capital) 1.77, 1.78.e
1.2. Unpaid capital not called for ( - ) 1.77, 1.78.e

2. Share premium 1.77, 1.78.e

3. Reserves 1.78.e

4. Treasury shares ( - ) 32.33

5. Retained earnings (accumulated losses) 1.78.e

B. Minority interest 1.54.q, 27.33

II. LIABILITIES CP

A. Non-current liabilities 1.60

6. Non-current borrowings 1.54.m
6.1. Borrowings from financial institutions CP
6.2. Debentures CP
6.3. Convertible borrowings CP
6.4. Borrowings with related parties CP
6.5. Finance leases CP
6.6. Other borrowings CP

7. Non-current deferred income CP
   of which government grants 20.24

8. Non-current provisions 1.54.l

9. Non-current provisions for employee benefits 1.78.d, 19.120A.c.i

10. Deferred tax liabilities 1.54.o, 12.81.g.i

11. Other non-current liabilities 1.54.m, 1.77
of which derivatives CP

Thousands
Year

LIABILITIES AND EQUITY
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IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

Thousands
Year

LIABILITIES AND EQUITY

B. Current liabilities 1.60

12. Liabilities included in disposal groups held for sale 1.54.p, IFRS 

13. Current borrowings 1.54.m
13.1. Borrowings from financial institutions CP
13.2. Debentures CP
13.3. Convertible borrowings CP
13.4. Borrowings with related parties CP
13.5. Finance leases CP
13.6. Other borrowings CP

14. Current deferred income CP
   of which government grants 20.24

15. Current provisions 1.54.l

16. Current provisions for employee benefits 1.78.d, 19.120A.c.i

17. Current tax payables 1.54.n

18. Trade payables 1.54.k

19. Other current liabilities CP
of which derivatives CP

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES CP



568 Intersentia

Bijlage

IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

1. Gross profit 1.103
1.1. Revenue 1.82.a

of which turnover CP
1.2. Cost of sales ( - ) 2.36.d, 1.103

2. Other operating income 1.103
2.1. Interest income [financial activities] 18.35.b.iii
2.2. Dividend income [financial activities] 18.35.b.v
2.3. Income from government grants 20.39.b
2.4. Other operating income

3. Operating expenses ( - ) 1.103
3.1. Marketing and distribution costs ( - ) 1.103
3.2. Research and development [by function] ( - ) 38.126
3.3. Administrative expenses ( - ) 1.103
3.4. Restructuring costs [by function] ( - ) 1.98.b
3.5. Other operating expenses [by function] ( - ) 1.103

4. Gain (loss) on changes in fair value of non-current assets 40.76.d, 41.40

5. Profit (loss) from continuing operations before tax, finance and other 
related costs

6. Gain (loss) on financial instruments designated as hedges
IFRS 7.23.d, 
IFRS 7.24.a

7. Gain (loss) on derecognition of non-financial assets CP

8. Gain (loss) on derecognition of financial assets at amortised cost

9. Gain (loss) on reclassification of financial assets as at fair value

10. Finance costs ( - ) 1.82.b
of which interest expense ( - ) IFRS 7.20.b

11. Financial income from financial assets, net IFRS 7.20
11.1. Interest earned on loans and deposits IFRS 7.20.b
11.2. Dividends from financial assets CP
11.3. Fee income (expense) from financial assets IFRS 7.20.c
11.4. Other gains (losses) from financial assets IFRS 7.20

12. Fair value gains (losses) from financial instruments IFRS 7.27B.d

13. Exchange differences recognised in profit or loss 21.52.a

14. Share of profit (loss) from equity accounted investments 1.82.c

15. Gain arisen from a bargain purchase (negative goodwill) IFRS 3.B64.n.i

16. Other non-operating income (expense) CP

17. Profit (loss) before tax CP

18. Income tax expense (income) ( - ) 12.77, 1.82.d

19. Post-tax profit (loss) from continuing operations CP

20. Post-tax profit (loss) of discontinued operations
1.82.e,

IFRS 5.33.a

21. Profit (loss) of the period 1.82.f
21.1. Attributable to minority interest 1.83.a.i
21.2. Attributable to owners of the parent 1.83.a.ii

INCOME STATEMENT BY FUNCTION

Thousands
Year



Intersentia 569

Jaarrekening IFRS versie 2010Jaarrekening IFRS versie 2010

IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

INCOME STATEMENT BY FUNCTION

Thousands
Year

I. EARNINGS PER SHARE

1. Basic earnings (losses) per share 33.66
1.1. Basic earnings (losses) per share from continuing operations 33.66
1.2. Basic earnings (losses) per share from discontinued operations 33.66, 33.68

