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Beslissingen die vandaag worden genomen met betrekking tot
de waardering van vastgoed hebben invloed op het resultaat
onder het toekomstige IFRS-regime. Daarom is het zaak hier
tijdig mee te beginnen. Het blijkt dat IFRS voor een
onderneming die actief is in de vastgoedbranche een aantal
veranderingen met zich meebrengt. De informatie die vereist
is door de komst van IFRS zal uit verschillende plaatsen in de
onderneming moeten komen. IFRS is echter meer dan een
paar extra regels toevoegen in een spreadsheet. 

CORNEEL SIEBERT

Tijdens de verbouwing ga at de ver koop gewoon door!
I F R S Drs. C. Siebert, bedrijfskundig specialist Eiffel, divisie Handel & Industrie (csiebert@eiffel.nl) 

Het Europese Parlement besloot dat met ingang van 2005
beursgenoteerde organisaties hun geconsolideerde jaarrekening
conform de International Financial Reporting Standards (IFRS)
moeten publiceren. In eerste instantie is IFRS bedoeld voor
beursgenoteerde ondernemingen, maar in Nederland mogen
naar alle waarschijnlijkheid ook niet-beursgenoteerde onderne-
mingen rapporteren volgens IFRS. 

Dit artikel gaat in op een aantal onderwerpen binnen IFRS die
in een vastgoedonderneming kunnen spelen, te weten deelne-
mingen en joint ventures (zeggenschapsstructuren), onderhan-
den werk en waardering van commercieel vastgoed. Aan de
hand van een voorbeeld van een vastgoedontwikkelaar wordt
beschreven welke problemen zich kunnen voordoen binnen
IFRS. 
Naast IFRS wordt ook nog vaak de term IAS gebruikt:
International Accounting Standards. Deze termen worden in het
kader van dit artikel door elkaar heen gebruikt en verwijzen
naar dezelfde standaarden op het gebied van financiële verslag-
legging. 

Marktwaarde 
Als we ons puur richten op de geconsolideerde jaarrekening,
dan constateren we dat er meer dan 200 verschillen zijn 
tussen de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en IFRS. 
Deze verschillen hebben betrekking op presentatie, waardering
en toelichting. IFRS is meer dan alleen het anders aanleveren
van de financiële gegevens. Er moet ook een veel uitgebreidere
toelichting worden geschreven bij de cijfers in het jaarverslag.
Dit maakt dat de organisatie op verschillende plaatsen in de
onderneming processen en systemen moet aanpassen. 
Omdat IFRS waardering conform marktwaarde nastreeft,
nemen de schommelingen in resultaten van ondernemingen 
toe. Het goed beheersen van deze schommelingen en tegelijker-
tijd het vertrouwen zien te behouden van de belegger, brengt
met zich mee dat de implicaties van IFRS tot op het diepste
niveau van de onderneming bekend moeten zijn.
IFRS biedt ondernemingen ook kansen. Zo neemt de mogelijk-
heid toe om soortgelijke ondernemingen ook (inter)nationaal
(beter) met elkaar te vergelijken. Ook verbetert de consistentie
van de financiële informatie, dat het vertrouwen van investeer-

IFRS in de vastgoed
een praktijkvoorbeeld
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ders weer versterkt. Tevens verbetert het inzicht in de eigen
onderneming sterk, zeker in het geval dat buitenlandse 
dochterondernemingen worden gehouden. Eventuele overnames
en fusies zijn eenvoudiger, evenals de integratie van een buiten-
landse dochteronderneming in de cijfers van het moedercon-
cern. 
Nu duidelijk is wat de oorsprong is van IFRS en welke kansen
IFRS organisatie biedt, wordt dieper ingegaan op de drie 
specifieke onderwerpen waarmee een vastgoedonderneming 
of ondernemingen die over vastgoed beschikken, te maken krij-
gen: 
• deelnemingen en joint ventures;
• onderhanden werk;
• de waardering van commercieel vastgoed. 

Waarom deze drie? Omdat veel vastgoedondernemingen samen-
gesteld zijn uit verschillende bedrijfsonderdelen die geconsoli-
deerd moeten worden in het jaarverslag en omdat de balans van
een vastgoedonderneming onder meer bestaat uit onderhanden
werk en (commercieel) vastgoed. 

