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In de praktijk blijkt IFRS een veelkoppig monster te zijn dat
vergezeld gaat van Sarbanes Oxley en dichter bij huis: de
conceptcode van de Commissie Tabaksblat. Hoewel de IFRS-
deadline van januari 2005 met rasse schreden nadert, lijken veel
organisaties nog niet te beseffen dat er werk aan de winkel is.
Het is belangrijk om bij aanvang van het IFRS-project tijdig IT te
betrekken, zodat IT uiteindelijk deel van de oplossing wordt in
plaats van het probleem of de bottleneck. Daarnaast moeten
prioriteiten worden gesteld.

NANNE BOS EN DIRK VAN DER SCHOOT

IFRS: ma ak IT deel  van de oplossing
I F R S N. H.C. Bos MA en drs. D. G. van der Schoot, respectievelijk management consultant en business consultant LogicaCMG (ifrs@logicacmg.nl)

Uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers onder 85 finan-
ciële instellingen over de hele wereld blijkt dat bijna de helft van
de bedrijven nog moet beginnen met het conversietraject.
Bovendien is nog niet echt het besef doorgedrongen dat IAS-stan-
daarden via de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wellicht
ook voor veel niet-beursgenoteerde organisaties gaan gelden. 

De schandalen rond Enron, Worldcom en Ahold zijn mede
aanleiding geweest voor een golf van nieuwe wet- en regelge-
ving. IFRS, Sarbanes Oxley, en de conceptcode van de commis-
sie Tabaksblat, allemaal zijn ze erop gericht om de fair value,
transparancy, comparibility en accountability zeker te stellen

en om de rust en het vertrouwen op de financiële markten te
laten terugkeren.
Beursgenoteerde ondernemingen zullen in 2005 volgens de IFRS-
standaarden moeten rapporteren. De IFRS-wetgeving bestaat op
dit moment uit 34 standards en 32 interpretaties. 
In veel gevallen heeft de nieuwe wetgeving alleen impact op
accounting-niveau. Maar er is ook een aantal standards die afhan-
kelijk van de bestaande situatie binnen de organisatie wel degelijk
impact zullen hebben op de IT-systemen en omliggende processen.
Er is sprake van impact op IT als het IT-systeem of de processen
daaromheen niet in staat zijn om conform IFRS te rapporteren. In
dat geval zullen de systemen dus moeten worden aangepast.
Voor alle duidelijkheid: de IFRS-wetgeving stelt geen eisen aan
het rapportageproces. Wel geeft de recente discussie over corpo-
rate governance (Sarbanes Oxley en de conceptcode van de
commissie Tabaksblat) aanleiding voor veel bedrijven om de
financial supply chain eens grondig onder de loep te nemen. En
omdat de IT-systemen de belichaming zijn van de interne con-
trole, blijven deze daarbij zeker niet buiten beschouwing. Het is
ook noodzakelijk. Als gevolg van de overnamegolf van het afge-
lopen decennium hebben bedrijven vaak een zeer gefragmen-
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teerd IT-landschap met meerdere grootboeksystemen en ver-
schillende accounting- en consolidatieoplossingen. In de prak-
tijk maken veel bedrijven naast deze systemen ook gebruik van
spreadsheets in het proces van dataverzameling en ontsluiting.
Integratie van deze systemen en processen is dan ook één van de
grootste uitdagingen bij het aantoonbaar kunnen voldoen aan
de nieuwe regelgeving.
Een efficiënt financieel rapportageproces is des te noodzakelijker
als men beseft dat voor beursgenoteerde ondernemingen geldt
dat de frequentie van rapporteren van twee maal per jaar naar
vier maal per jaar gaat. Van handmatige processen en procedures
is het lastig om vast te stellen of en hoe ze hebben gefunctio-
neerd. Door het toepassen van ICT kan dit worden ‘afgedwon-
gen’. Bij het herinrichten van de financial supply chain en het
aanpassen van de IT-systemen valt te denken aan het herinrich-
ten van bestaande functionaliteit, het activeren van slapende
functionaliteit, het aanpassen van systemen, of het verder auto-
matiseren van de informatie-supply chain.
De leveranciers van accounting- en consolidatiesoftware zitten
ondertussen ook niet stil. Vrijwel alle accounting- en softwarebe-
drijven die zich richten op met name grotere ondernemingen zijn