2. Diluted earnings (losses) per share 33.66
2.1. Diluted earnings (losses) per share from continuing operations 33.66
2.2. Diluted earnings (losses) per share from discontinued operations 33.66, 33.68

II. ADDITIONAL DISCLOSURES BY NATURE

1. Raw materials and consumables used ( - ) 1.102

2. Changes in inventories of finished goods and work in progress 1.102

3. Employee expenses ( - ) 1.102
3.1. Wage and salaries ( - ) CP
3.2. Other short term employee benefits (social security included here)  ( - ) 19.23
3.3. Post employment benefit charges ( - ) CP
3.4. Other charges ( - ) CP

4. Depreciation and amortisation ( - ) 1.102

5. Impairment losses (reversals) ( - ) 36.126
5.1. Impairment losses (reversals) from property, plant and equipment ( - ) 16.73.e.v-vi
5.2. Impairment losses (reversals) from intangible assets (except goodwill)  ( - ) 38.118.e.v-vi
5.3. Impairment losses from goodwill ( - ) IFRS 3.B67.d.v
5.4. Impairment losses (reversals) from financial assets ( - ) IFRS 7.20.e
5.5. Impairment losses (reversals) from bad and doubtful commercial debts ( - ) 36.126.a-b
5.6. Impairment losses (reversals) from inventories ( - ) 2.36.e-f
5.7. Impairment losses (reversals) from other assets ( - ) 36.126.a-b

III. OTHER REQUIRED DISCLOSURES

Operating lease and sublease payments recognised in income 17.35.c
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Bijlage

IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

1. Revenue 1.82.a
1.1. Turnover CP

1.1.1. Sale of goods 18.35.b.i
1.1.2. Rendering of services 18.35.b.ii
1.1.3. Revenue from construction contracts 11.39.a

1.2. Royalty income 18.35.b.iv
1.3. Property rental income 40.75.f.i, CP
1.4. Other operating revenue

2. Other operating income 1.102
2.1. Interest income [financial activities] 18.35.b.iii
2.2. Dividend income [financial activities] 18.35.b.v
2.3. Income from government grants 20.39.b
2.4. Other operating income

2b. Increases in inventories of finished goods and work in progress 1.102, 2.36.d, 2.39

2c. Work performed by the entity and capitalised 1.IG (a)

3. Operating expenses ( - ) CP
3.1. Raw materials and consumables used ( - ) 1.102, 2.36.d, 

   3.2. Decreases in inventories of finished goods and work in progress ( - ) 1.102, 2.36.d, 
3.3. Employee expenses ( - ) 1.102

3.3.1. Wage and salaries ( - ) CP
3.3.2. Other short term employee benefits (social security included here)  ( - ) 19.23
3.3.3. Post employment benefit charges ( - ) CP
3.3.4. Other charges ( - ) CP

3.4. Depreciation and amortisation ( - ) 1.102
3.5. Impairment losses (reversals) ( - ) 36.126

3.5.1. Impairment losses (reversals) from property, plant and equipment ( - ) 16.73.e.v-vi
3.5.2. Impairment losses (reversals) from intangible assets (except goodwill)  ( - 38.118.e.v-vi
3.5.3. Impairment losses from goodwill ( - ) IFRS 3.B67.d.v
3.5.4. Impairment losses (reversals) from financial assets ( - ) IFRS 7.20.e
3.5.5. Impairment losses (reversals) from bad and doubtful commercial debts ( - 36.126.a-b
3.5.6. Impairment losses (reversals) from inventories ( - ) 2.36.e-f
3.5.7. Impairment losses (reversals) from other assets ( - ) 36.126.a-b

3.6. Research and development [by nature] ( - ) 38.126
3.7. Restructuring costs [by nature] ( - ) 1.98.b
3.8. Service costs ( - ) CP
3.9. Other taxes different than income tax ( - ) CP
3.10. Net additions to provisions ( - )
3.11. Other operating expenses [by nature] ( - ) 1.102

