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VERANTWOORDEN ALS LAST OF ACTIVEREN MET LATERE AFSCHRIJVING 

In de bedrijfsvoering zijn niet alleen de administratieve maar ook de
bedrijfstechnische en logistieke processen volledig afhankelijk van software. De

uitgaven voor aanschaf of ontwikkeling daarvan zijn veelal aanzienlijk. Het
verwerken van deze uitgaven in de jaarrekening vraagt speciale aandacht.

Door Ed Tonneyck RA, accountancyconsultant (onderzoeker/adviseur financial reporting) en docent Externe Verslaggeving bij Markus Verbeek Praehep

Software die vastligt op een fysieke gegevensdrager kan worden gerubriceerd als materieel vast actief of

als immaterieel vast actief. In dit laatste geval ligt de nadruk op de intellectuele kennis.

T H E M A :  F I N A N C I Ë L E  S O F T WA R E

E X T E R N E  V E R S L A G G E V I N G

Hoe u software verwerkt in 
de jaarrekening
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Bij het verwerken van uitgaven in de jaar-
rekening voor aanschaf of ontwikkeling
van software moeten we de volgende vra-
gen stellen:
– Zijn de uitgaven voor aanschaf of ont-

wikkeling van software kosten of gaat het
om een actiefpost?

– Voor zover het een actiefpost is, hoe
dient deze in de balans te worden geru-
briceerd?

– Welke nadere voorschriften zijn bij acti-
vering van toepassing?

– Hoe dienen opbrengsten uit voor derden
ontwikkelde software te worden verant-
woord?

AARD EN INDELING 

Software vatten we op als een ‘immaterieel
bedrijfsmiddel om hardware te doen func-
tioneren’. Het betreft dan zowel bestu-
ringssoftware voor apparaten en machines
als gebruikerssoftware voor computers.
Software is naar aard in te delen in
systeem- en applicatiesoftware, maar ook
in standaardsoftware en individuele soft-
ware.
Naar herkomst is aangekochte of zelfont-
wikkelde software te onderscheiden. Soft-
ware kan worden ingezet in het eigen
bedrijf (software voor intern gebruik) of
bestemd zijn voor derden (software voor
extern gebruik).

AL OF NIET ACTIVEREN

Uitgaven voor software kunnen op twee
wijzen in de jaarrekening worden verwerkt.
In de eerste plaats is verantwoording als
last denkbaar. Maar ook activeren met
latere afschrijving en waardevermindering
is mogelijk.
Om voor activering in aanmerking te
komen, moet zijn voldaan aan twee voor-
waarden:
– Het is waarschijnlijk dat toekomstige

economische voordelen van uitgaven
voor software naar de onderneming
vloeien.

– Het actief heeft een kostprijs of waarde
waarvan de omvang op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld.

Als er sprake is van uitgaven voor software
waarvan het onwaarschijnlijk is dat er in de
toekomst economische voordelen uit
voortvloeien, is activering uitgesloten. In
dit geval is de zekerheid dat economische
voordelen naar de onderneming toevloeien
onvoldoende om activering te rechtvaardi-
gen. Bedoelde uitgaven moeten in de
winst- en verliesrekening worden verwerkt.

Een belangrijke voorwaarde
voor activering van uitgaven
voor software is het betrouw-
baar kunnen vaststellen van de
kosten.

Het betrouwbaar kunnen vaststellen van de
kosten komt vooral aan de orde bij zelfont-
wikkelde software die als immaterieel vast
actief wordt aangemerkt. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een onder-
zoeksfase en een ontwikkelingsfase.
Uitgaven in de onderzoeksfase komen niet
voor activering in aanmerking. De reden
hiervoor is dat in die fase niet kan worden
aangetoond dat met de uitgaven toekomsti-
ge voordelen worden behaald.
Kosten in de ontwikkelingsfase moeten
daarentegen onder aanvullende voor-
waarden wel worden geactiveerd. Deze
voorwaarden zijn:
– de technische uitvoerbaarheid om de

software te voltooien;
– de intentie van de ondernemingsleiding

om de software te voltooien en te ver-
kopen of te gebruiken;

– het vermogen de software ook te gebrui-
ken of te verkopen;

– de haalbaarheid van de economische
voordelen (bijvoorbeeld door het bestaan
van een markt, dan wel bij intern gebruik
de bruikbaarheid daarvan);

– de beschikbaarheid van adequate techni-
sche, financiële en andere middelen om
de ontwikkeling te voltooien en het actief
te kunnen gebruiken of te verkopen.

