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VOORWOORD

Status van de Raad voor de Jaarverslaggeving
Inseptember1981 isdeStichtingvoorde Jaarverslaggeving (SJ)opgerichtdoordevolgende
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 december 2001 is de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) toegetreden tot het be-
stuur van de SJ. VBA participeert al sinds 1 januari 1986 in de RJ.

De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)1 neemt vanaf
1 juli 2002 deel aan het bestuur van de SJ. De NOvAA bezet tevens één zetel in de RJ.

Sinds 1 oktober 2002 participeert deKoninklijke VerenigingMKB-Nederland (MKB) in het
bestuur van de SJ. MKB bekleedt één zetel in de RJ.

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

DeSociaal-EconomischeRaad (SER),deNBAenEumediondragenjaarlijks financieelbij 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, in het bijzonder van de jaarrekening, binnen Nederland door rechtspersonen
en andere juridische entiteiten te bevorderen.

2. Dekwaliteit vandeexterneverslaggeving is vanbelangvoorgebruikers van informa-
tie.Gebruikersomvattenhuidigeenpotentiëlebeleggers,werknemers,geldschieters,
leveranciers en andere handelscrediteuren, cliënten, toezichthouders, overheden en
hun instellingen alsmede het publiek.

3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het publiceren van (ontwerp-)richtlijnen en stellige uitspraken en aanbevelin-

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. te participeren in internationale organisaties die zichbezig houdenmethet be-

vorderenvandekwaliteit van of het ontwikkelenvan standaarden tenbehoeve
van de externe verslaggeving.

1. Per 1 januari 2013 zijnNIVRA enNOvAA opgegaan in deNederlandse Beroepsorganisatie voor Accoun-
tants (NBA).
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AlsorgaanvandeStichtingis ingestelddeRaadvoordeJaarverslaggeving(RJ)diebijuitslui-
tingvanhetbestuurbelast ismethetopstellenenhetpublicerenvande indedoelomschrij-
ving genoemde stellige uitspraken, aanbevelingen en adviezen.

DeRJ is samengesteld uit representantenvan organisaties representatief voor de categorie
vanverschaffers,degebruikersendecontroleursvaninformatieverschaft indeexternever-
slaggeving, in het bijzonder in de jaarrekening van rechtspersonen of ander juridische en-
titeiten.DebenoemingvandeledenvandeRJgeschiedtdoorhetbestuuropvoordrachtvan
een benoemingscommissie. De onafhankelijke voorzitter van de RJ wordt eveneens be-
noemd door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