4. Gain (loss) on changes in fair value of non-current assets 40.76.d, 41.40

5. Profit (loss) from continuing operations before tax, finance and other 
related costs

6. Gain (loss) on financial instruments designated as hedges
IFRS 7.23.d, 
IFRS 7.24.a

7. Gain (loss) on derecognition of non-financial assets CP

8. Gain (loss) on derecognition of financial assets at amortised cost

9. Gain (loss) on reclassification of financial assets as at fair value

10. Finance costs ( - ) 1.82.b
of which interest expense ( - ) IFRS 7.20.b

11. Financial income from financial assets, net IFRS 7.20
11.1. Interest earned on loans and deposits IFRS 7.20.b
11.2. Dividends from financial assets CP
11.3. Fee income (expense) from financial assets IFRS 7.20.c
11.4. Other gains (losses) from financial assets IFRS 7.20

12. Fair value gains (losses) from financial instruments IFRS 7.27B.d

13. Exchange differences recognised in profit or loss 21.52.a

INCOME STATEMENT BY NATURE

Thousands
Year
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IAS/IFRS
 Paragraph Current Previous

INCOME STATEMENT BY NATURE

Thousands
Year

14. Share of profit (loss) from equity accounted investments 1.82.c

15. Gain arisen from a bargain purchase (negative goodwill) IFRS 3.B64.n.i

16. Other non-operating income (expense) CP

17. Profit (loss) before tax CP

18. Income tax expense (income) ( - ) 12.77, 1.82.d

19. Post-tax profit (loss) from continuing operations CP

20. Post-tax profit (loss) of discontinued operations
1.82.e,

IFRS 5.33.a

21. Profit (loss) of the period 1.82.f
21.1. Attributable to minority interest 1.83.a.i
21.2. Attributable to owners of the parent 1.83.a.ii

I. EARNINGS PER SHARE

1. Basic earnings (losses) per share 33.66
1.1. Basic earnings (losses) per share from continuing operations 33.66
1.2. Basic earnings (losses) per share from discontinued operations 33.66, 33.68

2. Diluted earnings (losses) per share 33.66
2.1. Diluted earnings (losses) per share from continuing operations 33.66
2.2. Diluted earnings (losses) per share from discontinued operations 33.66, 33.68

III. OTHER REQUIRED DISCLOSURES

Operating lease and sublease payments recognised in income 17.35.c

(a) IG = Implementation Guidance
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IAS
Paragraph Current Previous

I. CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING BALANCE 7.45

II. NET CASH FLOWS RELATING TO OPERATING ACTIVITIES (1 + 2) 7.10

1. Cash flows relating to operations 7.18.a, 7.14
1.1. Receipts from customers 7.14.a-b
1.2. Receipts from government grants 20.28
1.3. Payments to suppliers ( - ) 7.14.c
1.4. Payments to employees ( - ) 7.14.d
1.5. Payments on behalf of employees ( - ) 7.14.d
1.6. Payments for restructuring expenditures ( - ) CP
1.7. Payments received (remitted) for value added taxes CP
1.8. Other cash flows relating to operations CP

2. Cash flows relating to other operating activities CP
2.1. Dividends received classified as operating 7.33, 7.31
2.2. Dividends paid classified as operating ( - ) 7.33, 7.34
2.3. Interest received classified as operating 7.33, 7.31
2.4. Interest paid classified as operating ( - ) 7.31, 7.33
2.5. Income tax (paid) refunded 7.35
2.6. Other inflows (outflows) relating to other operating activities CP

III. NET CASH FLOWS RELATING TO INVESTING ACTIVITIES (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 7.10

1. Acquisitions ( - ) CP
1.1. Payments to acquire non-current assets other than financial ( - ) 7.16.a
1.2. Payments to acquire subsidiaries, associates or joint ventures, net of cash acquired ( - ) 7.39, 7.16.c
1.3. Payments to acquire other assets ( - )

2. Disposals CP
2.1. Proceeds from disposal of non-current assets other than financial 7.16.b
2.2. Proceeds from disposal of subsidiaries, associates or joint ventures, net of cash disposed 7.39, 7.16.d
2.3. Proceeds from disposal of other assets

3. Dividends received classified as investing 7.33, 7.31

4. Interest received classified as investing 7.33, 7.31

5. Cash advances and loans made ( - ) 7.16.e

6. Repayment of cash advances and loans 7.16.f

7. Government grants received CP

8. Other cash flows relating to investing activities CP

IV. NET CASH FLOWS RELATING TO FINANCING ACTIVITIES (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 7.10

1. Proceeds from cash flows from financing CP
1.1. Proceeds from issuance of equity instruments 7.17.a
1.2. Proceeds from issuance of treasury shares 7.17.b
1.3. Proceeds from finance lease CP
1.4. Proceeds from issuance of compound financial instruments CP
1.5. Proceeds from issuance of other financial liabilities 7.17.c