met IFRS compliant-versies op de markt gekomen. Maar met het
automatisch overgaan op een nieuwere versie van een bestaande
oplossing is het probleem nog niet opgelost. De nieuwe versie zal
nog steeds volgens de nieuwe grondslagen van het bedrijf moeten
worden ingeregeld. Ook moet alle relevante functionaliteit wor-
den geactiveerd om de compliancy te kunnen claimen.

Prioriteiten
Ervaringen bij ERP-implementaties hebben ons geleerd dat de
kosten van veranderen hoog kunnen zijn en dat de doorlooptijd
vaak lang is. Aangezien de betrokken bedrijven al vanaf 1 ja-
nuari 2004 hun cijfers conform IFRS moeten registeren om in

RS op 
men

IFRS blijkt een veelkoppig monster te zijn.

IFRS-wetgeving stelt geen
eisen aan rapportageproces
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staat te kunnen zijn vergelijkbare cijfers op te leveren, is er een
reëel gevaar dat deze deadline niet kan worden gehaald. Het is
daarom noodzakelijk om prioriteiten te stellen. 
De hoogste prioriteit zou wat ons betreft daarbij moeten uit-
gaan naar transacties die achteraf niet kunnen worden omgere-
kend. Uit de praktijk blijkt dat dit met name geldt voor IAS 2,
11, 16 , 38 en 39. 
De tweede prioriteit krijgen transacties waarvan het volume
en/of de inspanning om ze naar IFRS te berekenen, hoog is.
Hieronder vallen ook transacties waarin een groot risico bestaat
op fouten bij de handmatige omrekening. Dit geldt bijvoorbeeld
voor IAS 19, Personeelsbeloningen. 
De laagste prioriteit krijgen de overige transacties.

IAS 19 Personeelsbeloningen
IAS 19, Personeelsbeloningen (en daarmee samenhangend
Richtlijn 271 voor de jaarverslaggeving) heeft op een groot deel
van de Nederlandse ondernemingen een aanzienlijke impact.
IAS 19 beschrijft de administratieve verwerkingswijze van de
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en welke informa-
tie daarbij verstrekt dient te worden. 
In IAS 19 en RJ 271 wordt onderscheid gemaakt naar defined
benefit-pensioenregelingen en defined contribution-regelingen.
Een nadere analyse leert dat de Nederlandse eindloon- en
middelloonpensioenregelingen, maar ook sommige beschikbare
premieregelingen, tot de definitie van defined benefit behoren
Juist voor de defined benefit-regelingen moet een voor
Nederland nieuwe en ingewikkelde berekeningsmethodiek wor-
den toegepast: de project unit credit-methode (PUCM). De

