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QUINTIN VAN WIJK

Kies voor een project mat ige a anpak
E X T E R N E  V E R S L A G L E G G I N G

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

IFRS voor de eerste
keer toepassen
Veel beursgenoteerde
ondernemingen zijn
onvoldoende voorbereid op 
de komende International
Financial Reporting
Standards (IFRS). 
Dat is vreemd, omdat zij
verplicht zijn met ingang
van 2005 de jaarrekening
op te stellen op basis van
deze nieuwe boekhoud-
regels. Maar hoe dan?
De IFRS-implementatie
heeft consequenties voor
alle (financiële) processen,
inclusief de planning & control-
cyclus. Mogelijk moeten onder-
nemingen zelfs hun bedrijfsvoering wijzigen.
Controllers zullen vanwege hun expertise het 
voortouw moeten nemen bij de transitie naar IFRS
met behulp van de zogenoemde Exposure Draft ‘First-Time
Application of IFRS’. Een projectmatige aanpak verdient
sterk de voorkeur.
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In juli 2002 heeft de IASB de zogenoemde Exposure Draft First-
Time application of IFRS uitgebracht. In deze conceptstandaard
is weergegeven, waarmee bedrijven rekening moeten houden als
ze voor het eerst IFRS gaan toepassen. De IASB heeft dit docu-
ment opgesteld met als doel ervoor te zorgen dat naast een hoge
kwaliteit van de eerste externe rapportage deze tevens transpa-
rant is voor gebruikers, een goede vergelijkbaarheid biedt, een
goed startpunt biedt voor volgende rapportages én dat bedrij-
ven zo weinig mogelijk kosten hoeven te maken. 
In dit artikel zal de transitie naar IFRS worden toegelicht.
Enerzijds vanuit de invalshoek van de Exposure Draft. Welke
handvatten reikt de Exposure Draft aan? Anderzijds zal stil wor-
den gestaan bij de aanpak van de transitie. Hoe ziet de projector-
ganisatie eruit en welke projectfasering moet worden gehanteerd? 

Verschillen
De Exposure Draft ‘First-Time Application of IFRS’ komt in de
plaats van SIC 8 ‘First time application of IASs as the primary
basis of accounting’. De verschillen liggen op een aantal gebieden. 
De Exposure Draft: 
– geeft specifieke uitzonderingen voor toepassing IFRS, omdat

(of wanneer) volledige naleving teveel kosten met zich mee
zou brengen;

– verduidelijkt dat een onderneming de laatste c.q. vigerende
versie van IAS / IFRS moet gebruiken;

– verduidelijkt de verschillen tussen de wijze van schatten en/of
bepalen bij toepassing van IFRS en die bij toepassing van de
voorheen toegepaste GAAP;

– vereist een uitgebreide toelichting van het effect van het toe-
passen van IFRS op de balans, resultatenrekening en het kas-
stroomoverzicht.

Naast regels en richtlijnen wordt in de Exposure Draft ook
stapsgewijs de overgang naar IFRS beschreven. 
In de eerste plaats wordt aangegeven dat een onderneming álle
op het moment van de overgang geldende IFRS-accounting-regels
moet toepassen. Vervolgens moet een onderneming een openings-
balans voorbereiden volgens IFRS als startpunt van de rapporta-
ges. Bij het opstellen van de openingsbalans wordt uitgegaan van
de bestaande balans en dient te worden vastgesteld in hoeverre
deze aanpassing vereist, qua waardering en/of het al of niet opne-
men van activa en passiva. Eventuele mutaties worden verwerkt
in het eigen vermogen en niet in de resultatenrekening. 

Uitzonderingen
Er zijn drie redenen om af te wijken van IFRS:
– de kosten om de nieuwe waardering toe te passen zijn te

hoog. Dit kan alleen van toepassing zijn voor de posten
gebouwen en installaties, goodwill (echter wel verplichte
impairment test, die wordt gebruikt om periodiek, op zijn
minst jaarlijks, de waarde van een actief/passief opnieuw vast
te stellen), pensioenvoorziening (alle actuariële resultaten
moeten worden meegenomen) en cumulatieve koersverschil-
len in verband met een deelneming;

– als de huidige waardering een beter inzicht geeft voor de
beleggers, mag deze worden gehandhaafd;

– als de waardering afhankelijk is van de intentie van het mana-
gement en dit praktische implementatie-problemen veroor-
zaakt. Dit geldt met name voor IAS 39 Financial Instruments
op het gebied van hedge accounting.