RUBRICERING

We onderscheiden vier categorieën: (1)
systeemsoftware die samen met de
hardware is aangeschaft, (2) aangekochte
standaardsoftware voor gebruik door der-
den, (3) zelfontwikkelde software voor
eigen gebruik en (4) zelfontwikkelde soft-
ware voor gebruik door derden.

Systeemsoftware die samen met de

hardware is aangeschaft

Bij aangekochte systeemsoftware die teza-
men met de hardware is aangeschaft (en

daarvan niet los kan worden gezien) ligt
het voor de hand de software als materieel
vast actief te beschouwen en als ‘andere
vaste bedrijfsmiddelen’ in de balans op te
nemen.
Betreft het daarentegen aangekochte
applicatiesoftware, dan kan dit zowel stan-
daardsoftware als individuele software
zijn. Voor beide geldt dat sprake is van
immateriële vaste activa.
Toch kan software vastliggen op een fysie-
ke gegevensdrager. Er zijn dan kenmerken
van zowel immateriële als materiële aard.
Rubricering als materieel vast actief kan in
de plaats treden van opname als immateri-
eel vast actief. De keuze is afhankelijk van
het antwoord op de vraag welk element het
meest bepalend is.
Als applicatiesoftware als een immaterieel
vast actief wordt opgevat, ligt de nadruk op
de intellectuele kennis. In dit geval wordt
de software gerubriceerd onder ‘kosten
van intellectuele eigendom’.Wordt de soft-
ware als een materieel vast actief aange-
merkt, dan is er sprake van een ‘ander vast
bedrijfsmiddel’.

Aangekochte standaardsoftware voor

gebruik door derden

Aangekochte standaardsoftware voor
gebruik door derden kan bestemd zijn voor
verkoop, maar ook overdracht van het
gebruiksrecht daarvan kan voorkomen.
Bestemd voor verkoop:
– Er is sprake van verkoop van een master

disc.
– De software wordt als ‘voorraad’ onder

vlottende activa gerubriceerd.

Alleen het gebruiksrecht wordt overgedragen:
– In dit geval wordt door middel van

kopieën de gekochte intellectuele kennis
overgedragen en blijft de master disc in
het bezit van de verkoper.

– Deze software valt als ‘intellectuele
eigendom’ onder de categorie immateri-
ële vaste activa.

– In het geval dat ook hier het materiële
element overheerst, zou rubricering als
materieel vast actief (een ‘ander vast
bedrijfsmiddel’) in aanmerking komen.
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Zelfontwikkelde software voor eigen

gebruik

Zelfontwikkelde software voor eigen
gebruik is veelal op maat vervaardigd. De
kosten daarvoor moeten worden opgeno-
men als ‘kosten van ontwikkeling’ onder
immateriële vaste activa. Na afsluiting van
de ontwikkelingsfase is een eindproduct
ontstaan, waarvan de rubricering nader
moet worden overwogen. Als immaterieel
vast actief kan het actief niet als intellectu-
ele eigendom worden gezien, daar deze
niet is aangeschaft. De enige optie is het
actief op te nemen in een afzonderlijke
balanspost. Maar ook kan er aanleiding
zijn het eindproduct als materieel vast
actief aan te merken. Als dit het geval is,
betreft het de balanspost ‘andere vaste
bedrijfsmiddelen’.

Zelfontwikkelde software voor gebruik

door derden

Zelfontwikkelde software voor gebruik
door derden kan zowel betrekking hebben
op standaardsoftware als op individuele
software. Gaat het om voor verkoop
bestemde software, dan is in de ontwikke-
lingsfase sprake van een immaterieel vast
actief, op te nemen als ‘kosten van ontwik-
keling’. Dit is het geval als de ontwikkeling
voor eigen rekening en risico van de onder-
neming plaatsvindt.
Vindt de ontwikkeling echter plaats voor
rekening en risico van een derde, dan
betreft het een vlottend actief en worden
de kosten gerubriceerd als ‘onderhanden
werk in opdracht van derden’. Indien de
ontwikkelingsfase is afgesloten, kan het
eindproduct definitief worden gerubri-
ceerd.
Bestemd voor verkoop:
– onderbrengen bij vlottende activa onder

‘voorraden’.

