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De discussie over de verwerking van de post goodwill
in de jaarrekening laait periodiek fel op. Momenteel is
hier een goede aanleiding voor, want in navolging van
de internationale praktijk en vooruitlopend op de te
verwachten wetswijziging heeft de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) Richtlijn 500 aangepast. 
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De activering van goodwill
vanuit beleggersoptiek

De impairment tes t  doet zi jn int rede
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kasstroom, die alleen door Beleggers Belangen wordt gepubli-
ceerd.
In het onderstaande wordt vervolgens onderzocht of de verwer-
kingswijze van goodwill in de jaarrekening invloed heeft op de
informatie die beleggers van de financiële pers krijgen en wan-
neer dat het geval is, of dat de vergelijkbaarheid van de gepubli-
ceerde gegevens baat of schaadt.

Dividend per aandeel
Voor het dividend per aandeel, de cashflow en de koers/cash-
flow-verhouding maakt het niet uit of goodwill direct van het
eigen vermogen wordt afgeschreven, de betaalde goodwill direct
en volledig als last in de resultatenrekening wordt verwerkt in
het jaar van verkrijgen, of dat het wordt geactiveerd en via line-
aire afschrijving of een impairment test. Het uitkeerbare deel
van de winst wordt er immers niet door beïnvloed en omdat de
verwerkingswijze van goodwill in de jaarrekening geen ont-
vangsten of uitgaven tot gevolg hebben, zal ook de kasstroom
geen gevolgen ondervinden.

Eigen vermogen
De hoogte van het eigen vermogen wordt wel beïnvloed door de
verwerkingswijze van de betaalde goodwill. Indien wordt geko-
zen voor het afboeken van goodwill te laste van het eigen ver-
mogen of het ineens verwerken (als last) van de goodwill in de
resultatenrekening in het jaar van aanschaf, zal het eigen vermo-
gen dalen. Wordt daarentegen gekozen voor activeren van de
goodwill, dan zal het eigen vermogen in stand blijven. Wat geeft
een beter beeld van de werkelijkheid, vraagt een accountant
zich af. Het antwoord hierop is nauwelijks te geven. 

Een voorbeeld:
Onderneming A heeft de volgende balans per 31/12 in jaar 1:

Balans A per 31/12 jaar 1

Gebouw 500 Eigen vermogen 1.000

Machines 300

Liquide middelen 200

1000 1000

Onderneming A beschikt over een uitstekend geschoold perso-
neelsbestand en een sterk merk, waardoor de organisatie al
jaren winstgevender is dan de concurrentie.

Onderneming B wil graag op dezelfde markt gaan opereren als
onderneming A. Tot voor kort was onderneming B in een ande-
re sector actief, maar al die activiteiten zijn afgesloten. 