2. Repayments relating to cash flows from financing ( - ) CP
2.1. Repurchase of equity instruments subsequently cancelled ( - ) CP
2.2. Purchase of treasury shares ( - ) 7.17.b
2.3. Repayment of finance lease liabilities ( - ) 7.17.e
2.4. Redemption of compound financial instruments ( - ) CP
2.5. Repayment of other financial liabilities ( - ) 7.17.d

3. Interest paid classified as financing ( - ) 7.31

4. Dividends paid classified as financing ( - ) 7.34

5. Cash advances from related parties CP

6. Repayment of cash advances from related parties ( - ) CP

7. Bank overdrafts increased (decreased) CP

8. Other cash flows relating to financing activities CP

V. NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (II + III + IV)

VI. EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH AND EQUIVALENTS 7.25, 7.28

VII EFFECT OF CHANGES IN SCOPE OF CONSOLIDATION CP

Thousands
Year

STATEMENT OF CASH FLOWS (DIRECT METHOD)
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IAS/IFRS
Paragraph Current Previous

I. CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING BALANCE 7.45

II. NET CASH FLOWS RELATING TO OPERATING ACTIVITIES (1 + 2) 7.10

1. Cash flows relating to operations (1.1 + 1.2 - 1.3) 7.18.b, 7.14

1.1. Profit (loss) from operations CP
1.1.1. Profit (loss) of the period (line 21 of income statement) 7.18.b
1.1.2. Interest expense 7.31
1.1.3. Interest income ( - ) 7.appendix
1.1.4. Dividend income ( - ) 7.31
1.1.5. Income tax (expense) income 7.35
1.1.6. Share of profit (loss) from equity accounted investments 7.20.b
1.1.7. Negative goodwill immediately recognised ( - ) IFRS 3.B64.n.i
1.1.8. Other increases (decreases) to reconcile to profit (loss) from operations 7.20

1.2. Non cash adjustments 7.18.b
1.2.1. Depreciation and amortisation 7.20.b
1.2.2. Impairment losses (reversals) 7.20.b
1.2.3. Unrealised foreign currency gain (loss) ( - ) 7.20.b
1.2.4. Unrealised fair value gain (loss) ( - ) 7.20.b
1.2.5. Gain (loss) on derecognition of non-current assets ( - ) CP
1.2.6. Gain (loss) on disposal of other financial assets and liabilities ( - ) CP
1.2.7. Share of profit (loss) from investments ( - ) 7.20
1.2.8. Increase (decrease) in provisions 7.20.b
1.2.9. Increase (decrease) in deferred items 7.18.b
1.2.10. Other non cash adjustments CP

1.3. Increase (decrease) in working capital 7. appendix
1.3.1. Increase (decrease) in construction contracts and work in progress CP
1.3.2. Increase (decrease) in inventories 7.20.a
1.3.3. Increase (decrease) in trade and other receivables 7.20.a
1.3.4. Increase (decrease) in financial instruments held for trading 7.15
1.3.5. Increase (decrease) in trade and other payables ( - ) 7.20.a
1.3.6. Increase (decrease) in tax payable ( - ) 7.20.a
1.3.7. Other increases (decreases) in working capital (a) CP

2. Cash flows relating to other operating activities CP
2.1. Dividends received classified as operating 7.33, 7.31
2.2. Dividends paid classified as operating ( - ) 7.33, 7.34
2.3. Interest received classified as operating 7.33, 7.31
2.4. Interest paid classified as operating ( - ) 7.31, 7.33
2.5. Income tax (paid) refunded 7.35
2.6. Other inflows (outflows) relating to other operating activities CP

III. NET CASH FLOWS RELATING TO INVESTING ACTIVITIES 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 7.10

Thousands
Year

STATEMENT OF CASH FLOWS (INDIRECT METHOD)
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IAS 
Paragraph

Ordinary 
shares

Preference 
shares Total

I. MOVEMENTS IN NUMBER OF SHARES

1. Number of shares, beginning balance 1.79.a.iv

2. Number of shares issued 1.79.a.iv
3. Number of ordinary shares cancelled or reduced ( - ) 1.79.a.iv
4. Number of preference shares redeemed, converted or reduced ( - ) 1.79.a.iv
5. Other increase (decrease) 1.79.a.iv

