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VOORWOORD

Status van de Raad voor de Jaarverslaggeving
In september 1981 is de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) opgericht door de vol-
gende organisaties:
– het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO)
– het Nederlands ChristelijkWerkgeversverbond (NCW)
– de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
– het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV)
– de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)1.

In december2001 is deVereniging vanBeleggingsanalisten (VBA) toegetreden tot het be-
stuur van de SJ. VBA participeert al sinds 1 januari 1986 in de RJ.

DeNederlandseOrdevanAccountants-Administratieconsulenten (NOvAA)1 neemtvanaf
1 juli 2002 deel aan het bestuur van de SJ.

Sinds1oktober2002participeertdeKoninklijkeVerenigingMKB-Nederland(MKB) inhet
bestuur van de SJ.

Eumedion is op 8 december 2006 toegetreden tot het bestuur van de SJ.

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de NBA dragen jaarlijks financieel bij aan de SJ.

Het doel van de Stichting is in de Statuten als volgt omschreven:
1. De Stichting heeft ten doel de kwaliteit en bruikbaarheid van de externe verslagge-

ving, inhetbijzondervandejaarrekening,binnenNederlanddoorrechtspersonenen
andere juridische entiteiten te bevorderen.

2. Dekwaliteitvandeexterneverslaggevingisvanbelangvoorgebruikersvaninforma-
tie. Gebruikers omvatten huidige en potentiële beleggers, werknemers, geldschie-
ters, leveranciers en andere handelscrediteuren, cliënten, toezichthouders,
overheden en hun instellingen alsmede het publiek.

3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het publicerenvan (ontwerp-)richtlijnenenstellige uitsprakenenaanbevelin-

gen inzake externe verslaggeving;
b. het gevraagd of ongevraagd adviseren van de overheid en van andere regelge-

vende instanties aangaande voorschriften inzake externe verslaggeving;
c. teparticiperenin internationaleorganisatiesdiezichbezighoudenmethetbe-

vorderenvandekwaliteitvanofhetontwikkelenvanstandaardentenbehoeve
van de externe verslaggeving.

1. Per1 januari 2013 zijnNIVRAenNOvAAopgegaan indeNederlandseBeroepsorganisatie voorAccoun-
tants (NBA).
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Als orgaan van de Stichting is ingesteld de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) die bij uit-
sluitingvanhetbestuurbelast ismethetopstellenenhetpublicerenvande indedoelom-
schrijving genoemde stellige uitspraken, aanbevelingen en adviezen.

DeRJ is samengestelduit representantenvanorganisaties representatiefvoordecategorie
van verschaffers, de gebruikers en de controleurs van informatie verschaft in de externe
verslaggeving, in het bijzonder in de jaarrekening van rechtspersonen of ander juridische
entiteiten.Debenoemingvande ledenvandeRJgeschiedtdoorhetbestuuropvoordracht
van een benoemingscommissie. De onafhankelijke voorzitter van de RJ wordt eveneens
benoemd door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

Het tripartiete overlegorgaan als voorloper van de Raad voor de Jaarverslaggeving
DewerkzaamhedenvandeRaadvoordeJaarverslaggevingzijndevoortzettingvandievan
het Tripartiete Overlegorgaan (TO), waarvan de geschiedenis tot het eind van de zestiger
jaren teruggaat.
In deWet op de Jaarrekening vanOndernemingen, waarvan het Ontwerp op 13mei 1968
bij de Staten-Generaalwerd ingediend, is bepaald dat de grondslagenwaaropdewaarde-
ringvandeactivaendepassivaendebepalingvanhet resultaatberusten,moetenvoldoen
aannormendie inhetmaatschappelijkverkeeralsaanvaardbaarwordenbeschouwd.Blij-
kens deMemorie vanToelichting op dat Ontwerp verwachtte deminister van Justitie dat
het georganiseerd bedrijfsleven, tezamen met de organisatie der accountants, de in het
maatschappelijk verkeer gehanteerde grondslagen vanwaardering enwinstberekening
zou inventariseren en toetsen. Bij deze toetsingsarbeid zouden bedrijfsleven en accoun-
tants zichmoeten laten leiden door hetgeen naar hun oordeel in het huidig bestel in het
maatschappelijk verkeer en ter voldoening aan de eisen van (thans) artikel 2:362 BWals
aanvaardbaar kanworden beschouwd. Deminister verwachtte dat de hieruit voortvloei-
endepublicatiesomtrentaanvaardbaregrondslagenineenduidelijkebehoeftevandeon-
dernemingsbesturenzoudenvoorzienenmedeteroriëntatievandeOndernemingskamer
van het Gerechtshof te Amsterdam zouden kunnen dienenwanneer een geschil ter zake
aan haar oordeel zouworden voorgelegd.
Nahet inwerking tredenvandeWet in1970 isdedoordeminister geuite verwachtingge-
realiseerd door de instelling, in 1971, van het Tripartiete Overlegorgaan (TO), waarin de
Commissies Jaarverslaggeving van de organisaties vanwerkgevers, werknemers en ac-
countants tot in 1982 hebben samengewerkt. Nadien is de arbeid van het TO door de
Raad voor de Jaarverslaggeving voortgezet.

Taak van de Raad voor de Jaarverslaggeving
Sinds het tot stand komen van dewettelijke regeling voor jaarrekeningen in 1970 wordt
aan de daarin toegepaste grondslagenvanwaardering en resultaatbepaling de eis gesteld
datdezevoldoenaannormendie inhetmaatschappelijkverkeeralsaanvaardbaarworden
beschouwd.IndeAanpassingswetVierdeEEG-richtlijn(Wetaanpassingvandewetgeving
aandevierderichtlijnvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappeninzakehetvennoot-
schapsrecht) isdezeverwijzingnaaraanvaardbarenormenverruimdenbetrokkenophet
geheel van de jaarrekening. Evenals het TO beschouwt de RJ het als zijn taak omaan deze
normen inhoud te geven. Blijkens deMemorie van Toelichting bij het in september 1980
ingediendeWetsontwerp Aanpassing Vierde EEG-richtlijnwordt deze taakopvatting als-
ookdewijzewaaropdaaraanuitvoering is gegeven,doordeministervan Justitievangrote
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betekenis geacht. Met deze taakopvatting beoogt de RJ richting te geven aan de jaarver-
slaggeving inNederland.Dit oogmerkwordt geconcretiseerd doorhet opstellen enpubli-
ceren van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