PUCM is een set van ingewikkelde wiskundige technieken die
nieuw zijn voor Nederland, waarmee de pensioenlast ten behoe-
ve van de resultaatrekening en de pensioenverplichting ten
behoeve van de balans moet worden berekend. De uitkomst van
de berekening is een fictieve bijdrage aan het pensioenfonds, die
niet gelijk hoeft te zijn aan de werkelijk betaalde premie. De uit-
komst is sterk afhankelijk van de toegepaste parameters, zoals
het rendement, de verwachte salarisstijgingen en de indexatie.
Vooral organisaties waarvan de gemiddelde leeftijd van de
werknemers laag is, kunnen een kostenverhoging tegemoet zien.
Om de berekening volgens PUCM uit te voeren, dient eerst de
huidige pensioenregeling te worden geanalyseerd. Hoe zijn de
rechten opgebouwd? Is er sprake van een overgangsregeling?
Zijn er voorwaardelijke toezeggingen? 
Op basis van deze informatie kunnen de benefit-formules wor-
den samengesteld. Daarnaast moeten de actuariële veronderstel-
lingen worden bepaald. Welk rendement moeten we toepassen?,
welke sterftetafel?, welke uitdiensttredingstafel? et cetera.
Bovendien is voor het uitvoeren van de berekening een bestand
van actieve, inactieve, gepensioneerde werknemers en nabestaan-
den nodig met daarbij dienstverbandgegevens, bijzonderheden
zoals waardeoverdrachten en opgebouwde rechten. Deze infor-
matie zal deels vanuit het personeelssysteem ontsloten kunnen
worden en deels door het pensioenfonds of de verzekeraar moe-
ten worden aangeleverd. De berekening zelf is niet uit te voeren
zonder kennis van PUCM en de juiste applicatie. Dit wordt 
veroorzaakt door de toe te passen deelformules die moeten wor-
den toegespitst op de pensioenregeling van de onderneming.
Bovendien moet rekening worden gehouden met toezeggingen en

Voorbeelden 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van IFRS-standaarden en

de impact daarvan op ICT. 

IAS 12 Winstbelastingen

Het is zeer waarschijnlijk dat door de toepassing van IFRS het

aantal verschillen tussen de commerciële en fiscale waarde-

ring van ondernemingen zal toenemen. Als gevolg hiervan zal

er ook een groter verschil zijn in (latente) winstbelastingen.

Het ERP-systeem dient zodanig te worden ingericht, dat de

desbetreffende posten op de balans en resultatenrekening vol-

gens beide systematieken (fiscaal en IFRS) worden bijgehou-

den.

IAS 16 Materiële vaste activa

Bij materiële vaste activa speelt ook het feit dat de fiscale

waardering en de IFRS-waardering zullen afwijken. Beide

systematieken zullen dus moeten worden ondersteund. Veel

van de gangbare ERP-systemen zijn zodanig in te richten dat

een materiële vaste activapost volgens twee of meer systema-

tieken kan worden berekend en verwerkt. Omdat de verschillen

in methodiek niet eenmalig zijn, is een ERP-systeem onont-

beerlijk. De verschillen bestaan en ontstaan tijdens de gehele

levensduur van de vaste activa. De gebruiksduur van een mate-

rieel vast actief moet periodiek worden beoordeeld en indien de

verwachtingen aanzienlijk verschillen van de vroegere schat-

tingen, moeten de afschrijvingskosten voor de huidige en toe-

komstige perioden worden aangepast. Onder deze condities

kan het dus niet anders dat er materieel vast actief-posten

bestaan die volledig zijn afgeschreven, maar nog wel in gebruik

zijn. In dat geval is er dus aantoonbaar een tekortkoming van

de schatting. Voor eerste toepassing geldt dat men moet doen

alsof IFRS altijd van toepassing is geweest. De compleet afge-

schreven vaste activa die nog in gebruik zijn, krijgen hierdoor

een waarde onder IFRS. De registratie van vaste activa wordt

nog vaak extracomptabel gevoerd. Veranderingen van bruikbare

levensduur zijn meestal lastig door te voeren als dit extracomp-

tabel wordt bijgehouden. Vaak is dit een aanleiding om de

latent aanwezige vaste activa-registratiefunctionaliteit van de

ERP-applicatie te gaan gebruiken.

IAS 39 Financiële instrumenten

Indien een organisatie gebruik maakt van financiële instrumen-

ten om posities in de reguliere bedrijfsvoering af te dekken, kan

de implementatie van IFRS en in het bijzonder IAS 39 veel

impact hebben. De regels van IAS 39 zijn zeer gedetailleerd en

complex en sluiten vaak niet aan op de manier waarop bedrij-

ven en financiële instellingen hun activiteiten hebben georga-

niseerd. Volgens IAS 39 moeten alle financiële activa worden

gecategoriseerd, onder meer op basis van de reden waarvoor

deze instrumenten zijn aangekocht. Dit betekent dat de huidige

(en toekomstige) systemen in staat moeten zijn om de finan-

ciële instrumenten in te delen in de te gebruiken categorieën

en vervolgens te waarderen volgens de methoden die daarvoor

zijn gedefinieerd.



