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QUINTIN VAN WIJK

Ma ak nu een impact analyse!
A D M I N I S T R AT I E V E  O R G A N I S AT I E

Q. van Wijk, 
financieel specialist divisie Banken & Verzekeraars Eiffel (qvwijk@eiffel.nl)

De gevolgen van
IFRS voor managers
en controllers

Veel beursgenoteerde ondernemingen zijn onvoldoende
voorbereid op de komende International Financial
Reporting Standards (IFRS). Dat is vreemd, omdat ze
per 2005 worden verplicht over te schakelen op deze
nieuwe boekhoudregels. De IFRS-implementatie heeft

consequenties voor alle
(financiële) processen, inclusief
de planning & control-cyclus.
Mogelijk moeten ondernemingen
zelfs hun bedrijfsvoering
wijzigen. Bovendien kan de
winstontwikkeling door
toepassing van de IFRS
gevaarlijk uit de pas gaan lopen.
Controllers zullen vanwege hun
expertise het voortouw moeten
nemen bij het maken van een
impactanalyse. Waar zit de pijn?
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Op grond van IAS-verordening 2001/0044 van de Europese
Unie worden vooralsnog ruim 200 beursgenoteerde onderne-
mingen met ingang van 2005 verplicht de nieuwe verslagge-
vingsregels IFRS toe te passen op de geconsolideerde jaarreke-
ning. Onderzoek heeft aangetoond dat de invoering van IFRS
gevolgen zal hebben op hun bedrijfsresultaten. Naast de consta-
tering dat de volatiliteit van resultaten in belangrijke mate zal
toenemen, zullen resultaten tevens hoger of lager worden door
toepassing van de nieuwe regels. 

Het is de taak en verantwoordelijkheid van het management in-
en externe gebruikers van informatie voor te lichten aangaande
mogelijke materiële wijzigingen, zodat zij in staat zijn de veran-
deringen te beoordelen en de juiste conclusies te trekken. Deze
communicatie kan niet worden uitgesteld tot het moment dat de
invoering een feit is, maar moet zo spoedig mogelijk worden
opgepakt. Om aan deze verantwoordelijkheid invulling te kun-
nen geven, zal iedere individuele financiële manager of control-
ler zich nu bewust moeten worden van de gevolgen voor zijn of
haar takenpakket als gevolg van de overgang naar IFRS. 
Aangezien het bedrijfsresultaat de laatste schakel vormt in het
zogenaamde managementproces, is het gerechtvaardigd dit gehe-
le proces vanuit de context van IFRS op haar merites te beoorde-
len en eventuele lacunes in de opzet van dit proces inzichtelijk te

maken. Dit inzicht is vanwege de nauwe verwantschap met de
planning & control-cyclus eveneens van belang voor de toekom-
stige inrichting en ontwikkeling van de financiële functie. Een
juiste inrichting van deze cyclus draagt immers bij aan de opti-
male werking van het managementproces. 
Controllers zullen vanwege hun expertise bij de IFRS-impact-
analyse het voortouw moeten nemen. Niet alleen zullen de
gevolgen voor de financiële functie in kaart moeten worden
gebracht, maar eveneens de gevolgen voor de andere functies
van de onderneming en de desbetreffende managers.

Managementproces 
De werking van het managementproces volgens Schieman,
Huijgen en Gosselink is gericht op het beheersen van bedrijfs-
processen, zodanig dat bedrijfsdoelstellingen worden gereali-
seerd. De definitie van Merchant voor management control is in
dit kader minder relevant, aangezien deze primair gericht is op
het managen van mensen.
Het managementproces is een weergave van de verschillende met
elkaar samenhangende managementfuncties, waarbij wordt
gestart met de bepaling van bedrijfsdoelstellingen en het daarvan
afgeleide beleid, waarna middels planning en voortgangsbewa-
king de realisatie wordt gevolgd. De inrichting van het proces
moet het mogelijk maken tijdig afwijkingen van de planning te
signaleren en, indien noodzakelijk, bij te sturen door het treffen
van adequate maatregelen. Deze principiële werking kan worden
geïllustreerd aan de hand van figuur 1. Aan het schema is even-
eens de IFRS-dimensie toegevoegd, om te illustreren dat het pro-
ces in een bredere scope moet worden geplaatst door toedoen van
IFRS. Aan ieder element uit het proces kan feitelijk een IFRS-
component worden toegevoegd. Het proces blijft hetzelfde, maar
er zijn meer activiteiten benodigd per processtap.
Het managementproces richt zich van oudsher op de beheersing
van het primaire productieproces en de te behalen resultaten uit
‘gewone bedrijfsuitoefening’. Met andere woorden buitengewone
gebeurtenissen worden vooralsnog niet in beschouwing genomen. 