6. Number of shares, ending balance 1.79.a.iv

II. OTHER INFORMATION

1. Par value of shares 1.79.a.iii

2. Number of shares owned by the company or related parties 1.79.a.vi

III. EARNINGS PER SHARE CALCULATION

1. Number of shares
Number of 

shares
1.1. Weighted average number of shares, basic 33.70.b
1.2. Adjustments to compute weighted average number of shares, 
diluted (a) 33.70.b

1.3. Weighted average number of shares, diluted 33.70.b

2. Net profit

Net profit 
(from continuing 

operations)

Net profit 
(from 

discontinued 
operations)

Net profit 
(total)

2.1. Profit (loss) attributable to owners of the parent 33.70.a
2.2. Adjustments to compute income available to common 
shareholders, basic 33.70.a

2.3. Income available to common shareholders, basic (2.1 + 2.2) 33.70.a
2.4. Adjustments to compute income available to common 
shareholders, diluted 33.70.a

2.5. Income available to common shareholders, diluted (2.3 + 2.4) 33.70.a

(a) Brief explanation of each transaction with shares resulting in a dilutive effect.

EQUITY NOTE
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Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net

I. RECOGNISED DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES 12.81.g.i

1. Depreciation and amortisation 12.81.g.i
2. Accruals 12.81.g.i
3. Provisions 12.81.g.i
4. Foreign exchange contracts 12.81.g.i
5. Post employment benefit obligations 12.81.g.i
6. Revaluations of non current assets other than financial 12.81.g.i
7. Revaluations of financial instruments 12.81.g.i
8. Tax losses 12.81.g.i
9. Tax credits 12.81.g.i
10. Other 12.81.g.i

II. UNRECOGNISED DEFERRED TAX ASSETS 12.81.e

Current Previous

III. INCOME TAX EXPENSE (INCOME) 12.79

1.Current income tax expense, net 12.80.a
1.1. Current period tax expense 12.80.a
1.2. Tax benefit arising from previously unrecognised tax assets 
used to reduce current tax expense ( - ) 12.80.e
1.3. Adjustments to current tax of prior period 12.80.b
1.4. Other current tax expense 12.79

2. Deferred tax expense, net 12.81.g.ii
2.1. Relating to origination and reversal of temporary differences 12.80.c
2.2. Relating to tax rate changes or new taxes 12.80.d
2.3. Tax benefit arising from previously unrecognised tax assets 
used to reduce deferred tax expense ( - ) 12.80.f
2.4. Deferred tax expense arising from write down or reversal of write 
down of a deferred tax asset during assessment of usability 12.80.g, 12.56
2.5. Other deferred tax expense 12.79

3. Tax expense (income) relating to changes in accounting 
policies and errors 12.80.h

4. Effect of change in tax status of enterprise or shareholders SIC 25.4

IV.  RECONCILIATION OF STATUTORY TAX TO EFFECTIVE TAX Thousands % Thousands %

1. Tax expense using statutory rate 12.81.c.i
1.1. Profit (loss) before tax (equals line 17 of income statement)
1.2. Statutory tax rate 12.81.c.ii

2. Tax effect of rates in other jurisdictions CP
3. Tax effect of non-taxable revenues CP
4. Tax effect of non-deductible expenses CP
5. Tax effect of tax losses (utilised) reversed CP
6. Tax effect of change in tax rates CP
7. Tax effect from under or over provisions in prior periods CP
8. Other increase (decrease) in statutory tax charge CP
9. Tax expense using effective rate 12.81.c.i

9.1. Profit (loss) before tax (equals line 17 of income statement)
9.2. Effective tax rate 12.81.c.ii

Current year Previous year

Year

TAX NOTE

Current yearIAS
Paragraph

Previous year

Thousands
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IAS
 Paragraph Current Previous

1. Components of defined benefit plan assets and liabilities 19.120A.f

1.1. Net funded defined benefit plan obligation (asset) 19.120A.d
1.1.1. Present value of wholly or partially funded obligation 19.120A.c-d
1.1.2. Fair value of plan assets ( - ) 19.120A.d-e

1.2. Present value of wholly unfunded obligation 19.120A.d
1.3. Unrecognised actuarial gains (losses) 19.120A.f.i
1.4. Unrecognised past service cost ( - ) 19.120A.f.ii
1.5. Amounts unrecognised due to limit in IAS 19.58.b 19.120A.f.iii
1.6. Fair value of any right to reimbursement recognised as an asset ( - ) 19.120A.f.iv
1.7. Other amounts of defined benefit plan obligation (asset) recognised 19.120A.f.v