De uitvoering van de taak van de RJ
VoortgaandeopdedoorhetTOingeslagenwegwordendoordeRJvoornieuweonderwer-
peneerst ontwerp-Richtlijnengepubliceerd.Dedaaropontvangencommentarenworden
bestudeerd en overwogen. Op basis daarvanworden de ontwerpen zo nodig herzien en
vervolgens als Richtlijnen gepubliceerd.
Metdezewerkwijze streeftdeRJernaardeervaringenende inzichtenvandeverschaffers,
de gebruikers en de controleurs van jaarrekeningen in de voorbereiding van Richtlijnen
zoveel mogelijk te betrekken. De opvattingen omtrent de eisen die aan inhoud en vorm
van de in de jaarrekening op te nemen informatie zijn te stellen, evolueren. Daarom gaat
deRJervanuitdatookdegepubliceerdeRichtlijnenaandezeevolutiemoetenwordenaan-
gepast. De RJ neemt daaromook graag kennis van reacties en commentaren, waartoe het
hanterenvandeRichtlijnen aanleiding geeft. Dezeworden in overweging genomenen zo
nodig worden de Richtlijnen aangepast of gewijzigd.

De inhoud en de betekenis van de ontwerp-Richtlijnen en de Richtlijnen
DeRJ streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een
antwoord kanworden gevonden opdemeeste zich in de praktijk voordoende vragen. Dit
wordt gerealiseerd door voor de behandelde onderwerpen uit te gaan van de wettelijke
regeling voor jaarrekening en bestuursverslag.
Verder worden de uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad in de Richt-
lijnenverwerkt, voor zoverdezenaarhet oordeel vandeRJ geacht kunnenworden een al-
gemeen karakter te dragen. Ook de doorde IASBuitgebrachte standaarden dragen bij aan
de verdere ontwikkeling van de regelgeving inzake externe verslaggeving in Nederland.
Kritisch wordt bezien of deze internationale regelgeving voor de middelgrote en grote
rechtspersonen, waarvoor Titel 9 Boek 2 BW op grond van de eerste volzin van artikel
2:360 BW geldt, van toepassing zou moeten zijn, alvorens de standaarden in de (ont-
werp-)Richtlijnenworden verwerkt.
Aldus vertrouwt de RJ erop de regels en normen voor jaarverslaggeving overzichtelijk en
toegankelijk temakenvoorverschaffers, gebruikersencontroleurs van jaarverslaggeving.
Voorzoverhetgaatomwettelijkevoorschriftenzijndezealszodanigaangeduid.Doorver-
der indeRichtlijnenonderscheidtemakentussenstelligeuitspraken(vetgedrukt)enaan-
bevelingen beoogt de RJ de betekenis van de Richtlijnen voor de praktijk van de
jaarverslaggeving tenuanceren.Dithoudt indataande invetgedrukte tekstweergegeven
stelligeuitsprakeneenextragewicht is toetekennen.DeRJpretendeertnietdatdestellige
uitspraken in de (definitieve) Richtlijnen bindende kracht hebben zoals de voorschriften
vandewet.Het isuiteraard in laatste instantiederechter, die inelkaanzijnoordeelonder-
worpen geding zal bepalenwelke normen voor de desbetreffende jaarrekeningen in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Dit impliceert de eigen
verantwoordelijkheid van de verslaggevende onderneming voor haar jaarrekening. De
Richtlijnen en in het bijzonder de daarin opgenomen stellige uitspraken dragen in het al-
gemeenbijaanhetdoordewetverlangdeinzicht invermogenenresultaat.Dithoudtindat
verwacht mag worden dat van stellige uitspraken slechts zal worden afgeweken, indien
daarvoor goede gronden zijn. De RJ gaat er verder van uit dat ook de aanbevelingen, als-
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mede in zekeremate de ontwerp-Richtlijnen steun en richting aandepraktijk vande ver-
slaggeving zullen geven. De hiervoor beschreven betekenis van de Richtlijnenwordt be-
vestigd in uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad.

De bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Zowel deRichtlijnen als de ontwerp-Richtlijnen zijn gebaseerd opde geldendewettelijke
regeling, zoals voornamelijk vervat in Titel 9 Boek 2 BW. De Richtlijnen zijn opgesteld op
basis van gepubliceerde ontwerp-Richtlijnen, waarbij uiteraard ook de reacties op deze
publicaties zijn betrokken.
Deze bundel Richtlijnen is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2022. De RJ houdt zich voortdurend aanbevolen voor reacties en commentaren.
De uiterlijke datumwaarop deze met betrekking tot ontwerp-Richtlijnen bij voorkeur
worden ontvangen, is bij elke editie aangegeven.

Samenstelling Raad voor de Jaarverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving bestond tijdens het samenstellen van de RJ-bundel
2021 uit de volgende personen:

Voorzitter

drs. G.M. van Santen RA

Leden

drs. H.P. van Arkel RA
J. Bakker RB RA
prof. dr. C. Camfferman RA
M. Hartman RA
prof. dr. mr. J.B.S. Hijink
drs. G.J. Jordaan RA
drs. H.F.H. van deMeerendonk RA
drs. J.A.R. Ousen RA RBA
mevr. drs. C.L. Suurland RA

Secretariaat

mr. dr. C.J.A. van Geffen vaktechnisch secretaris
mevr. M. Eggenkamp-Klingers algemeen secretaris
mevr. B. Franzen stafmedewerker
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Waarnemers

Ministerie van Veiligheid en Justitie, DirectieWetgeving:
mevr. mr. drs. N. Hagemans
Ministerie van Financiën:
mevr. drs. O.G.M. Nijenhuis
Autoriteit Financiële Markten (AFM):
drs. J.M.Wouterson RA
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA):
drs. D. Manschot RA
VNO-NCW/MKB-Nederland:
mr.dr. E.V.A. Eijkelenboom
CFA Society NLVBA
drs. H.T. Haanappel

Samenstelling vaktechnische Staf

DevaktechnischeStafheeftalsbelangrijkstetakenhetvoorbereidenvan(ontwerp-)Richt-
lijnen voor de jaarverslaggeving en interpretaties daarvan en het voorbereiden van com-
mentarenopontwerpenvan International Financial Reporting Standards (IFRS) envande
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