Stimuleer verstrengeling
interne management-
informatie en externe
verslaggeving

figuur 1 

Het managementproces

BRON: PROF.DRS.C.J.SCHIEMAN R.A.; DRS.J.H.HUIJGEN; DR.F.J.GOSSELINK. BEHEERSING VAN BEDRIJFSPROCESSEN.
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Scope
Buitengewone baten en lasten vallen uiteraard onder de verant-
woordelijkheid van het management, maar worden, vanwege
het uitzonderlijke karakter veelal beheerd middels management
by exception. 
Met de rubricering van bijzondere posten onder de gewone
bedrijfsuitoefening vallen deze gebeurtenissen onder het bestu-
ringsmodel van de normale bedrijfsuitoefening, zijnde het eer-
der weergegeven managementproces. Deze ontwikkeling heeft
als voordeel dat wordt bewerkstelligd dat buitengewone gebeur-
tenissen zoveel als mogelijk gestructureerd, in samenhang met
de gewone bedrijfsuitoefening, worden gemanaged. 
De scope van het managementproces zal ook dienen te worden
uitgebreid als gevolg van de internationale politieke druk om de
transparantie te verhogen. De huidige economische situatie, de
druk op de resultaten en de recente gebeurtenissen bij Enron en
WorldCom hebben het vertrouwen in het ondernemersklimaat
drastisch verlaagd en daarmee de behoefte aan meer inzicht in
de bedrijfsvoering en de resultaten versterkt. Deze transparantie
kan in belangrijke mate worden vergroot door met een grotere
regelmaat extern te rapporteren. IAS 34 - Interim Financial
Reporting en de zogenaamde administratieve ‘fast-closing’-
methode geven invulling aan deze tendens. 
Het bovenstaande betekent dat organisaties noodzakelijkerwijs,
om suboptimalisatie te voorkomen, een verstrengeling van de
interne managementinformatie en de externe verslaggeving
moeten bewerkstelligen. 

Deze verstrengeling komt tot uitdrukking in het management-
proces, doordat bij de beheersing van de bedrijfsprocessen con-
tinu rekening moet worden gehouden met externe belangheb-
benden. De herinrichting van de rapportageketen moet een
organisatie in staat stellen sneller en vaker een externe rappor-
tage op te leveren. De ontwikkeling van XBRL (eXtensible
Business Reporting Language, zie voor meer informatie:
http://www.xbrl.org) sluit hier naadloos op aan. Met XBRL zijn
ondernemingen straks namelijk in staat het in- en externe rap-
portageproces te stroomlijnen, vanaf bepaalde delen van de
financiële administratie het grootboek en het consolidatiepro-
ces, maar tevens met betrekking tot het vastleggen van bronge-
gevens tot aan het extern rapporteren aan de beurs, aandeel-
houders of bank. Er is reeds een digitale verslaggevingsstan-
daard ontwikkeld voor IFRS.
De verstrengeling van het in- en externe rapportageproces en de
uitbreiding van de normale bedrijfsuitoefening met buitengewo-
ne gebeurtenissen heeft consequenties voor de invulling van het
takenpakket van een manager en daarmee voor het manage-
mentproces. Niet alleen moeten beheersingsmaatregelen worden
gecreëerd en/of aangescherpt, maar er moet ook rekening wor-
den gehouden met externe belanghebbenden die voorheen min-
der nauw betrokken waren bij het primaire proces. 
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Impact financiële functie
De geschetste ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de
planning & control-cyclus en daarmee de financiële functie. In
een eerder stadium is reeds gesteld dat de planning & control
cyclus moet bijdragen aan de optimale werking van het manage-
mentproces. De controller ondersteunt het management als
‘bakkenist’ door enerzijds in samenwerking met individuele
managers bedrijfsdoelstellingen te kwantificeren in meerjarenbe-
grotingen en jaarbudgetten en anderzijds door kwantitatieve en
kwalitatieve informatie te verstrekken over de voortgang. De
controller gebruikt hierbij onder andere de managementrappor-
tage als instrument. 
Samenhangend met de integratie van in- en externe rapportage-
vormen kan worden geconcludeerd dat de functie van manage-
ment accountant straks niet meer zal bestaan. De controller van
de toekomst zal immers altijd op het raakvlak van de in- en
externe rapportage zijn functie moeten uitoefenen. De beper-
king tot enkel het in- of externe facet brengt als risico met zich

Er is een digitale
verslaggevingsstandaard
ontwikkeld voor IFRS

Gewone versus bui t engewone
bedr i jf sui toef ening

Het onderscheid tussen gewone en buitengewone

bedrijfsvoering komt tot uitdrukking in jaarverslagen die

zijn opgesteld op basis van Titel 9 van Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