Defined benefit plan obligation (asset), total 19.120A.f
Liabilities
Assets

2. Expense recognised in income statement for defined benefit plan (a) 19.120A.g
2.1. Current service cost 19.120A.g.i
2.2. Interest cost 19.120A.g.ii
2.3. Expected return on plan assets ( - ) 19.120A.g.iii
2.4. Expected return on reimbursement rights recognised as an asset ( - ) 19.120A.g.iv
2.5. Net actuarial (gain) loss 19.120A.g.v
2.6. Past service cost 19.120A.g.vi
2.7. Loss (gain) on curtailments and settlements 19.120A.g.vii
2.8. Effect of the limit in IAS 19.58.b 19.120A.g.viii

Actual return on plan assets 19.120A.m
Actual return on reimbursement rights recognised as an asset 19.120A.m

3. Movements in the present value of the defined benefit plan obligation 19.120A.c

3.1. Present value of the defined benefit plan obligation, beginning balance 19.120A.c

3.2. Current service cost 19.120A.c.i
3.3. Interest cost 19.120A.c.ii
3.4. Contributions by plan participants ( - ) 19.120A.c.iii
3.5. Actuarial (gains) losses 19.120A.c.iv
3.6. Foreign currency exchange rate changes 19.120A.c.v
3.7. Benefits paid ( - ) 19.120A.c.vi
3.8. Past service cost 19.120A.c.vii
3.9. Business combinations 19.120A.c.viii
3.10. Curtailments and settlements 19.120A.c.ix-x

3.11. Present value of the defined benefit plan obligation, ending balance 19.120A.c

4. Movements in the fair value of the defined benefit plan assets 19.120A.e

4.1. Fair value of defined benefit plan assets, beginning balance 19.120A.e

4.2. Expected return on plan assets 19.120A.e.i
4.3. Actuarial gains and losses 19.120A.e.ii
4.4. Foreign currency exchange rate changes 19.120A.e.iii
4.5. Contributions by the employer 19.120A.e.iv
4.6. Contributions by plan participants 19.120A.e.v
4.7. Benefits paid ( - ) 19.120A.e.vi
4.8. Business combinations 19.120A.e.vii
4.9. Settlements 19.120A.e.viii

4.10. Fair value of defined benefit plan assets, ending balance 19.120A.e

5. Principal actuarial assumptions 19.120A.n

5.1. Discount rate used 19.120A.n.i
5.2. Expected return on plan assets 19.120A.n.ii
5.3. Expected rate of salary increase 19.120A.n.iv
5.4. Future defined benefit increase CP
5.5. Expected rate of return on reimbursement rights recognised as an asset 19.120A.n.iii
5.6. Medical cost trend rate 19.120A.n.v

(a) Included in 'employee expenses'

Thousands

NOTE RELATING TO DEFINED BENEFIT PLANS

Year
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Jaarrekening IFRS versie 2010Jaarrekening IFRS versie 2010

IFRS 
Paragraph

1. Share-based payment arrangement 2.45.a Current year

1.1. Type of arrangement 2.45.a
1.2. Grant date 2.45.a
1.3. Maximum term of options granted 2.45.a
1.4. Contractual life 2.45.a
1.5. Vesting requirements 2.45.a
1.6. Method of settlement (in cash or equity) 2.45.a

Number of 
options

Weighted 
average 
exercise

price
Number of 

options

Weighted 
average 
exercise

price

2. Number and weighted average exercise prices per group of share options 2.45.b

2.1. Outstanding at the beginning of the period 2.45.b.i
2.2. Granted during the period 2.45.b.ii
2.3. Forfeited during the period 2.45.b.iii
2.4. Exercised during the period 2.45.b.iv
2.5. Expired during the period 2.45.b.v
2.6. Outstanding at the end of the period 2.45.b.vi
2.7. Exercisable at the end of the period 2.45.b.vii

3. Information on the calculation of the weighted average fair value of share 
options granted during the period 2.47.a Current year

Weighted average fair value at measurement date 2.47.a
Option pricing model used 2.47.a.i

3.1. Weighted average share price 2.47.a.i
3.2. Exercise price 2.47.a.i
3.3. Expected volatility 2.47.a.i
3.4. Option life 2.47.a.i
3.5. Expected dividends 2.47.a.i
3.6. Risk-free interest rate 2.47.a.i

Current Previous

4. Carrying amount of liabilities from share-based payment transactions 2.51.b.i

NOTE RELATING TO SHARE-BASED PAYMENT ARRANGEMENTS

Previous yearCurrent year

Year
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