De vaktechnische Staf bestond tijdens het samenstellen vandeRJ-bundel 2021uit de vol-
gende personen:

mevr. T. van den Vlekkert-Zevenbergen RAMSc, voorzitter KPMG
J.W. Stam RAMsc BakerTilly
dr. B. Kamp RA BDO
mevr. drs. I. van Sloun RA Mazars
D.C.A. Stolker RAMSc EY
J.W.M. Roelse RAMsc Deloitte
J.F.G. Tuithof RAMSc PwC

ondersteuning door RJ-secretariaat:

mr. dr. C.J.A. van Geffen vaktechnisch secretaris
B. Franzen stafmedewerker

De RJ is de vaktechnische Staf voor deze bijdrage zeer erkentelijk. De RJ dankt ook de RJ-
werkgroepenendevele anderendiemethunarbeid enhunadviezendewerkzaamheden
van de RJ steunen.

Amsterdam, juli 2021
Raad voor de Jaarverslaggeving

Gerard van Santen
voorzitter
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TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2021

Algemeen
VooruligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoordejaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgroterechtspersonen.Editie2021isvantoepassingvoorverslagjarendieaanvangenop
of na 1 januari 2022. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldteveneensde ingangsdatum1 januari2022, tenzij anders is aangegeven. Eerdere toe-
passing wordt aanbevolen, tenzij in de Richtlijn anders is vermeld (zie ook Richtlijn 100
Inleiding, alinea 206).

Leeswijzer
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen (vet ge-
drukte) stellige uitspraken en aanbevelingen. Dit houdt in dat aan de in vetgedrukte tekst
weergegeven stellige uitspraken een extra gewicht is toe te kennen.

Terverduidelijkingvanhetonderscheidtussenontwerp-Richtlijnenen(definitieve)Richt-
lijnenzijn de alinea’smet de status vanontwerp-Richtlijnherkenbaar aan deopmaakvan
de alineanummers in diapositief (wit tegen zwarte achtergrond).

Eenverticale streep is indekantlijn toegevoegdbij dealinea’sdie tenopzichtevande jaar-
editie 2020 inhoudelijk zijn gewijzigd. Indien hoofdstukken of paragrafen met de status
van ontwerp-Richtlijn in de vorige editie zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, is tevens
eenverticalestreepgezet,ongeachtofdetekst indeRichtlijnafwijktvandieindeontwerp-
Richtlijn. Indiengeenverticale streep is geplaatst, betreft het geennieuween/of inhoude-
lijk gewijzigde alinea.
Dewetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd opde stand van zakenper 1 juli
2021.

Wijzigingen in editie 2021
In dit Ten geleide worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht die in deze editie zijn
doorgevoerd. Deze toelichting is gestructureerd naar drie soortenwijzigingen. Alvorens
in te gaan op de wijzigingen volgt nu eerst een korte toelichting op de algemene achter-
grond van de drie soortenwijzigingen:

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-UitingenzijnwijzigingenindeRichtlijnen,welkenapublicatieindeeerstvolgendejaar-
editie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingenworden gepubliceerd op de RJ-
website.NaopnameindebundelhebbendeRJ-Uitingengeenzelfstandigebetekenismeer.

Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van be-
staande Richtlijnen danwel voor wijzigingen daarvan. De RJ beoogt hiermee adequaat
te kunnen reageren op vragen vanuit het maatschappelijk verkeer.
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In deze bundel zijn alle van toepassing zijnde RJ-Uitingenverwerkt, namelijk de RJ-Uitin-
gen 2020-12, 2020-14 tot en met 2021-1, 2021-3 tot en met 2021-5, 2021-7 tot en met
2021-12,met inachtneming van eventueel binnengekomen commentaar.
Dewijzigingenperhoofdstukwordennaderuiteengezet inB.Wijzigingenperhoofdstuk. In
C. Overige aanpassingenworden andere aanpassingen uiteengezet.

Benadrukt wordt dat enkele RJ-Uitingen niet zijn verwerkt in deze bundel, omdat deze
geen invloed hebben (gehad) opde inhoud vandeze bundel omdat deze bijvoorbeeld na-
dere uitleg bevatten. Dit betreffen:
RJ-Uiting 2020-13: ‘Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling’.
RJ-Uiting 2021-2: ‘Geenwijzigingen in de Richtlijnen uit hoofde van de IBOR-reform’.
RJ-Uiting2021-6: ‘ImpactCovid-19ensectorspecifiekecompensatieregelingenopdejaar-
verslaggeving 2020 van zorginstellingen’.

B. Wijzigingen per hoofdstuk

Algemeen
Eenwijziging in een alinea of nieuwe alinea in een Richtlijn (hoofdstuk) kan eerst als ont-
werp-Richtlijnworden gepubliceerd. In principeworden deze ontwerp-Richtlijnen in de
eerstvolgende bundel omgezet in definitieve Richtlijnen. Daarbij worden alle eventueel
binnengekomen commentaren meegenomen bij de verwerking en/of afwerking. De in
deze jaareditie inRichtlijnenomgezetteontwerp-Richtlijnenzijnvantoepassingvoorver-
slagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

In deze jaareditie zijn vier ontwerp-alinea’s opgenomen: het betreft in hoofdstuk 212
‘Materiële vaste activa’ ontwerp-alinea’s 212.303, 212.703, 212 808 en in hoofdstuk 216
‘Fusies en overname’ ontwerp-alinea 216.409.

Richtlijn 100 Inleiding
In januari 2021 is RJ-Uiting 2021-1 ‘Verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkel-
voudige jaarrekening enwaardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarre-
kening moedermaatschappij’ gepubliceerd, waarbij de aanpassingen met name
betrekkinghebbenophet verduidelijkenvande toepassing van combinatie 3 in de enkel-
voudige jaarrekening. Beoogd is omde toepassing vancombinatie 3meerconceptueel uit
te werken.