Deelnemingen en joint ventures 
Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de vorm van aparte
rechtspersonen, waarbij verschillende activiteiten zijn onderge-
bracht in verschillende BV’s en op holdingniveau het jaarverslag
wordt gemaakt. De consolidatiecriteria onder IFRS zijn veel
strikter dan onder Dutch GAAP. 

Zeggenschap (significant influence) is een belangrijk criterium
om te bepalen op welke wijze een deelneming moet worden
behandeld binnen IFRS. Het is daarom aan te bevelen om te

wereld: 

Bij de percentage of completion-methode wordt reeds een deel van de winst
genomen op basis van de status waarin het onderhanden werk zich bevindt.

Consolidatiecriteria zijn
onder IFRS veel strikter dan
onder Dutch GAAP
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beoordelen of de opzet van de huidige zeggenschapstruc-
turen wenselijk is onder het IFRS-regime. Men moet onder-
zoeken of het samenwerkingsverband in deelnemingen er toe
leidt dat eveneens onder IFRS hierover al dan niet verant-
woording moet worden afgelegd. Daarnaast zijn er strikte
richtlijnen ontwikkeld met betrekking tot zogenoemde 
Special Purpose Entities. Hierbij is het doel, dat beoogd
wordt met de deelneming, bepalend voor de wijze waarop de
deelneming op de balans moet worden gewaardeerd. De toe-
lichtingen over (geconsolideerde) deelnemingen en joint ven-
tures zijn eveneens uitgebreider. De organisatie moet hierbij
over de capaciteit beschikken om deze informatie te kunnen
leveren.

Onderhanden werk 
Als niet op betrouwbare wijze wordt vastgesteld of er winst 
zal worden gemaakt op het onderhanden werk, mag een 
organisatie geen gebruik maken van de methode percentage of
completion. Hierbij wordt reeds een deel van de winst genomen
op basis van de status waarin het onderhanden werk zich
bevindt. In alle andere gevallen zal de completed contract-
methode toegepast moeten worden, waarbij de in het boekjaar

bestede kosten ook als omzet worden verantwoord. Ieder
contract wordt in principe afzonderlijk in de balans gepresen-
teerd als vordering of schuld. Als het contract verliesgevend is,
moet direct het volledige verlies worden opgenomen. Dit stelt
dus eisen aan de wijze waarop de projectadministratie is inge-
richt.

Waarderen commercieel vastgoed 
De wijze van waardering van onroerend goed is afhankelijk 
van het doel dat met dat onroerend goed wordt nagestreefd:
voor huuropbrengsten en/of waardestijgingen, of voor eigen
gebruik.

Vastgoed als beleggingsobject (IAS 40)
Wanneer het vastgoed wordt gehouden om huuropbrengsten
en/of waardestijgingen te realiseren, is IAS 40 van toepassing.
De waardering van de vastgoedbeleggingen kan plaatsvinden
tegen actuele waarde (reële waarde) of historische kosten
(cost model). Bij de waardering op actuele waarde blijven
afschrijvingen achterwege en worden geen voorzieningen
voor onderhoud gevormd. Winsten of verliezen die ontstaan
door een wijziging in de marktwaarde (reële waarde) van het
vastgoed komen rechtstreeks ten laste of ten gunste van het
resultaat. Verder is het van belang een herwaarderingsreserve
te vormen ten laste van de winstbestemming, of de overige
reserves voor het verschil tussen de boekwaarde voor en na
de herwaardering.
Wordt gekozen voor de historische kostprijs, dan wordt de
vastgoedbelegging op de balans gewaardeerd tegen verkrij-
gingspijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. In dit geval mag echter
wel worden afgeschreven op het vastgoed. 
Er moet echter een keuze worden gemaakt voor één van 
beide methoden die vervolgens consequent moet worden
doorgevoerd voor de gehele vastgoedportefeuille. Dus een-
maal gekozen, blijft gekozen. Daarnaast moet in alle gevallen
in de toelichting van het jaarverslag worden opgenomen
welke methode is gebruikt en welke veronderstellingen hierbij
zijn gehanteerd. Tevens moet bij de waardering tegen histori-
sche kostprijs de marktwaarde van de vastgoedbelegging wor-
den vermeld. Dit houdt in dat u in alle gevallen uw onroerend
goed moet (laten) taxeren. 