Het tripartiete overlegorgaan als voorloper van de Raad voor de Jaarverslaggeving
DewerkzaamhedenvandeRaadvoorde Jaarverslaggevingzijndevoortzettingvandievan
het Tripartiete Overlegorgaan (TO), waarvan de geschiedenis tot het eind van de zestiger
jaren teruggaat.
IndeWetopdeJaarrekeningvanOndernemingen,waarvanhetOntwerpop13mei1968bij
de Staten-Generaal werd ingediend, is bepaald dat de grondslagenwaarop dewaardering
van de activa ende passiva ende bepaling vanhet resultaat berusten,moetenvoldoen aan
normen die in hetmaatschappelijk verkeer als aanvaardbaarworden beschouwd. Blijkens
deMemorie vanToelichtingopdatOntwerpverwachttedeministervan Justitiedathet ge-
organiseerd bedrijfsleven, tezamen met de organisatie der accountants, de in het maat-
schappelijk verkeer gehanteerde grondslagen van waardering en winstberekening zou
inventariseren en toetsen. Bij deze toetsingsarbeid zouden bedrijfsleven en accountants
zich moeten laten leiden door hetgeen naar hun oordeel in het huidig bestel in het maat-
schappelijk verkeer en ter voldoening aan de eisen van (thans) artikel 2:362 BWals aan-
vaardbaar kanworden beschouwd. Deminister verwachtte dat de hieruit voortvloeiende
publicaties omtrent aanvaardbare grondslagen in eenduidelijke behoefte vandeonderne-
mingsbesturen zouden voorzien en mede ter oriëntatie van de Ondernemingskamer van
het Gerechtshof te Amsterdam zouden kunnen dienenwanneer een geschil ter zake aan
haar oordeel zouworden voorgelegd.
Na het inwerkingtreden van deWet in 1970 is de door deminister geuite verwachting ge-
realiseerd door de instelling, in 1971, van het Tripartiete Overlegorgaan (TO), waarin de
Commissies Jaarverslaggeving van de organisaties van werkgevers, 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
Sindshet tot standkomenvandewettelijkeregelingvoorjaarrekeningenin1970wordtaan
de daarin toegepaste grondslagen vanwaardering en resultaatbepaling de eis gesteld dat
dezevoldoenaannormendie inhetmaatschappelijk verkeer als aanvaardbaarwordenbe-
schouwd. In de Aanpassingswet Vierde EEG-richtlijn (Wet aanpassing van de wetgeving
aandevierde richtlijnvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappen inzakehet vennoot-
schapsrecht) is deze verwijzing naar aanvaardbare normenverruimd en betrokken op het
geheel van de jaarrekening. Evenals het TO beschouwt de RJ het als zijn taak om aan deze
normen inhoud te geven. Blijkens de Memorie van Toelichting bij het in september 1980
ingediendeWetsontwerp Aanpassing Vierde EEG-richtlijn wordt deze taakopvatting als-
ookdewijzewaaropdaaraan uitvoering is gegeven, door deminister van Justitie van grote
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betekenisgeacht.MetdezetaakopvattingbeoogtdeRJrichting tegevenaandejaarverslag-
geving in Nederland. Dit oogmerkwordt geconcretiseerd door het opstellen enpubliceren
van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

De uitvoering van de taak van de RJ
Voortgaandeopdedoorhet TO ingeslagenwegwordendoordeRJ voor nieuweonderwer-
pen eerst ontwerp-Richtlijnen gepubliceerd. De daarop ontvangen commentarenworden
bestudeerdenoverwogen.Opbasisdaarvanwordendeontwerpenzonodigherzienenver-
volgens als Richtlijnen gepubliceerd.
Met dezewerkwijze streeft deRJ ernaarde ervaringen ende inzichtenvande verschaffers,
degebruikers endecontroleursvan jaarrekeningen indevoorbereidingvanRichtlijnenzo-
veelmogelijk tebetrekken.Deopvattingenomtrentdeeisendieaaninhoudenvormvande
in de jaarrekening op te nemen informatie zijn te stellen, evolueren. Daaromgaat de RJ er-
van uit dat ook de gepubliceerde Richtlijnen aan deze evolutiemoetenworden aangepast.
DeRJneemtdaaromookgraagkennis van reacties encommentaren,waartoehethanteren
vandeRichtlijnenaanleidinggeeft.Dezeworden inoverweginggenomenenzonodigwor-
den de Richtlijnen aangepast of gewijzigd.