Artikel 2:362 lid 8 BWstaat toeomdegeconsolideerde jaarrekeningop te stellen opbasis
van IFRS in combinatiemet de enkelvoudige jaarrekening op basis vanTitel 9 Boek 2 BW,
waarbij dewaarderingsgrondslagenworden toegepast die de rechtspersoonook indege-
consolideerde jaarrekening heeft toegepast (combinatie 3). In hoofdstuk 100 ‘Inleiding’,
paragraaf1 ‘ToepassingRichtlijnenen IFRS indegeconsolideerdeen/ofenkelvoudige jaar-
rekening’ zijn de bepalingen inzake combinatie 3 opgenomen.

Het algemene principe is verduidelijkt dat het eigen vermogen volgens de enkelvou-
dige jaarrekening inbeginsel gelijk is aanhet eigenvermogenvolgensdegeconsolideerde
jaarrekening (alinea 100.107). Bij dewaardering van een geconsolideerde deelneming in
de enkelvoudige jaarrekening volgens de vermogensmutatiemethode wordt de deelne-
mingbeschouwdals een samenstelvanactiva enpassiva enniet als eenondeelbaaractief.
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Dit betekent dat bij het bepalenvandewaardering van activa enpassiva (inclusief gecon-
solideerde deelnemingen) in de enkelvoudige jaarrekening, dezelfdewaarderingsgrond-
slagen en daaruit voortvloeiendewaarderingen van de (onderliggende) activa en passiva
wordengehanteerd, zoalsdezezijnopgenomen indegeconsolideerde jaarrekening.Hier-
doorworden dezelfde boekwaarden van alle onderliggende activa enpassiva zoals opge-
nomen in de geconsolideerde jaarrekening ook gehanteerd in de enkelvoudige
jaarrekening. De IFRS-standaardenworden derhalve niet opnieuw zelfstandig toegepast
in de enkelvoudige jaarrekening. Dat geldt ook voor de post geconsolideerde deelnemin-
gen. Door deze te beschouwen als een samenstel van activa en passiva, worden de boek-
waarden van de onderliggende (netto) activa en passiva onder toepassing van de
vermogensmutatiemethode op dezelfde basis bepaald zoals deze ook (afzonderlijk) zijn
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Hieruitvloeitvoortdattransactiesen/ofbalanspositiestussendemoedermaatschappijen
haargeconsolideerdedeelneming,waarbij sprake isvaneen100%-belang, inbeginselniet
leidentotverschillentussenheteigenvermogenvolgensdegeconsolideerdejaarrekening
enhet eigenvermogenvolgens de enkelvoudige jaarrekening (verwerking vindt plaats in
overeenstemmingmetdeuitgangspuntenvanhoofdstuk260 ‘Deverwerkingvan resulta-
tenop intercompany-transacties inde jaarrekening’).Voorbeeldenhiervanzijnnaderuit-
eengezet in een bijlage bij het hoofdstuk.

Overigens betekent dit niet dat er geen verschillen kunnen bestaan tussen het eigen ver-
mogenenhet resultaat volgensdegeconsolideerde jaarrekeningendeenkelvoudige jaar-
rekening (alinea100.108).Dezeverschillenkunnenontstaanvanuithetperspectief vande
enkelvoudige jaarrekening in specifieke situaties, zoals transactie en / of balansposities
tussendemoedermaatschappijenhaargeconsolideerdedeelneming,waarbijgeensprake
is van een 100%- belang (alinea 100.109) (verwerking vindt plaats in overeenstemming
metalinea’s260.301totenmet260.308vanhoofdstuk260)ofals sprake isvaneengecon-
solideerde deelneming met een negatief eigen vermogen (alinea 100.110). De aard van
deze verschillen onder combinatie 3 is niet anders dan onder combinatie 1. Met andere
woorden, deze verschillen ontstaan ook onder combinatie 1 enworden niet veroorzaakt
door de toepassing van IFRS-waarderingsgrondslagen onder combinatie 3.

Daarnaast is verduidelijkt dat naast de presentatie- en toelichtingsvereisten van Titel 9
Boek 2 BW tevens de presentatie- en toelichtingsbepalingen uit de Richtlijnen gevolgd
moetenworden (alinea100.111). Tenslotte zijn enkele redactionele aanpassingendoorge-
voerd.

In de nieuwe alinea 100.112 is de verwerkingswijze voor ‘niet-geconsolideerde deelne-
mingen’ indeenkelvoudige jaarrekeningopgenomentoegevoegd.Hiermeewordtheton-
derscheid tussen de verwerking van eliminaties van geconsolideerde en niet-
geconsolideerde deelnemingen verduidelijkt.

Overigens benadrukt de RJ dat door deze verduidelijkingen inzake de enkelvoudige jaar-
rekening geen interpretatie wordt gegeven over de toepassing van IFRS in de geconsoli-
deerde jaarrekening (onder combinaties 3 en 4) of de enkelvoudige jaarrekening (onder
combinatie 4).
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Richtlijn 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta
In oktober 2020 is de RJ-Uiting 2020-14 ‘Overgangsbepaling in RJ 122 ‘Prijsgrondslagen
voor vreemde valuta’’ gepubliceerd, waarmee een verduidelijking is doorgevoerd in de
overgangsbepaling in alinea 122.602. De overgangsbepaling houdt verbandmet het ver-
vallen van een optie in alinea 122.310. Voorheenwas hetmogelijk omdeomrekening van
goodwill en elke aanpassing naar de reëlewaarde van de boekwaarden van andere activa
en passiva van een bedrijfsuitoefening in het buitenland tegen de slotkoers of tegenwis-
selkoersophetmomentvandetransactieteverwerken.Vanafboekjarendieaanvangenop
of na 1 januari 2020 is deze optie beperkt tot de goodwill. De aanpassingen naar de reële
waarde vandeboekwaardenvandeandere activa enpassivawordt omgerekend tegende
slotkoers op balansdatum. Deze aanpassing geldt derhalve voor de omrekening tegen de
slotkoersvandegeheleboekwaardevaneenactiefofpassiefvaneenbedrijfsuitoefeningin
het buitenland. In de overgangsbepaling is reeds in deRJ-bundel jaareditie 2020 geregeld
dat, in afwijking vanhoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’, de stelselwijziging als gevolg van
het vervallen van deze optie prospectief verwerktmagworden.

Indeovergangsbepaling isverduidelijktdatvoordezespecifiekesituatiemeteenpros-
pectieveverwerkingbedoeldwordtdathetomrekenenvandeaanpassingennaardereële
waarde van de boekwaarden van andere activa en passiva tegen slotkoers uitsluitend
wordt toegepast op overnames die plaatsvinden in verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2020.