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

31

n
r

 1
2

  d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

0
3

voorzieningen uit het verleden. Tot slot kan de enorme omvang
van de uit te voeren berekeningen voor problemen zorgen.

Brongegevens
Belangrijk bij IFRS is het uitgangspunt dat niet de software maar
de externe rapportage van de onderneming op de IFRS-stan-
daarden moet aansluiten. Dit kan vaak alleen gerealiseerd worden
als de betreffende brongegevens/ transacties volgens IFRS-grond-
slagen zijn geregistreerd. Onder IFRS zijn voor de verschillende
boekhoud- en administratieposten grondslagen gedefinieerd. 
Voorraden moeten worden gewaardeerd tegen de laagste
waarde van de kostprijs of tegen de opbrengstwaarde. De kost-
prijs van voorraden moet worden toegerekend via de FIFO-
methode of de formule voor de gewogen gemiddelde kostprijs.
Als het betreffende softwarepakket deze kostprijsmethoden
ondersteunt, claimt de leverancier van het pakket dat de appli-
catie IFRS compliant is. Het configureren van de applicatie valt
onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar juist
bij de uitwerking van deze systeeminrichting blijken zich vaak
de meeste complicaties voor te doen.
In de IFRS-regels is vastgesteld dat de voorraden moeten worden
opgenomen tegen de laagste waarde van de kostprijs of tegen de
opbrengstwaarde. Software kan dus IFRS compliant worden ver-
klaard, als met het ICT-systeem de opbrengstwaarde per item (een-
heid) kan worden ingevoerd. Het systeem moet dan zelf bijhouden
welke waarde lager is: de kostprijs of de opbrengstwaarde.
Uiteraard dient de laagste waarde in de boekhouding te worden
verantwoord. Dit laatste klinkt vanzelfsprekend, toch zijn er soft-

warepakketten die deze functionaliteit niet bieden. Het (onge-
wenste) alternatief is om dit handmatig op te lossen. 
De onderneming moet op haar beurt vaststellen of de configura-
tie van de software wel juist is. In de meeste gevallen is IFRS niet
de enige grondslag en moet de software meerdere GAAP’s onder-
steunen. Niet bij alle softwarepakketten is dit mogelijk. Vaak
kunnen specificaties wel volgens diverse standaarden worden
opgevraagd, maar moeten bedrijven één standaard kiezen als
basis voor boekingen in de administratie. Het verschil met de
andere standaarden kan met handmatige ‘journaalposten’ wor-
den geboekt. Softwarepakketten die deze multi-GAAP boekingen
wel ondersteunen, zijn in de praktijk vaak nog niet als zodanig
ingericht. Het betreft hier dan het activeren van een ‘slapende’
functionaliteit. Ook hier ligt een taak voor de ICT-specialist(en).

Snelheid bepaalt succes
Om te voorkomen dat ICT uiteindelijk de grootste bottleneck
wordt, is het noodzakelijk om in een vroeg stadium ICT in het
overgangstraject te betrekken. Veel beslissingen met betrekking
tot de IFRS-overgang, zoals de zogenoemde gap-analyse
(vaststellen welke voor IFRS vereiste gegevens door de huidige
systemen niet kunnen worden opgeleverd), het bepalen van de
doorlooptijd en het budget, zijn direct of indirect gerelateerd
aan ICT. Bepalend voor het succes van IFRS is de manier waar-
op bedrijven met de nieuwe regels en de informatievoorziening
omgaan. Hoewel de verschillen tussen de Dutch GAAP en IFRS
beperkt lijken, kan de overgang in de praktijk een lange weg
blijken. De pijn en het risico zitten vaak in de details.

advertentie

–C