De inhoud en de betekenis van de ontwerp-Richtlijnen en de Richtlijnen
De RJ streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een
antwoord kanworden gevonden op demeeste zich in de praktijk voordoende vragen. Dit
wordtgerealiseerddoor voordebehandeldeonderwerpenuit te gaanvandewettelijke re-
geling voor jaarrekening en bestuursverslag.
Verderworden de uitspraken van deOndernemingskamer en deHoge Raad in de Richtlij-
nen verwerkt, voor zoverdeze naar het oordeel van deRJ geacht kunnenworden een alge-
meen karakter te dragen. Ook de door de IASB uitgebrachte standaarden dragen bij aan de
verdere ontwikkeling van de regelgeving inzake externe verslaggeving in Nederland. Kri-
tischwordtbezienof deze internationale regelgevingvoordemiddelgrote engrote rechts-
personen, waarvoor Titel 9 Boek 2 BWop grond van de eerste volzin van artikel 2:360 BW
geldt,vantoepassingzoumoetenzijn, alvorensdestandaarden inde(ontwerp-)Richtlijnen
worden verwerkt.
Aldus vertrouwt de RJ erop de regels en normen voor jaarverslaggeving overzichtelijk en
toegankelijk temaken voor verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarverslaggeving.
Voor zoverhet gaat omwettelijke voorschriften zijn deze als zodanig aangeduid. Door ver-
der indeRichtlijnenonderscheid temaken tussen stelligeuitspraken (vet gedrukt) enaan-
bevelingen beoogt de RJ de betekenis van de Richtlijnen voor de praktijk van de
jaarverslaggeving te nuanceren. Dit houdt indat aan de in vet gedrukte tekstweergegeven
stellige uitsprakeneen extra gewicht is toe te kennen.DeRJpretendeert niet dat de stellige
uitspraken in de (definitieve) Richtlijnen bindende kracht hebben zoals de voorschriften
van dewet. Het is uiteraard in laatste instantie de rechter, die in elk aan zijn oordeel onder-
worpen geding zal bepalen welke normen voor de desbetreffende jaarrekeningen in het
maatschappelijkverkeerals aanvaardbaarwordenbeschouwd.Dit impliceertdeeigenver-
antwoordelijkheid van de verslaggevende onderneming voor haar jaarrekening. De Richt-
lijnenen inhet bijzonderdedaarinopgenomen stelligeuitsprakendragen inhet algemeen
bij aan het door de wet verlangde inzicht in vermogen en resultaat. Dit houdt in dat ver-
wachtmagworden dat van stellige uitspraken slechts zalworden afgeweken, indien daar-
voor goede gronden zijn. DeRJ gaat er verder vanuit dat ook de aanbevelingen, alsmede in
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zekerematedeontwerp-Richtlijnensteunen richtingaandepraktijk vandeverslaggeving
zullen geven. De hiervoor beschreven betekenis van de Richtlijnenwordt bevestigd in uit-
spraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad.

De bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Zowel de Richtlijnen als de ontwerp-Richtlijnen zijn gebaseerd op de geldendewettelijke
regeling, zoals voornamelijk vervat in Titel 9 Boek 2 BW. De Richtlijnen zijn opgesteld op
basisvangepubliceerdeontwerp-Richtlijnen,waarbij uiteraardookdereactiesopdezepu-
blicaties zijn betrokken.
DezebundelRichtlijnenisvantoepassingvoorverslagjarendieaanvangenopofna1januari
2021. De RJ houdt zich voortdurend aanbevolen voor reacties en commentaren. De uiter-
lijke datum waarop deze met betrekking tot ontwerp-Richtlijnen bij voorkeur worden
ontvangen, is bij elke editie aangegeven.

Samenstelling Raad voor de Jaarverslaggeving
DeRaadvoorde JaarverslaggevingbestondtijdenshetsamenstellenvandeRJ-bundel2020
uit de volgende personen:

Voorzitter

prof. dr. P.A.M. Sampers RA

Leden

drs. H.P. van Arkel RA
J. Bakker RB RA
drs. P.A.M. Bos
M. Hartman RA
prof. dr. mr. J.B.S. Hijink
drs. D.Manschot RA
drs. H.F.H. van deMeerendonk RA
drs. J.A.R. Ousen RA RBA
R.A.H. Smittenberg

Secretariaat

mr. dr. C.J.A. van Geffen vaktechnisch secretaris
mevr. M. Eggenkamp-Klingers algemeen secretaris
mevr. B. Franzen stafmedewerker
M.S. Boersma junior 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. G.M. van Santen RA
VNO-NCW/MKB-Nederland:
drs. M.W. Noordzij

Samenstelling vaktechnische Staf

Devaktechnische Staf heeft alsbelangrijkste takenhetvoorbereidenvan (ontwerp-)Richt-
lijnen voor de jaarverslaggeving en interpretaties daarvan en het voorbereiden van com-
mentaren op ontwerpen van International Financial Reporting Standards (IFRS) en van
de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