Artikel 2:377 lid 7 BW bepaalt dat als buitengewone baten

en lasten worden aangemerkt de baten en lasten welke

niet uit de gewone bedrijfsuitoefening van het bedrijf van

de rechtspersoon voortvloeien. Voor het onderscheid is

beslissend of de gebeurtenissen of handelingen karakte-

ristiek zijn voor het bedrijf van de rechtspersoon, waarbij

tevens de frequentie van voorkomen als criterium wordt

gehanteerd. Naarmate de frequentie lager is, is het aanne-

melijker dat de betreffende gebeurtenis of handeling niet

tot de gewone bedrijfsuitoefening behoort. In IAS 8.13 is

de frequentie van voorkomen van de gebeurtenis niet van

doorslaggevend belang. RJ 270.211 geeft voorbeelden die

afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf van de

rechtspersoon tot buitengewone baten en lasten kunnen

leiden, zoals verzekeringsuitkeringen die afwijkend zijn

van de boekwaarde van de verloren gegane activa, resul-

taat bij afstoting van deelnemingen, lasten voortvloeiend

uit reorganisaties of samenhangend met discontinuïteit

en bijzondere voorzieningen. Indien posten worden aange-

merkt als buitengewoon, is het niet toegestaan deze als

onderdeel van het gewone resultaat te presenteren.

In IAS 8.14 wordt echter gesteld dat bovengenoemde

gebeurtenissen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen als

buitengewoon zullen worden aangemerkt. Onder de bui-

tengewone baten en lasten mogen alleen posten worden

opgenomen die zeer zelden voorkomen, zoals de gevolgen

van onteigeningen, aardbevingen en andere natuurram-

pen. Alle in de huidige jaarverslaggevingsregels gedefini-

eerde buitengewone baten en lasten vallen derhalve in

principe onder de gewone bedrijfsuitoefening. 
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mee dat managementinformatie niet de volledige lading
dekt. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat de financiële
functie kennis moet hebben van beide specialismen en
waar nodig zal moeten worden bijgeschoold. Iedere con-
troller zal op de hoogte moeten zijn van de nieuwe ver-
slaggevingsregels en zal tijd moet reserveren om op de
hoogte te kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen
op dit vakgebied!
De integratie van de in- en externe rapportage betekent
praktisch gezien dat idealiter één rapportage moet wor-
den gedefinieerd die qua vorm en inhoud voldoet aan de
informatiebehoefte van alle in- en externe belanghebben-
den. Het moge duidelijk zijn dat dit meer behelst dan het
enkel samenvoegen van twee rapportagevormen, aange-
zien de informatiebehoeften van de diverse stakeholders
wezenlijk anders kan zijn en derhalve op elkaar moeten
worden afgestemd. 
Bovengenoemde integratie zou bijvoorbeeld kunnen lei-
den tot de uitbreiding van de balanced scorecard met een
extra perspectief en/of de herinrichting van de bestaande
perspectieven, waarbij nadrukkelijker rekening wordt
gehouden met de externe dimensie. Daarnaast dienen kri-
tische prestatie-indicatoren (KPI’s) te worden aange-
scherpt en dient de frequentie van meting te worden ver-
hoogd, zodat sneller kan worden bijgestuurd. Immers
met de toegenomen externe rapportagefrequentie is orga-
nisaties weinig ruimte gegund om te reageren op ontwik-
kelingen, laat staan om een stabiele winstgroei te tonen.
Het feit dat de resultaten de actuele situatie van een orga-
nisatie beter weerspiegelen is een goede ontwikkeling,
maar betekent wel dat het management zich bewust moet
zijn dat meer toelichting noodzakelijk wordt.
Ook het louter toepassen van de nieuwe verslaggevings-
regels zal effect hebben op de managementinformatie.
Naast de uitbreiding van de scope van het management-
proces met de buitengewone gebeurtenissen is aange-
toond dat door toepassing van de nieuwe regels resulta-
ten hoger en/of lager zullen zijn en sterker zullen
fluctueren. Door toepassing van nieuwe regels kunnen
huidige KPI’s wellicht de richting van de resultaatontwik-
keling niet meer juist voorspellen. Dit kan er toe leiden
dat het management niet in staat is de juiste beslissingen
te nemen. 

Conclusies
De invoering van IFRS met ingang van 2005 vereist ruime
managementaandacht. Het is nu tijd voor chief executive
officers, chief financial officers en uiteraard controllers
om de agenda vrij te maken voor het uitvoeren van een
IFRS-impactanalyse.
De invoering van IFRS beperkt zich echter niet alleen tot
het invoeren van nieuwe boekhoudregels. Vastgesteld is
immers dat het managementproces en de financiële func-
tie anders moeten worden ingericht. Dit betekent dat de
IFRS-impactanalyse tweeledig is. In de eerste plaats moet
worden geanalyseerd welke aanpassingen in de organisa-
tie, processen en systemen noodzakelijk zijn om de exter-
ne jaarrekening op te stellen conform de nieuwe verslag-
gevingsregels. Even belangrijk is echter de inventarisatie
van de impact op de inrichting van het managementpro-
ces en de daarmee samenhangende financiële functie. 
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