Richtlijn 150 Foutherstel en Richtlijn 140 Stelselwijzigingen
Met een voorbeeld in een bijlage bij hoofdstuk 150 ‘Foutherstel is verduidelijkt hoe de ef-
fecten van foutherstel kunnenworden gepresenteerd in hetmutatieoverzicht van het ei-
gen vermogen op basis van alinea’s 150.202 en 150.205. De verwerking van het
cumulatieve effect in het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar is noodzakelijk
omdat de jaarrekeningen van voorgaande boekjaren niet worden aangepast. Het aange-
pastebeginvermogenishetuitgangspuntvoordebepalingvanhetresultaatoverhetboek-
jaar.Devergelijkendecijferswordenechterwelaangepast,zowelindebalansenwinst-en-
verliesrekening (alinea 150.205) als in hetmutatieoverzicht van het eigenvermogen (ali-
nea 240.237 vanhoofdstuk240 ‘Eigenvermogen’). In deze vergelijkende cijferswordt het
cumulatieveeffecttoegerekendaanheteigenvermogenaanhetbeginvanhetvoorgaande
boekjaar, respectievelijk het resultaat over het voorgaande boekjaar conform alinea
150.205.

In alinea 140.208 van hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’wordt verwezen naar het voor-
beeld in de bijlage van hoofdstuk 150 ‘Foutherstel’. Dit voorbeeld geldtmutatismutandis
ook voor dewijzewaarop de effecten van een stelselwijziging kunnenworden gepresen-
teerd in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen op basis van alinea 140.208 en
140.211.

Richtlijn 160 Gebeurtenissen na balansdatum
In alinea 160.206 van hoofdstuk 160 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ is opgenomen dat
gebeurtenissennabalansdatumdie geennadere informatiegevenoverde feitelijke situa-
tie op balansdatum, niet in de jaarrekening worden verwerkt, tenzij de continuïteitsver-
onderstelling vervalt en voor de jaarrekening de liquidatiegrondslagen van toepassing
worden. Indezealinea isnuverduidelijktdatde jaarrekening indatgevalwordtaangepast
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ongeacht of de ontwikkelingen na balansdatum bekend zijn geworden in de periode tot
aan het opmaken van de jaarrekening (periode a) of in de periode tussen het opmaken
en het vaststellen van de jaarrekening (periode b), zoals eerder aangegeven in RJ-Uiting
2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’. Bijlage 1 bij hoofdstuk 160 en
alinea 102 van hoofdstuk 170 ‘Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit’
zijn overeenkomstig aangepast.

Inzake gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke
situatie op balansdatum zijn twee aanpassingen gemaakt. Alinea 160.202 is verder in lijn
gebrachtmetartikel2:362 lid6BW.Daarnaast is inalinea160.402verduidelijktdat indien
dergelijke gebeurtenissenblijken inperiodeb,de toelichtingalleenbehoeft tewordenge-
actualiseerdvoorzoverdatonontbeerlijk isvoorhet inzicht.DeRJbenadruktdatmetdeze
aanpassingen geen inhoudelijkewijziging wordt beoogd.

Hoofdstuk 160 gaat niet in op de verderewijzewaarop (juridisch) invullingwordt ge-
geven aan de verwerking en/of toelichting in de jaarrekening als gevolg van gebeurtenis-
sen die zich voordoen in periode b, zoals de vraag of dergelijke wijzigingen worden
verwerkt in de opgemaakte jaarrekening of in een nieuw op temaken jaarrekening.

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
Alinea 212.303 van hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ bepaalt dat opbrengsten uit de
verkoop van geproduceerdmateriaal, zolang het actief niet op zijn plaats en in de staat is
gebracht voor het beoogd gebruik, inminderingworden gebracht op de kostprijs van het
actief. Een door de IASB uitgebrachte wijzigingmet betrekking tot materiële vaste activa
(Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment – Proceeds before intended use)
verplichtechteromdezeopbrengstenindewinst-en-verliesrekeningteverwerken. Inna-
volgingvandezewijziging in IAS16 is beslotenomdezeverwerkingsmethodeals alterna-
tieveverwerkingsmethodemogelijktemakenendaarvoor isalinea212.303aangepast.Op
dezewijzebeoogtdeRJ te faciliterendat een rechtspersoondie opbasis vandeRichtlijnen
voordejaarverslaggevingdejaarrekeningopmaaktaansluitingkanhoudenmetmogelijke
andererapportagesdieopbasisvanIFRSwordenopgesteld(bijvoorbeeldvoorgroepsdoel-
einden).

Indien gebruikwordt gemaakt vandeze alternatieve verwerkingsmethodeworden de
opbrengstenendebijbehorendekostenvangeproduceerdmateriaal zolanghetactiefniet
op zijn plaats en in de staat is gebracht voor het beoogd gebruik, alsmede de posten in de
winst-en-verliesrekening waarin deze bedragen zijn opgenomen, in de toelichting ver-
meld(alinea212.703subg).Daarnaastwordtdestelselwijziging,overeenkomstigdeover-
gangsbepaling in IAS 16, bij de overgang naar de alternatieve verwerkingsmethode
verwerkt volgens de overgangsbepaling in alinea 212.808.

Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen
In januari 2021 is RJ-Uiting 2021-1 ‘Verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkel-
voudige jaarrekening enwaardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarre-
keningmoedermaatschappij’ gepubliceerd.

In alinea 213.113 van hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ is de situatie beschreven
vaneenrechtspersoondieeenonroerendezaak ineigendomheeftendezeterbeschikking
steltaanengebruiktwordtdoordemoedermaatschappijofeenanderegroepsmaatschap-
pij. Deze onroerende zaak is geen vastgoedbelegging in de geconsolideerde jaarrekening
diebeide rechtspersonenomvat, omdatdeonroerendezaakbezienvanuit het perspectief
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vandegroepals geheelvooreigengebruik isbestemd.Daarbij isbeschrevendatdeonroe-
rende zaak in de enkelvoudige jaarrekening van de rechtspersoonwordt aangemerkt als
vastgoedbelegging.Dezealineagaatniet specifiek inopdewaarderingvandebetreffende
geconsolideerdedeelneming indeenkelvoudige jaarrekening vandemoedermaatschap-
pij bij toepassing van de vermogensmutatiemethode.