De vaktechnische Staf bestond tijdens het samenstellen van de RJ-bundel 2020 uit de vol-
gende personen:

mevr. T. van den Vlekkert-Zevenbergen RAMSc,
voorzitter

KPMG

drs. R. van de Corput RA DRV
dr. B. Kamp RA BDO
mevr. drs. I. van Sloun RA Deloitte
D.C.A. Stolker RAMSc EY
mevr. drs. C.L. Suurland RA Deloitte
J.F.G. Tuithof RAMSc PwC

ondersteuning door RJ-secretariaat:

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

De RJ is de vaktechnische Staf voor deze bijdrage zeer erkentelijk. De RJ dankt ook de RJ-
werkgroepen en de vele anderen diemet hun arbeid en hun adviezen dewerkzaamheden
van de RJ daadwerkelijk steunen.

Amsterdam, juli 2020
Raad voor de Jaarverslaggeving

prof. dr. P.A.M. Sampers RA
voorzitter
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TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2020

Algemeen
Vooru ligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoorde jaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgrote rechtspersonen. Editie 2020 is van toepassing voor verslagjarendie aanvangenop
of na 1 januari 2021. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldt eveneens de ingangsdatum 1 januari 2021, tenzij anders is aangegeven. Eerdere toe-
passingwordt aanbevolen, tenzij in deRichtlijn anders is vermeld (zie ookRichtlijn100 In-
leiding, 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.

Terverduidelijking vanhetonderscheid tussenontwerp-Richtlijnenen (definitieve)Richt-
lijnenzijndealinea’smetdestatusvanontwerp-Richtlijnherkenbaaraandeopmaakvande
alineanummers in diapositief (wit tegen zwarte achtergrond).

Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegdbij de alinea’s die ten opzichte van de jaar-
editie2019 inhoudelijkzijngewijzigd. Indienhoofdstukkenofparagrafenmetdestatusvan
ontwerp-Richtlijn in de vorige editie zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, is tevens een
verticale streep gezet, ongeacht of de tekst in de Richtlijn afwijkt van die in de ontwerp-
Richtlijn. Indiengeenverticalestreep isgeplaatst,betrefthetgeennieuween/of inhoudelijk
gewijzigde alinea.
Dewetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli
2020.

Wijzigingen in editie 2020
InditTengeleidewordendebelangrijkstewijzigingentoegelichtdieindezeeditiezijndoor-
gevoerd. Deze toelichting is gestructureerd naar drie soorten wijzigingen. Alvorens in te
gaan op de wijzigingen volgt nu eerst een korte toelichting op de algemene achtergrond
van de drie soortenwijzigingen:

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uitingenzijnwijzigingen indeRichtlijnen,welkenapublicatie indeeerstvolgende jaar-
editie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingenworden gepubliceerd op de RJ-
website.Naopname indebundelhebbendeRJ-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 hetmaatschappelijk verkeer.

IndezebundelzijnallevantoepassingzijndeRJ-Uitingenverwerkt,namelijkdeRJ-Uitingen
2019-13 tot enmet 2019-16, 2019-18 tot enmet 2020-4, 2020-9en2020-11,met inachtne-
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mingvaneventueel binnengekomencommentaar.Ditwordtnaderuiteengezet inB.Wijzi-
gingen per hoofdstuk. Hieronder volgt een nadere toelichting inzake RJ-Uiting 2019-15
‘Ontwerp-Richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’. In C. Overige aanpassingen
worden andere aanpassingen uiteengezet.