Vervolgens dient een inschatting plaats te vinden van de waarde
van posten bij toepassing van IFRS voor zowel de openingsba-
lans, alsmede de perioden waarover wordt gerapporteerd in de
eerste IFRS-jaarrekening van een onderneming. 
De voorspellingen onder IFRS moeten consistent zijn met de
voorspellingen gemaakt onder de eerder toegepaste GAAP met
uitzondering van afwijkingen als gevolg van andere waarde-
ringsregels onder IFRS. 
Ten slotte moet het eerste financiële verslag volgens IFRS-regels
worden gerapporteerd. Het eerste financiële verslag moet de
volgende elementen bevatten:

Eventuele mutaties worden
verwerkt in het eigen vermogen

figuur 1 
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– aansluiting van het eigen vermogen volgens huidige GAAP
met eigen vermogen volgens IFRS voor de beginbalans en het
eerste financiële verslag dat daarop volgt;

– aansluiting van zowel het cumulatieve resultaat, alsmede het
resultaat van de afgelopen periode volgens IFRS en huidige
GAAP;

– toelichting op wijzigingen als gevolg van de impairment test.

Als een onderneming de waardering volgens IFRS niet kan toe-
passen, is deze verplicht de reële waarde toe te passen en in de
toelichting te vermelden waarom de waardering volgens IFRS
niet kan worden toegepast. 
De Exposure Draft zal naar verwachting in het tweede kwartaal
van 2003 een definitieve standaard worden. Totdat deze
Exposure Draft definitief wordt, blijft SIC 8 van toepassing. 

Aanpak transitie
De Exposure Draft ‘First -Time Application of IFRS’ reikt orga-
nisaties regels en richtlijnen aan voor de toepassing van IFRS in
de jaarverslaggeving. Om de overgang gestructureerd en effici-
ënt te laten verlopen, verdient een projectmatige aanpak sterk
de voorkeur. Een projectorganisatie is zeker noodzakelijk wan-
neer rekening wordt gehouden met de constatering dat veel pro-
cessen qua inrichting en werking direct dan wel zijdelings gevol-
gen gaan ondervinden van de overgang naar IFRS en eveneens
met de vaste einddatum waarop de overgang gerealiseerd moet
zijn. Teneinde het jaarverslag 2005, inclusief vergelijkende cij-
fers 2004 op basis van IFRS, te kunnen rapporteren, zal immers
met ingang van 2004 de organisatie in staat moeten zijn om
IFRS toe te passen. 
In de projectorganisatie (zie figuur 1) dient een aantal discipli-
nes vanwege hun expertise dan wel hun verantwoordelijkheid,
te zijn vertegenwoordigd. 

Rolverdeling
Naast de stuurgroep en de IFRS-projectleider is voor een aantal
disciplines een belangrijke rol weggelegd. Achtereenvolgens zal
de rol van iedere discipline kort worden toegelicht.

Financial accounting-afdeling
De afdeling Financial Accounting vervult vanwege haar experti-
se een belangrijke rol binnen het project. Deze afdeling heeft
immers van oudsher de taak om de jaarrekening op te stellen.
Dit betekent dat medewerkers van deze afdeling kennis hebben
van de wetgeving en de aangewezen partij zijn om het huidige
jaarwerkproces volledig in kaart te brengen. Daarnaast zijn dit
natuurlijk ook de medewerkers die de IFRS- verslaggevingregels
straks moeten kunnen toepassen in de praktijk. Door deze
medewerkers vanaf het begin actief te laten participeren in het
project, wordt als het ware training-on-the-job bewerkstelligd. 
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Management accounting-afdeling
Het werkterrein van de afdeling Management Accounting gaat
ook in belangrijke mate wijzigen als gevolg van de invoering
van IFRS. Door de toepassing van de nieuwe verslaggevingre-
gels kunnen resultaten immers hoger/lager worden en meer vo-
latiliteit gaan vertonen. Deze effecten hebben invloed op de
manier waarop informatie wordt verzameld en op de wijze
waarop het management besluiten moet gaan nemen. Dit bete-
kent enerzijds dat de management accountant kennis moet gaan
opdoen van de nieuwe verslaggevingregels en anderzijds de con-
sequenties van de invoer van IFRS moet kunnen doorvertalen
naar de (her)inrichting van de interne managementrapportage,
inclusief de budgetterings- en forecasting-systematiek. 

Managers met resultaatverantwoordelijkheid
Zoals hierboven reeds is geconstateerd, heeft de invoering van
IFRS gevolgen voor de resultaten. Managers zullen derhalve in
eerste instantie de gevolgen van IFRS voor hun specifieke aan-
dachtsgebied moeten begrijpen en vervolgens moeten leren hoe
ze om moeten gaan met de werking van IFRS. De invoering van
fair value als waarderingsgrondslag heeft bijvoorbeeld belang-
rijke consequenties voor de fluctuatie van perioderesultaten.
Een manager zal moeten leren welke instrumenten hij kan inzet-
ten om deze fluctuaties te beheersen.

ICT
Aangezien de invoering van IFRS gevolgen heeft voor het pri-
maire administratieve proces, inclusief alle gerelateerde subpro-
cessen en financiële en basisregistratiesystemen, is de invoering
van IFRS ook in belangrijke mate een ICT-project. Om te
bewerkstelligen dat noodzakelijke aanpassingen in systemen
worden verankerd, is het noodzakelijk dat de afdeling ICT par-
ticipeert in het project.