Volgens Richtlijn 500 zal gekochte goodwill een balanspost
moeten worden. Deze zal óf via ‘gewone’ afschrijvingen óf via
de impairment test (een periodieke vaststelling of de waarde van
de gekochte goodwill nog aanwezig is) in de jaren na de overna-
me of de fusie via de resultatenrekening (dus ten laste van het
resultaat) uit de jaarrekening verdwijnen. Een hele verbetering,
zo lijkt het in eerste instantie. 
De (internationale) vergelijkbaarheid tussen bedrijven wordt
beter. De solvabiliteit van organisaties neemt toe. En als de
organisatie de gekochte goodwill op een juiste wijze beheert,
zou - uitgaande van toepassing van de impairment test - de
winstgevendheid kunnen stijgen in vergelijking met de methode
waarbij de betaalde goodwill direct ten laste van het resultaat
wordt gebracht c.q. wordt geactiveerd en in een aantal jaren
wordt afgeschreven. 
Daarnaast zal de balans een getrouwer beeld van de werkelijk-
heid geven, omdat nu uitsluitend de werkelijke waarde van de
goodwill wordt gepresenteerd. Wat wil een belegger nog meer?
In dit artikel stelt de auteur dat beleggers geen baat hebben bij
het activeren van goodwill en dat het direct, maar zichtbaar
afschrijven van goodwill ten laste van het eigen vermogen de
voorkeur verdient.
Het opstellen van de jaarrekening, de controle ervan door een
certificerend accountant en de publicatie hebben betrekking op
de financial accounting, de externe verslaggeving. Externe ver-
slaggeving is gericht op de stakeholders van organisaties. 
In dit artikel wordt een belangrijke groep stakeholders centraal
gesteld: de beleggers. 
Verondersteld wordt dat beleggers zich bij hun aan- en verkoop-
beslissingen laten leiden door (onder meer) financiële informa-
tie. Die informatie zullen ze zelf uit de jaarrekeningen kunnen
destilleren, maar in veel gevallen kiezen zij daar een ander medi-
um voor, zoals dagbladen en beleggingstijdschriften. 
Er wordt tevens verondersteld dat de betreffende bladen voor-
zien in de informatiebehoefte van de belegger. 
In tabel 1 staat vermeld welke informatie het tijdschrift
Beleggers Belangen en de dagbladen Het Financieele Dagblad en
de Volkskrant wekelijks/dagelijks publiceren.
Uit tabel 1 wordt duidelijk, dat met name het dividend en de
winst per aandeel plus de koers/winstverhouding door beleggers
(of in elk geval door de financiële pers) als belangrijke financiële
informatie wordt beschouwd. Dat geldt in mindere mate voor
informatie omtrent de hoogte van het eigen vermogen en de

tabel 1

Informatiebehoeften beleggers

Medium Beleggers Het Financieele De Volkskrant

Belangen Dagblad

Item

Eigen vermogen per aandeel ✔

Dividend per aandeel ✔ ✔ ✔

Winst per aandeel ✔ ✔ ✔

Koers/winstverhouding ✔ ✔ ✔

Cash flow per aandeel ✔

Koers/cashflowverhouding ✔

Beleggers hebben 
geen baat bij activeren
goodwill



Matching-principe
Het lijkt niet terecht de betaalde goodwill volledig buiten het
resultaat te houden. Vergelijk het verkrijgen (kopen) van good-
will met de aanschaf van een betere, maar duurdere machine
dan de concurrent heeft. Het is natuurlijk eigenaardig om de
(extra) opbrengsten van die machine in de resultatenrekening te
verantwoorden, maar de hogere afschrijvingskosten direct via
het eigen vermogen af te boeken. Ook de tweede mogelijkheid,
het niet activeren van de goodwill maar direct ten laste van het
resultaat brengen ervan, stuit op verzet. Conform het net gege-
ven voorbeeld van de duurdere machine kan worden beargu-
menteerd dat het direct opnemen van de meerkosten van een
duurdere machine in de resultatenrekening indruist tegen het
matching-principe, dat stelt dat kosten moeten worden toegere-
kend aan de perioden waarin de opbrengsten vallen. Het resul-
taat wordt in het jaar van verkrijging van de goodwill veel te
laag voorgesteld. 

Dergelijke bezwaren kunnen niet worden aangevoerd tegen het
afschrijven van goodwill ten laste van het resultaat gedurende
een aantal jaren. Idealiter is dit het aantal jaren dat de goodwill
haar voordelen afwerpt.
De impairment test lijkt zelfs nog beter in staat de bezwaren van
die tegen de eerste twee verwerkingswijzen zijn geuit, te vermij-
den. Niet alleen wordt het ideaal nagestreefd - en bewerkstelligd
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Tabel 2