BenadruktwordtdatenkeleRJ-Uitingennietzijnverwerktindezebundel,omdatdezegeen
invloedhebben(gehad)opdeinhoudvandezebundelomdatdezebijvoorbeeldnadereuit-
leg bevatten. Dit betreffen:
RJ-Uiting 2018-7: ‘Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze cryptocurrencies
in de jaarrekening’;
RJ-Uiting2019-17: ‘OverwegingenbijdeinvloedvandeIBOR-reformophedge-accounting’;
RJ-Uiting 2020-5: ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’;
RJ-Uiting 2020-6: ‘Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’;
RJ-Uiting 2020-7: ‘Tijdelijkewet COVID-19 Justitie en Veiligheid’;
RJ-Uiting 2020-8: ‘Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019’.
De laatstgenoemde vier RJ-Uitingen geven nadere duiding voor de verslaggevingspraktijk
vanwege de (mogelijke) impact van het coronavirus en/of gerelateerde overheidsmaatre-
gelen, maar bevatten geen (nieuwe) Richtlijnen.

RJ-Uiting 2019-15: ‘Ontwerp-Richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’
Innovember2019 isRJ-Uiting2019-15 ‘Ontwerp-Richtlijnenvoordeverslaggevingvanop-
brengsten’ gepubliceerd.Vanwegehet grote (toekomstige) belang voordeverslaggevings-
praktijk is besloten de inhoud van deze RJ-Uiting 2019-15, alsmede de daarin opgenomen
voorgestelde ontwerp-hoofdstukken 221 ‘Onderhanden projecten’ en 270 ‘De winst-en-
verliesrekening’, tevens integraaloptenemenindezebundel.Deontvangencommentaren
op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullenworden voor verslagjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2022, zijnmomenteel in behandeling. Naar verwachting zul-
len voor jaareinde 2020, na verwerking commentaar, deze ontwerp-hoofdstukken defini-
tief worden gemaaktmiddels een RJ-Uiting.

Hieronder volgt het Ten geleide behorend bij deze RJ-Uiting 2019-15 en bijbehorende bijlage:

DeRJheeftgeconstateerddat indepraktijkbehoefte is aannadereguidanceoverdemanier
waaropopbrengstenwordenverantwoordonderdeRichtlijnenvoorde jaarverslaggeving.
In de analyse hoe deRJ het beste aan deze behoefte tegemoet kan komenheeft de RJ de re-
centeffectief gewordenbepalingen in IFRS15 ‘Revenue fromContractswithCustomers’mee-
genomen. Na uitgebreide analyse heeft de RJ geconcludeerd dat het volledig overnemen
van de bepalingen van IFRS 15 in de richtlijnen niet wenselijk is vanwege de doelgroep
van de richtlijnen in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten.
Derhalve heeft de RJ besloten tot het voorstellen van specifieke wijzigingen in de huidige
richtlijnenvooropbrengstverantwoordingendezerichtlijnenaantevullenmetnadereuit-
leg en voorbeelden.

Op deze basis heeft de RJ ontwerp-Richtlijnen opgesteld voor de verslaggeving van op-
brengsten (hoofdstuk 270 ‘Dewinst-en-verliesrekening’ en hoofdstuk 221 ‘Onderhanden
projecten’).DeRJheefterbewustvoorgekozenzoveelalsmogelijkdebestaanderichtlijnen
in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden.
Deze benadering maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen ten opzichte van de
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huidige richtlijnenzijn.Omde implementatievandewijzigingendiemogelijkvoortkomen
uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, stelt deRJ voor toe te staandat dewijzigin-
gendietoezienopverwerkingvanopbrengstenalleenhoeventewordentoegepastopover-
eenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na de voorgestelde ingangsdatum of de
desbetreffende ingangsdatum bij eerdere toepassing (prospectief).

DeRJbenadruktdatbij de interpretatie vandevoorgesteldeontwerp-Richtlijnendebe-
palingenvan IFRS15, inclusiefnadereguidancevoordetoepassingvan IFRS15,niet leidend
zijn.

De RJ faciliteert sinds de implementatie van IFRS 15 in 2018 dat rechtspersonen die de
Richtlijnenvoorde jaarverslaggevingtoepassen,voordeverslaggevingvanopbrengstenen
gerelateerde kosten optioneel IFRS 15 integraal kunnen toepassen. Deze faciliteit blijft on-
veranderd van toepassing in de ontwerp-Richtlijnen (zie onder andere alinea 101a van RJ
270). De RJ stelt voor dewijzigingen van kracht te latenworden voor verslagjaren die aan-
vangen op of na 1 januari 2022.