Aangepast isdatbij toepassingvandevermogensmutatiemethodedeonroerendezaak
gehoudendoordedochtermaatschappijwordt geclassificeerd als vastgoedvoor eigenge-
bruik, zoals ook is gehanteerd ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening. Door
deze wijze vanwaardering zullen geen verschillen ontstaan tussen het eigen vermogen
volgensdegeconsolideerde jaarrekeningenhet eigenvermogenvolgensdeenkelvoudige
jaarrekeningvandemoedermaatschappij,waardoorditaansluitbijhetalgemeneprincipe
zoalsuiteengezet inRJ 100 ‘Inleiding’, paragraaf 1 ‘ToepassingRichtlijnenen IFRS indege-
consolideerde en/of enkelvoudige jaarrekening’.

Daarnaastgingdebepalingnietspecifiek inopdesituatiewaarbijhetbetreffendevast-
goedwordtgehoudendoordemoedermaatschappijenditvastgoedterbeschikkingwordt
gesteld aan een geconsolideerde deelneming voor eigen gebruik. Aangepast is dat de on-
roerende zaak in de enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij eveneens
wordt geclassificeerd als vastgoed voor eigen gebruik.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa
In januari 2021 is RJ-Uiting 2021-1 ‘Verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkel-
voudige jaarrekening enwaardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarre-
keningmoedermaatschappij’ gepubliceerd.

In de alinea’s 214.312 tot en met 214.312b van hoofdstuk 214 ‘Financiële vaste activa’
zijnbepalingenopgenomenmetbetrekking tot combinatie3. Er zijn redactionele aanpas-
singen doorgevoerd in de titel van deze subparagraaf en tevens is een bepaling (alinea
214.338a) toegevoegd consistentmet de aanpassing inhoofdstuk213 ‘Vastgoedbeleggin-
gen’met betrekking tot het toepassen van de vermogensmutatiemethode.

Richtlijn 216 Fusies en overnames
Inontwerp-alinea216.409vanhoofdstuk216 ‘Fusies enovername’wordtvoorgesteldom
te verduidelijken dat bij toepassing vande ‘pooling of interest’methode informatiewordt
verstrektmetbetrekking totdebedragenvanactivaenpassivaaanhetbeginvanhetboek-
jaar, alsmede resultatenmet betrekking tot het vergelijkend boekjaar. Aanbevolenwordt
omdezebedrageneveneens tevermeldenopde fusiedatumrespectievelijkvoordeperio-
de tussen het begin van het boekjaar en de fusiedatum.

Richtlijn 221 Onderhanden projecten
In juni2021 isRJ-Uiting2021-10 ‘Ontwerp-alinea’smetbetrekking totdeverantwoording
van verlieslatende contracten’ gepubliceerd. Deze alinea’s zijn in juli 2021 definitief ge-
worden. In alinea 221.323 van hoofdstuk 221 ‘Onderhanden projecten’ is verwezen naar
degewijzigdealinea252.405vanhoofdstuk252 ‘Voorzieningen,niet indebalansopgeno-
men verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’. Als gevolg hiervan is alinea
221.313oververlieslatendecontractennuookvantoepassingopverlieslatendeprojecten.
Daarbij is aangegeven dat projectkosten als invulling gelden van de kosten voor het vol-
doenaandeverplichtingenvaneencontract.Aanvullend is inalinea221.206deverwijzing
naarhetopnemenvaneenredelijkdeelvandeindirecteofalgemenekostenvervallen,om-
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dat de alinea’s 212.206 tot enmet 212.210 voldoende ruimte bieden om indirecte kosten
met betrekking tot projectactiviteiten te verwerken als projectkosten.

Richtlijn 221 Onderhanden projecten en Richtlijn 270 De winst-en-verliesrekening
DeRJheeftgeconstateerddat indepraktijkbehoefteisaannadereguidanceoverdemanier
waaropopbrengstenwordenverantwoordonderdeRichtlijnenvoordejaarverslaggeving.
In de analyse hoe de RJ het beste aan deze behoefte tegemoet kan komen heeft de RJ de
bepalingen in IFRS15 ‘Revenue fromContractswithCustomers’meegenomen.Nauitgebrei-
de analyse heeft de RJ geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van
IFRS15 inde richtlijnennietwenselijk is vanwegededoelgroep vande richtlijnen in com-
binatiemet dedaarmee samenhangende implementatiekosten. Derhalve had deRJ reeds
besloten tot het doorvoeren van specifieke wijzigingen in de richtlijnen voor opbrengst-
verantwoording en deze aan te vullenmet nadere uitleg en voorbeelden.

Innovember2019 isRJ-Uiting2019-15 ‘Ontwerprichtlijnenvoordeverslaggevingvanop-
brengsten’ gepubliceerd en naar aanleiding hiervan organiseerde de RJ een openbare bij-
eenkomst op 15 januari 2020. De tijdens deze bijeenkomst geuite commentaren en het
daarna schriftelijk ontvangencommentaaropdeontwerprichtlijnenzijndoordeRJ inbe-
handelinggenomenenbeoordeeld. Indecember2020 isvervolgensRJ-Uiting2020-15ge-
publiceerd. Dit project heeft geleid tot wijzigingen in hoofdstuk 270 ‘De winst-en-
verliesrekening’ en hoofdstuk 221 ‘Onderhanden projecten’ (en van hoofdstuk B13
‘Winst-en-verliesrekening’ enparagraaf B5.3 ‘Onderhandenprojecten’ in de RJk-bundel).

DekeuzevandeRJ omzoveel alsmogelijk de richtlijnen in stand tehoudenendezeaan te
vullenmet meer specifieke guidance en voorbeelden, maakt het inzichtelijk wat de pre-
ciezewijzigingenzijn.Omde implementatie vandewijzigingendiemogelijkvoortkomen
uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, staat de RJ toe dat dewijzigingen die toe-
zien op de verwerking van opbrengsten alleen hoeven te worden toegepast op overeen-
komsten aangegaan of gewijzigd op of na het begin van het boekjaar waarin deze
wijzigingen voor het eerst worden toegepast (prospectief).