Goodwill en de effecten op het resultaat

Verwerkingswijze

Niet activeren, direct ten laste van eigen

vermogen brengen

Niet activeren, maar direct ten laste van

verlies- en winstrekening brengen

Activeren en in een aantal jaren 

afschrijven ten laste van het resultaat

Activeren en afschrijven als de 

impairment test dit aangeeft

Effect op resultaat

geen effect op resultaat

wel effect op resultaat in jaar van 

verkrijging; daarna niet meer

gedurende een bepaalde periode een 

lager resultaat

gedurende een onbekende periode jaar-

lijks (soms) een nadelig effect op het

resultaat

De balans op 31/12 jaar 1 van onderneming B luidde als volgt:

Balans B per 31/12 jaar 1

Liquide middelen 1.700 Eigen vermogen 1.700

1.700 1.700

Onderneming B doet een overnamebod op de activa van A. Na
overleg met de accountant van B wordt een bod van 1.700 uit-
gebracht. Dit bod wordt door A geaccepteerd en per 1/1 jaar 2
is B de nieuwe eigenaar.

De balans van B ziet er na de overname als volgt uit:

Balans B per 1/1 jaar 2

Gebouw 500 Eigen vermogen 1.700

Goodwill 700

Machines 300

Liquide middelen 200

1700 1700

Uitsluitend door de overname, maar zonder dat er iets met het
gebouw, het machinepark, de organisatiestructuur of de concur-
rentiepostitie is gebeurd, stijgt de waarde van de onderneming
in een dag tijd met 70 procent! Welke waarde geeft nu een
getrouw beeld van de werkelijkheid?

Waarschijnlijk geeft de balans op 1/1 jaar 2 een beter beeld van
de waarde dan de balans van A op 31/12 jaar 1. Toch is het
onmogelijk om de balans van A ultimo jaar 1 aan te passen
voor de werkelijke waarde, want er geldt een wettelijk verbod
om zelfgekweekte goodwill te activeren. De keuze die nu
gemaakt moet worden luidt: kan men beter kiezen voor het zo
juist mogelijk publiceren van de intrinsieke waarde van een deel
van de ondernemingen, terwijl voor andere ondernemingen
bewust (en wettelijk verplicht) de waarde onderschat wordt,
zodat beide soorten niet meer met elkaar te vergelijken zijn óf
kiest men voor vergelijkbaarheid en laten we de juistheid van de
cijfers minder zwaar wegen?

Resultaat
Voordat hierop nader wordt ingegaan, besteden we eerst aan-
dacht aan de effecten van goodwill op het resultaat. 
De wijze van verwerken van goodwill in de jaarrekening heeft
direct gevolgen voor het toekomstige resultaat. Er zijn vier
mogelijkheden, waarvan de effecten op het resultaat in het
onderstaande overzicht staan:

Wat weegt zwaarder:
juistheid of
vergelijkbaarheid?

Kosten moeten worden
toegerekend aan de
perioden waarin de
opbrengsten vallen
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als de organisatie c.q. de accountant in staat is deze test goed
uit te voeren - de goodwill volledig af te schrijven gedurende
haar economische levensduur, ook wordt ervoor gezorgd dat de
afschrijving gedurende de jaren juist is. Immers, waarom zou de
goodwill jaarlijks met een vast bedrag moeten dalen?

Juistheid
Men kan zich afvragen of de juistheid die wordt nagestreefd in
het belang is van de beleggers. 
In het eerder vermelde voorbeeld, waarbij onderneming A
onderneming B overnam, had onderneming A een fors bedrag
aan zelfgekweekte goodwill, dat evenwel niet in de jaarrekening
mag worden vermeld. Nadat onderneming B onderneming A
overnam, zou het bedrag aan goodwill kunnen worden geacti-
veerd in de balans van B. 
Indien de goodwill wordt geactiveerd, dan dient er afschreven te
worden, al dan niet via de impairment test. 

Samenva t t ing

Zowel voor wat betreft de presentatie

van het eigen vermogen als de presen-

tatie van het resultaat, lijkt het in eerste

instantie voor de hand te liggen good-

will te activeren en af te schrijven via de

impairment test. De cijfers geven name-

lijk een beter beeld van de werkelijk-

heid. 