Als gebruiksrecht ter beschikking gesteld:
– afhankelijk van de omstandigheden

rubriceren als immaterieel vast actief in
een zelfstandige balanspost ‘kosten van
software’ of als materieel vast actief
onder de post ‘andere vaste bedrijfs-
middelen’.

WAARDERING

De waarderingsgrondslag voor zelfontwik-
kelde software is de vervaardigingsprijs.
Die prijs omvat vanaf de datum waarop het
actief voor het eerst voldoet aan de active-
ringscriteria:
– de direct toe te rekenen personeels-

kosten;
– alle overige kosten die direct zijn toe te

rekenen zoals de afschrijving van licen-
ties;

– overheadkosten die noodzakelijk zijn om
de software te ontwikkelen en op een
redelijke en consistente basis zijn toe te
rekenen; interesttoerekening is onder
voorwaarden toegestaan.

In de ontwikkelingsfase van software kun-
nen ook derden worden ingeschakeld. De
desbetreffende investeringen worden tegen
verkrijgingsprijs verantwoord.
Latere uitgaven in verband met software
na voltooiing ervan en verwerkt als een
immaterieel vast actief, dienen te worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening
tenzij:
– het waarschijnlijk is dat deze uitgaven

het actief in staat stellen toekomstige
economische voordelen te behalen, die
het oorspronkelijk verwachte prestatieni-
veau te boven gaan;

– deze uitgaven betrouwbaar zijn vast te
stellen en zijn toe te rekenen aan het
actief.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wor-
den deze uitgaven aan de oorspronkelijke
vervaardigingsprijs toegevoegd.

AFSCHRIJVING EN DUURZAME

WAARDEVERMINDERING

Afschrijving van geactiveerde kosten voor
ontwikkeling van software vindt plaats
naar gelang de verwachte gebruiksduur.
Een praktische vraag is echter vanaf welk
moment moet worden afgeschreven. De
Raad voor de Jaarverslaggeving spreekt
zich stellig uit voor afschrijving op het tijd-
stip dat de ontwikkeling van software
gereed is voor gebruik. In feite komt dit
neer op het niet afschrijven tijdens de ont-
wikkelingsfase.

Jaarlijks moet de boekwaarde van de
kosten van ontwikkeling van software wor-
den getoetst aan de realiseerbare waarde.
Zodra deze realiseerbare waarde lager is
dan de boekwaarde dient het verschil ten
laste van het resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening te worden verantwoord.Terug-
neming van dit waardeverminderingsver-
lies zal slechts bij hoge uitzondering
voorkomen.

WETTELIJKE RESERVE

Tegenover geactiveerde kosten van ontwik-
keling van software moet ter hoogte van
het in de balans verwerkte bedrag onder
het eigen vermogen een wettelijke reserve
voor hetzelfde bedrag worden gevormd.
Na voltooiing van de ontwikkeling en over-
boeking naar een ander balanshoofd dient
de wettelijke reserve vrij te vallen ten gun-
ste van de algemene reserve.

OPBRENGSTVERANTWOORDING

De in een softwarehouse ontwikkelde soft-
ware kan standaard of maatwerk betreffen.
Standaardsoftware wordt gewoonlijk aan
derden verkocht. Voor de verantwoording
van de daaruit voortvloeiende opbrengsten
zijn de regels voor verkoop van goederen
toepasbaar. Indien en voor zover aan der-
den een gebruiksrecht met betrekking tot
standaardsoftware is verleend, bestaan
opbrengsten uit royalty’s, ook wel als licen-
ties aangeduid.

Royalty’s dienen te worden ver-
antwoord volgens het toereke-
ningsbeginsel in overeenstem-
ming met de economische
realiteit van de desbetreffende
licentieovereenkomst.

Met betrekking tot deze allocatie wordt het
volgende gesteld.Wanneer het op basis van
de economische realiteit geschikter is om
opbrengsten als royalty’s op een andere
systematische en rationele basis te verant-
woorden, dan moet dit worden gedaan.
Bij verkoop van op maat ontwikkelde soft-
ware worden de opbrengsten in de winst-
en verliesrekening als omzet verantwoord.
Bij het verlenen van een gebruiksrecht aan
derden worden de opbrengsten als licen-
tievergoeding aangemerkt.
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