De RJ benadrukt dat bij de interpretatie van de richtlijnen de bepalingen van IFRS 15, in-
clusief nadere guidance voor de toepassing van IFRS 15, niet leidend zijn. De RJ faciliteert
sinds de implementatie van IFRS 15 in 2018dat rechtspersonendie deRichtlijnen voor de
jaarverslaggeving toepassen, voordeverslaggevingvanopbrengstenengerelateerdekos-
ten optioneel IFRS 15 integraal kunnen toepassen. Deze faciliteit blijft onveranderd van
toepassing (zie onder andere alinea 101a van RJ 270).

De wijzigingen zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.
Eerdere toepassing is toegestaan. Onderstaand zijn de doorgevoerde wijzigingen nader
toegelicht. Tevens is een tabel opgenomenmeteenoverzicht vande indeRJ-bundel door-
gevoerdewijzigingen.

Het identificeren van de in een overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen
(alinea 109 van hoofdstuk 270 en alinea 112 van hoofdstuk 221)
De richtlijnenvereisten reeds dat in bepaalde gevallen de criteria voor de verwerking van
opbrengsten moesten worden toegepast op afzonderlijk te identificeren componenten
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van een transactie (aangeduid als prestatieverplichtingen), teneinde de economische re-
aliteit weer te geven. Deze bepaling was algemeen van aard. De RJ constateert dat in de
praktijk verschillendmet deze alineawerd omgegaan enheeft derhalve richtlijnen opge-
nomenvoorhet identificerenvanprestatieverplichtingen.Met deze richtlijnen beoogt de
RJ de verslaggeving van overeenkomsten met afzonderlijk te identificeren prestatiever-
plichtingenmeer in lijn te brengenmet de economische realiteit.

Garanties
(alinea 109b van hoofdstuk 270 en alinea 113 van hoofdstuk 221)
De richtlijnen bevatten voorheen geen specifieke bepalingen voor de verwerking van ga-
ranties. In de richtlijnen is nu opgenomen inwelke situatie een verstrekte garantie kan
classificeren als een afzonderlijke prestatieverplichting enwanneer dat niet het geval is.
Een verstrekte garantie is een afzonderlijke prestatieverplichting als de garantie (of een
deel van de garantie) inhoudt dat de afnemer een dienst ontvangt in aanvulling op de ga-
rantie dat het product voldoet aandeovereengekomen specificaties. Een reguliere garan-
tie die is bedoeld om de afnemer de zekerheid te bieden dat een geleverd goed aan de
overeengekomen specificaties voldoet, kwalificeert niet als een afzonderlijke prestatie-
verplichting. Als de bij een transactie verstrekte garantie een afzonderlijke prestatiever-
plichting betreft, wordt het deel van de transactieprijs toegerekend aan deze
prestatieverplichting verantwoord als uitgestelde opbrengst. Als daarvan niet sprake is,
wordendeteverwachtengarantiekostenalseengarantievoorzieningopgenomeninover-
eenstemmingmet alinea 408 van hoofdstuk 252.

Variabele vergoedingen
(alinea 106a van hoofdstuk 270 en alinea 202a van hoofdstuk 221)
In de richtlijnenwaren geen specifieke bepalingen opgenomen voor de verwerking van va-
riabele vergoedingen als de omvang ervan betrouwbaar kan worden bepaald. In de richt-
lijnen is nu opgenomen dat de omvang van een te verwerken variabele vergoeding wordt
bepaald door een schatting temaken. De rechtspersoonpast hierbij voorzichtigheid toe. De
toepassingvanvoorzichtigheidheeft alsdoel omervoor te zorgendateralleenopbrengsten
worden verwerkt waarvan de kans klein is dat ze later teruggenomen moetenworden.

De RJ benadrukt dat de schattingsonzekerheid ten aanzien van een variabele vergoe-
ding zodanig hoogkan zijn dat het bedrag vande totale opbrengst enhet resultaat niet op
betrouwbarewijzekunnenwordenbepaald.Dit zoubijvoorbeeldhetgevalkunnenzijnbij
eenovereenkomstwaarbijalleeneenvergoedingverschuldigdisindieneenbepaaldresul-
taatwordtbehaald(‘nocurenopay’). Indieneenovereenkomstbestaatuiteenvasteeneen
variabele vergoeding kan de omvang van de vaste vergoeding zodanig hoog zijn dat het
bedragvandetotaleopbrengstenhet resultaatwelopbetrouwbarewijzekunnenworden
bepaald ondanks de onzekerheid over de hoogte vande variabele vergoeding. DeRJ heeft
inbijlage 1 bij paragraaf 1 vanhoofdstuk270 tweevoorbeelden opgenomen ter illustratie
vande impact van schattingsonzekerheid ten aanzien vanvariabele vergoedingen (onder
25 Variabele vergoedingen).

Voor onderhandenprojecten in opdracht vanderden geldt een vergelijkbare bepaling. In-
dien de vergoeding voor de prestaties volledig of deels variabel is, wordt demate van on-
zekerheid meegenomen bij de beoordeling of de totale projectopbrengsten op
betrouwbarewijzekunnenwordenbepaaldalsonderdeelvandebeoordelingofhet resul-
taatvaneenonderhandenprojectopbetrouwbarewijzekanwordeningeschat(alinea307
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vanhoofdstuk221). Indienhetresultaatvanhetonderhandenprojectnietopbetrouwbare
wijze kanworden ingeschat, wordt geenwinst toegerekend (door toepassing van alinea
314 van hoofdstuk 221).

Het toerekenen van de in een overeenkomst opgenomen transactieprijs aan de in de overeen-
komst opgenomen prestatieverplichtingen
(alinea 109c van hoofdstuk 270 en alinea 112 van hoofdstuk 221)
De richtlijnen bevatten voorheen geen specifieke bepalingen voor de toerekening van de
transactieprijs in een overeenkomst aan de afzonderlijk te verwerken componenten (ge-
identificeerde prestatieverplichtingen) binnen een overeenkomst. In de richtlijnen is nu
opgenomendat deze toerekeningnaar ratovandewaardevandeprestatieverplichtingen
plaatsvindt. De rechtspersoon kan deze toerekening baseren op de zelfstandige verkoop-
prijs per prestatieverplichting. De zelfstandige verkoopprijs is de prijs die de rechtsper-
soon in rekening zou brengen als de goederen of diensten afzonderlijk zoudenworden
verkocht. Als alternatief kan de rechtspersoon de reële waarde hanteren in plaats van de
zelfstandige verkoopprijs.