Vastgoed voor eigen gebruik (IAS 16)
Als daarentegen het vastgoed wordt gebruikt voor eigen 
gebruik, is IAS 16 van kracht. Ook bij IAS 16 mag men 
kiezen tussen waarderen tegen reële waarde of historische kost-
prijs. Het belangrijkste verschil tussen IAS 16 en IAS 40 is ech-
ter dat bij waardering tegen reële waarde de waardeverandering
niet wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening, maar
door een herwaarderingsreserve wordt verwerkt. Verder mag
gedurende de levensduur van het vastgoed worden afgeschre-
ven. 
De kosten moeten direct ten laste worden gebracht van 
het resultaat. Bepaalde uitgaven mogen echter worden geacti-
veerd en afgeschreven indien gekozen wordt voor de componen-
tenbenadering. Daarbij wordt bij aankoop van activa de aan-
koopprijs toegerekend aan verschillende componenten met
verschillende gebruiksduren en wordt op de componenten
afzonderlijk afgeschreven. Wanneer de kosten van groot onder-
houd direct ten laste komen van het resultaat, kan de winst 

Int erna t ional iser ing 

De International Accounting Standards Board (IASB)

stelt de IFRS-regels op die tot doel hebben een

betrouwbare, transparante en vergelijkbare jaarrekening

op te stellen. Een eerste aanzet om te komen tot één

internationale verslaggevingsstandaard maakte de G7

naar aanleiding van de Azië-crisis eind 1997- begin 1998.

In juni 2000 nam de Europese Commissie IFRS over als

ontwerpverordening en stelde de Europese

Gemeenschap dat met ingang van 2005 alle beursgeno-

teerde ondernemingen hun geconsolideerde jaarreke-

ning moeten opstellen volgens IFRS. De groeiende

internationalisering van ondernemingen, de globalise-

ring, internationale fusies en overnames en de Europese

integratie van de kapitaalmarkt in 2005, maakt dat

Europa steeds meer behoefte krijgt aan één uniforme

verslagleggingsstandaard. Het Europese initiatief heeft

ook invloed gehad op landen buiten de EU. Inmiddels

hebben verscheidene landen besloten om IFRS als stan-

daard te adopteren.

Ieder contract wordt
afzonderlijk in balans
gepresenteerd als vordering
of schuld
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van de projectontwikkelaar meer gaan fluctueren door de 
jaren heen en moet hiermee rekening worden gehouden in de
bedrijfsvoering.

Praktijkvoorbeeld 
Stel, een projectontwikkelaar heeft een aantal woningen in
zijn bezit die hij verhuurt. In de loop der jaren zijn deze
woningen veel in waarde gestegen, maar hij heeft de wonin-
gen nog tegen de oorspronkelijke aanschafprijs op de balans
staan. Met de invoering van IFRS zal de projectontwikkelaar
een keuze moeten maken waarbij hij zijn vastgoed zal moeten
waarderen tegen de historische kostprijs of tegen de actuele
waarde (reële waarde). Als hij gebruik maakt van de reële
waarde-methode, moet jaarlijks het vastgoed opnieuw wor-
den gewaardeerd. De verandering in waarde hierbij wordt
opgenomen in de verlies- en winstrekening en afschrijvingen
worden achterwege gelaten. Tevens moet op de balans een
herwaarderingsreserve worden opgenomen om het verschil op
te vangen tussen de reële waarde en de boekwaarde voor
IFRS. Een toename van de waarde van het vastgoed zal echter
het resultaat van de onderneming ten goede komen, hetgeen
niet het geval is bij een waardering tegen de historische kost-
prijs (IAS 40). In alle gevallen zal echter in de toelichting van
het jaarverslag moeten worden uitgewerkt wat de markt-
waarde is van het vastgoed. De ontwikkelaar heeft een voor-
ziening getroffen voor eventueel toekomstig groot onder-
houd. IAS 37 staat het vormen van een voorziening voor
groot onderhoud echter niet toe. De laatste jaren ziet de ont-
wikkelaar echter zijn woningen verpauperen en hij wil daar-
om onderzoeken of het mogelijk is naast woningen eveneens
een aantal kantoren te ontwikkelen. Hiervoor neemt hij een
onderzoeksorganisatie in de hand die dit gaat onderzoeken.
De kosten die hij maakt voor het onderzoek kunnen als
immateriële activa worden afgeschreven op basis van de eco-
nomische levensduur van de nog te realiseren nieuwbouw. Op
het moment dat de nieuwe kantoren eveneens voortijdig zul-
len worden gesloopt, zal ook het bedrag dat nog resteert in
één keer moeten worden afgeschreven (zie IAS 38).
Uiteindelijk hakt de ontwikkelaar de knoop door en besluit
hij de woningen te slopen, om zowel woningen als kantoren
hiervoor in de plaats te gaan bouwen. De woningen worden
aan particulieren verkocht. Voor de realisatie van dit grote
project richt de ontwikkelaar een aparte B.V. op, waarin
eveneens de aannemer participeert die de nieuwe woningen en
kantoren gaat bouwen. Als de projectontwikkelaar een meer-
derheidsbelang heeft (significant influence) mag hij deze B.V.
waarderen in zijn geconsolideerde jaarverslag tegen de equity
method-kostprijs of de reële waarde. Als de projectontwikke-
laar echter slechts een minderheidsbelang heeft en daarmee
geen zeggenschap in de onderneming, mag hij de B.V. uitslui-
tend opnemen tegen de reële waarde. Afschrijvingen op even-
tuele goodwill zijn echter alleen mogelijk als gebruik wordt
gemaakt van de equity method-kostprijs (zie IAS 27/28). Het
bouwproject wordt gezien als onderhanden werk. De project-
ontwikkelaar ontving reeds bijna alle betalingstermijnen van
de kopers van de woningen. Daarnaast heeft hij de meeste
onderaannemers al betaald. Hij kan vrij nauwkeurig bepalen
hoeveel winst hij gaat maken op dit project en rapporteert
daarom op basis van de percentage of completion-methode.
Als hij daarentegen niet weet hoeveel winst hij gaat maken
omdat nog geen woningen zijn verkocht, is hij eerder geneigd