Er doet zich echter een groot probleem

voor: een bedrijf maakt de jaarrekening

niet voor zichzelf maar voor de gebrui-

kers van deze informatie, zoals het per-

soneel, belangenorganisaties en beleg-

gers. 

In dit artikel staat de informatiebehoef-

te van beleggers centraal. In de financi-

ële pers wordt met name het dividend

per aandeel, de winst per aandeel en de

koers/winstverhouding van bedrijven

gepubliceerd, alsmede informatie over

het eigen vermogen en de kasstromen.

De winst per aandeel en het eigen ver-

mogen per aandeel worden beïnvloed

door de verwerkingswijze van de good-

will. 

Indien er verschillende manieren om de

goodwill in de jaarrekening te verwer-

ken zijn toegestaan, dan hindert dat de

vergelijkbaarheid van de gepubliceerde

resultaten van bedrijven. Om dit te

voorkomen, heeft de Raad voor de

Jaarverslaggeving besloten de regelge-

ving - in navolging van de internationale

praktijk - aan te passen. Echter, de

Richtlijn 500 heeft tot gevolg dat het

voor beleggers juist veel moeilijker

wordt de prestaties en het eigen vermo-

gen van ondernemingen met geacti-

veerde, gekochte goodwill te vergelijken

met ondernemingen die geen verkregen

goodwill hebben. Dit kan als een

belangrijke tekortkoming van de

Richtlijn worden beschouwd.

Onderzocht zou kunnen worden of de

volgende oplossingen zowel de juist-

heid van de gepresenteerde cijfers als

de vergelijkbaarheid tussen bedrijven

verbetert.

– De post goodwill wordt zichtbaar ten

laste van het eigen vermogen in de

balans verwerkt.

– In de toelichting wordt aangegeven

welk deel van het de goodwill nog in

de onderneming aanwezig is (via de

impairment test).

Het aldus berekende eigen vermogen en

de winst per aandeel (en daarmee de

koers/winstverhouding) wordt op deze

wijze niet beïnvloed, zodat de uitkom-

sten zich goed laten vergelijken met die

van andere bedrijven (of ze nu gekochte

goodwill hebben of niet). Voor degenen

die ook de werkelijke winst en het wer-

kelijke eigen vermogen van een onder-

neming kennen, lijkt dat op deze wijze

een vrij eenvoudige excercitie. 

Het bijzondere is dat onderneming A in dat geval een hogere
winst toont dan onderneming B, terwijl de omzet en de operati-
onele kosten gelijk zijn. Natuurlijk, onderneming B heeft meer
betaald voor de activa van A, maar het verdwijnen van een deel
van de goodwill - want die veronderstelling ligt ten grondslag
aan de afschrijving - kan net zo goed bij A als bij B gebeuren.
Of kan alleen de waarde van zichtbare bezittingen dalen?
Bij de impairment test is het effect nog groter. 
Stel, onderneming A maakt in jaar 2 een operationeel verlies
van 100. Door de gewijzigde marktomstandigheden waardeert
de onderneming in samenspraak met de accountant de waarde
van de activa op 1.000, dus conform de oude intrinsieke
waarde van A. Het verlies van B stijgt hierdoor tot 800 (100
operationeel plus 700 afschrijving goodwill). Zou A haar acti-
viteiten gecontinueerd hebben (en dus niet verkocht aan B) dan
zou A slechts 100 verlies gemaakt hebben. Is A dan veel minder
verliesgevend dan B?

Oproep
De heer Van Houten reageerde middels bovenstaand

artikel op onze oproep in het decembernummer van

Tijdschrift Controlling 2001 (pagina 37) om commen-

taar te leveren op het thema goodwill in relatie tot de

externe verslaggeving. Wilt u mee discussiëren over dit

onderwerp? 

Mail of schrijf de redactie: evandersteen@kluwer.nl

De balans geeft een
getrouwer beeld van de
werkelijkheid. Wat wil een
belegger nog meer?