Belangrijke financieringscomponent
(alinea 107 van hoofdstuk 270 en alinea 202b van hoofdstuk 221)
Inderichtlijnenwerdalleeningegaanopdesituatiedateenafnemerfinancieringontvangt
van de rechtspersoon. In de richtlijnenwordt nu ook ingegaan op door de rechtspersoon
ontvangen voorfinanciering. Als een overeenkomst een belangrijke financieringscompo-
nent bevat, wordt de transactieprijs aangepast voor de effecten van de tijdswaarde van
geld.Eenfinancieringscomponentmaginiedergevalalsonbelangrijkwordenaangemerkt
als ten tijdevanhet afsluitenvaneenovereenkomstderechtspersoonverwachtdatdepe-
riode tussen hetmomentwaarophij een toegezegd goed of een toegezegde dienst aan de
afnemeroverdraagtenhetmomentwaaropdeafnemervoordatgoedofdiedienstbetaalt
maximaal één jaar is.

Optreden voor eigen rekening (als principaal) of voor derden (als agent)
(alinea 105b van hoofdstuk 270 en alinea 114 van hoofdstuk 221)
Derichtlijnenbevattenreeds indicatorenomvast te stellenofderechtspersoonvooreigen
rekening bedragenontvangt (als principaal) of voor derden (als agent). In de richtlijnen is
toegevoegd dat ook de zeggenschap over de te leveren goederen en diensten direct voor-
afgaande aan de levering een indicator is voor het voor eigen rekening ontvangen vanbe-
dragen.

Opbrengsten uit licenties
(alinea’s 123 tot en met 126 van hoofdstuk 270)
De richtlijnen bepaalden dat royalty’s volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstem-
mingmet de inhoud van de overeenkomstworden verwerkt. Gegeven de algemene aard
vandeze bepaling heeft de RJmeer specifieke richtlijnen opgenomenvoor de verwerking
van opbrengsten uit licenties van intellectuele eigendom. In die richtlijnen is nu opgeno-
mendat voordeverwerking bepalend is of de licentie deverkoopvan eengoed ofhet ver-
lenenvaneendienstbetreft.Hierbij neemtderechtspersoon inaanmerkingofdeaardvan
de licentie eruit bestaat:
a. een recht te verlenen om gebruik te maken van het intellectuele eigendom van de

rechtspersoon zoals dat bestaat op hetmomentwaarop de licentiewordt verleend.

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2021

39



Dat betekent dat de rechtspersoon geenbelangrijke verplichting heeft omhet intel-
lectueleeigendominstandtehoudenofteverbeteren.Deopbrengstenuitdelicentie
worden dan verwerkt als de verkoop van een goed; of

b. een recht te verlenen om toegang te hebben tot het intellectuele eigendom van de
rechtspersoon zoals dat tijdens de hele duur van de licentie bestaat. Dat betekent
dat de rechtspersoon een belangrijke verplichting heeft omhet intellectuele eigen-
dom in stand tehoudenof te verbeteren.Deopbrengstenuit de licentiewordendan
verwerkt als het verlenen van een dienst.

In aanvulling hierop heeft de RJ in de richtlijnen opgenomen dat in geval van opbrengsten
uit licenties op basis van gerealiseerde verkopen of gebruik, opbrengsten pas worden ver-
werkt wanneer de verkoop door de afnemer plaatsvindt of naarmate het gebruik door de
afnemerplaatsvindt, rekeninghoudendmetdematewaarindeprestatieverplichting is ver-
vuld.

Wijzigingen van overeenkomsten
(alinea’s 129 en 130 van hoofdstuk 270 en alinea 205 van hoofdstuk 221)
De richtlijnen bevatten voorheen geen bepalingen met betrekking tot de verwerking van
wijzigingen van verkoopovereenkomsten, waaronder overeengekomen onderhanden pro-
jecten. De RJ heeft nu richtlijnen opgenomen hoe dergelijke wijzigingenworden verwerkt.
Derichtlijnenhebbenalsdoeldateenwijzigingvaneenbestaandeovereenkomstwordtver-
werkt conform de economische realiteit van die wijziging. Afhankelijk van de aard van een
wijziging van een bestaande overeenkomst, vindt verwerking van de wijziging plaats als:
– een afzonderlijke overeenkomst in aanvulling op de bestaande overeenkomst;
– een beëindiging van de bestaande overeenkomst en het afsluiten van een nieuwe

overeenkomst (waarin de nog niet verrichte prestatieverplichtingen van de beëin-
digde overeenkomstworden opgenomen); of als

– eenwijziging van de bestaande overeenkomst.

Vergoedingen aan afnemers van goederen en diensten
(alinea 108 van hoofdstuk 270)
In de richtlijnenwas opgenomen dat de te verwerken opbrengst wordt bepaald na aftrek
van eventuele bij verkoop verleende kortingen of omzetbonussen. Niet was bepaald in
welke situaties een aan afnemers van goederen en diensten verstrekte vergoeding als
een vermindering vandeopbrengstenwordt verwerkt. In de richtlijnen is nuopgenomen
dat dergelijke vergoedingen in mindering worden gebracht op de opbrengsten, tenzij de
betaling aan een afnemer plaatsvindt in ruil voor een te onderscheiden goed of dienst. De
RJwilhiermeevoorkomendatdegepresenteerdeopbrengstentehoogwordenweergege-
veninsituatiesdattegelijkertijdmethetovereenkomenvanteleverengoederenafspraken
wordengemaaktoververgoedingenaaneenafnemer inzakenietteonderscheidengoede-
renendiensten. Eenvoorbeeldhiervanbetreft eendoorde rechtspersoonaandeafnemer
verstrekte vergoeding die de afnemer verplicht een door de rechtspersoon verkocht pro-
duct op een bepaalde plaats in het schap van dewinkel op te nemen.

Opties van afnemers op bijkomende goederen of diensten
(alinea 109a van hoofdstuk 270)
De richtlijnen bevatten reeds specifieke bepalingen inzake loyaliteitsprogramma’s. In de
richtlijnen isnuopgenomendatals eenrechtspersooneenoptieaaneenafnemerverleent
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