gebruik te maken van de completed contract-methode waar-
bij hij eventuele winst neemt als het project is opgeleverd. 
Uiteindelijk worden alle woningen verkocht en opgeleverd.
Drie woningen vindt de projectontwikkelaar zo mooi, dat hij
ze zelf wil houden voor de verhuur. Deze woningen worden,
net als in de situatie voor de uitvoering van het bouwproject,
gezien als beleggingsobject die moeten worden gewaardeerd
tegen de kostprijs van de nieuwe woningen, of tegen de actue-
le waarde (reële waarde) zoals reeds eerder in dit voorbeeld is
beschreven (zie IAS 40).
Met de verhuur van de kantoorpanden blijkt het uiteindelijk
niet zo te vlotten. Daarom besluiten de ontwikkelaar en de
aannemer, die eveneens participeerde in de BV die was opge-
richt voor dit bouwproject, een deel van de kantoren zelf te
gaan gebruiken om hun onderneming in onder te brengen.
Hierbij mag de projectontwikkelaar kiezen tussen het
waarderen tegen historische waarde of de reële waarde. In
eerste instantie zit er weinig verschil tussen de waarderings-
wijze, omdat het vastgoed nog maar net is gebouwd. Als de
ondernemer uitgaat van de reële waarde zullen de waardestij-

gingen of -dalingen niet lopen via de winst- en verliesreke-
ning, zoals gebruikelijk is bij vastgoed als beleggingsobject
(IAS 40), maar worden opgenomen in een herwaarderingsre-
serve. In de toelichting moet echter in alle gevallen iets wor-
den gezegd over de marktwaarde van de kantoren.

Conclusie 
Het blijkt dat IFRS voor een onderneming die actief is in de
vastgoedbranche een aantal veranderingen met zich mee-
brengt. De informatie die wordt vereist door de komst van
IFRS zal uit verschillende plaatsen in de onderneming moeten
komen. 
IFRS is dus meer dan een paar extra regels in een spread-
sheet. Dit staat een snelle overgang naar deze nieuwe stan-
daard in de weg. Het zal voor veel ondernemingen wennen
zijn aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Ondernemingen
moeten echter nu al rekening gaan houden met de eisen 
op het gebied van financiële verslaglegging die IFRS in 2005
van ze gaat vragen. Beslissingen die vandaag worden geno-
men hebben invloed op het resultaat onder toekomstig 
IFRS-regime. Daarom is het zaak hier op tijd mee te begin-
nen. IFRS heeft eigenlijk voor elke organisatie tot gevolg dat
ze moet gaan ‘verbouwen’. De hele organisatie moet immers
anders worden ingericht. Om een verbouwing goed te laten
verlopen, is het verstandig een deskundige aannemer in de
hand te nemen die de onderneming helpt de verbouwing te
laten slagen.

IAS 37 verbiedt 
vorming voorziening 
groot onderhoud 

–C