AO
De afdeling Administratieve Organisatie vervult eveneens een
prominente rol in het project, aangezien huidige processen
geanalyseerd, aangepast en opnieuw vastgelegd en beheerd
moeten worden. 

Gelieerde partijen
Op het moment dat fair value als waarderingsgrondslag gehan-
teerd moet gaan worden, is een organisatie in belangrijke mate
afhankelijk van informatie van gelieerde partijen. Aangezien de
informatievoorziening door gelieerde partijen een structureel
onderdeel gaat uitmaken van het jaarwerkproces, is het aan te
bevelen, indien van toepassing, deze gelieerde partijen te laten
participeren in het project.

Externe accountant
De externe accountant vervult in het project de rol van spar-
ringpartner. De externe accountant is de expert op het gebied
van externe verslaggeving. De externe accountant zal moeten
beoordelen en/of toetsen of voorgestelde aanpassingen het
gewenste resultaat opleveren. 

Communicatie
Ook communicatie is een belangrijk aspect, dat zeker niet
onderbelicht mag blijven. Aangezien de invoering van IFRS con-
sequenties heeft voor de resultaten maar ook voor de organisa-

Een projectmatige 
aanpak verdient 
sterk de voorkeur
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tie, processen en systemen zal actief gecommuniceerd moeten
worden naar alle in- en externe belanghebbenden.

Treasury
Zeker op het moment dat een onderneming voor het afdekken
van posities bepaalde financiële instrumenten gebruikt, is dat
van grote invloed op de openingsbalans. Financiële instrumen-
ten moeten immers bij toepassing van IFRS anders worden
gewaardeerd. De afdeling Treasury is de expert op het gebied
van financiële instrumenten en vervult derhalve tevens een
essentiële rol in het project. 

Projectfasering
De Exposure Draft ‘First-Time Application IFRS’ geeft aan
waarmee een organisatie rekening moet houden wanneer IFRS
voor de eerste keer wordt ingevoerd en aan welke
(kwaliteits)eisen het jaarverslag dient te voldoen. De Exposure
Draft biedt echter geen leidraad voor de wijze waarop een orga-
nisatie dit dan moet doen. Onderstaand wordt uitgaande van
een standaardprojectfasering een aantal activiteiten benoemd,
die door de projectorganisatie uitgevoerd moeten worden om de
invoering te realiseren. 
Het project start met een analyse van de huidige situatie. 
Vervolgens wordt op basis van deze analyse een diagnose
gesteld. In deze diagnose, worden de effecten bepaald van de
implementatie van IFRS op de onderneming. In de eerste plaats
wordt daarbij gekeken naar de classificatie/presentatie in de

jaarrekening. In deze fase wordt bekeken in hoeverre cijfers
anders gepresenteerd en/of toegelicht moeten worden. Dit is een
relatief eenvoudige exercitie, aangezien het enkel om het herru-
briceren van cijfers gaat. Vervolgens wordt gekeken naar de
waardering. Welke waarderingsgrondslagen wijzigen ten
opzichte van de huidige en wat zijn de consequenties voor de
individuele jaarrekeningposten? Daarna wordt uitvoerig aan-
dacht besteed aan de transformatie. Wat moet er allemaal wijzi-
gen in de organisatie, processen en systemen om te kunnen
komen tot een jaarrekening op basis van IFRS?
De stappen classificatie, waardering en transformatie lopen in
principe vanaf de diagnosefase tot de realisatiefase. 

In de realisatiefase worden de aanpassingen in de presentatie,
waardering en inrichting van organisatie, processen en systemen
daadwerkelijk doorgevoerd en kan het vernieuwde jaarwerk-
proces en de bijbehorende aanpassingen in de interne rapporta-
ges in productie worden genomen. In deze fase wordt tevens de
IFRS-jaarrekening opgesteld. Om er voor te zorgen dat het jaar-
werkproces juist, tijdig en volledig blijft werken, is het vervol-
gens noodzakelijk het proces te borgen in de lijnorganisatie en
adequaat beheer te realiseren.

Tot slot
De door de IASB uitgegeven Exposure Draft ‘First-Time
Application of IFRS’ geeft organisaties een praktische leidraad
voor de invoering. In dit document wordt met name aangegeven
wat wel en wat niet is toegestaan. Bij de transitie naar IFRS kan
de Exposure Draft enerzijds worden gebruikt als kader voor het
bepalen van de scope en anderzijds om de door de projectorga-
nisatie gerealiseerde resultaten te toetsen. Door het projectmatig
aanpakken van de implementatie van IFRS, kan deze effectief en
binnen de gestelde tijdslijnen gestalte krijgen. –C

figuur 1 
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IFRS is ook in belangrijke
mate een ICT-project

Overzicht van gebruik t e af kor t ingen:

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IFRS International Financial Reporting Standards 

(voortzetting van de International Accounting 

Standards)

SIC Standing Interpretations Committee 

GAAP General Accepted Accounting Principles 