OnderstaandwordendedoordeRJvoorgesteldewijzigingennader toegelicht. Indebij-
lagevanditTengeleidezijntabellenopgenomenmetdaarineenoverzichtvandedoordeRJ
voorgesteldewijzigingen.

Het identificeren van de in een overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen
(ontwerpalinea 109 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 112 van hoofdstuk 221)
De huidige richtlijnen vereisen reeds dat in bepaalde gevallen de criteria voor de verwer-
king van opbrengsten worden toegepast op afzonderlijk te identificeren componenten
van een transactie (aangeduid als prestatieverplichtingen), teneinde de economische rea-
liteitweer tegeven.Dezebepaling is algemeenvanaard.DeRJconstateertdat indepraktijk
verschillendmet deze alineawordt omgegaan en stelt derhalve voor nadere richtlijnen op
te nemen voor het identificeren van prestatieverplichtingen. Met de ontwerp-Richtlijnen
voorhet identificerenvanafzonderlijk teverwerkencomponentenbeoogtdeRJdeverslag-
gevingvanovereenkomstenmetafzonderlijkte identificerenprestatieverplichtingenmeer
in lijn te brengenmet de economische realiteit.

Garanties
(ontwerpalinea 109b van hoofdstuk 270)
Dehuidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingenvoor de verwerking van garan-
ties. In de ontwerp-Richtlijnen is opgenomen inwelke situatie een verstrekte garantie kan
classificerenalseenafzonderlijkeprestatieverplichtingenwanneerdatniethetgeval is.Een
verstrektegarantie iseenafzonderlijkeprestatieverplichtingalsdegarantie(ofeendeelvan
degarantie)inhoudtdatdeafnemereendienstontvangtinaanvullingopdegarantiedathet
productvoldoetaandeovereengekomenspecificaties.Eenregulieregarantiedie isbedoeld
omdeafnemerdezekerheid te biedendat eengeleverdgoedaandeovereengekomenspe-
cificaties voldoet, kwalificeert niet als een afzonderlijke prestatieverplichting.

Variabele vergoedingen
(ontwerpalinea 106a van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 202a van hoofdstuk 221)
De huidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor de verwerking van varia-
bele vergoedingen als de omvang ervanbetrouwbaar kanworden bepaald. DeRJ stelt voor
dat de omvang van een te verwerken variabele vergoeding dient te worden bepaald door
een beste schatting temaken. De rechtspersoon dient hierbij een redelijkemate van voor-
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zichtigheid toetepassen.HiermeebeoogtdeRJ tevoorkomendatopbrengstenwordenver-
antwoord die later weer moetenworden teruggenomen.

Het toerekenen van de in een overeenkomst opgenomen transactieprijs aan de in de overeen-
komst opgenomen prestatieverplichtingen
(ontwerpalinea 109c van hoofdstuk 270)
De huidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor de toerekening van de
transactieprijs in een overeenkomst aan de afzonderlijk te verwerken componenten
(geïdentificeerde prestatieverplichtingen) binnen een overeenkomst. In de ontwerp-
Richtlijnenwordtvoorgestelddat deze toerekeningnaar ratovandewaardevandepresta-
tieverplichtingen dient te geschieden. De rechtspersoon kan deze toerekening baseren op
de zelfstandige verkoopprijs per prestatieverplichting. De zelfstandige verkoopprijs is de
prijsdiederechtspersoon in rekeningzoubrengenalsdegoederenofdienstenafzonderlijk
zoudenwordenverkocht. Als alternatief kande rechtspersoonde reëlewaardehanteren in
plaats van de zelfstandige verkooprijs.

Belangrijke financieringscomponent
(ontwerpalinea 107 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 202b van hoofdstuk 221)
In dehuidige richtlijnenwordt alleen ingegaan opde situatie dat een afnemer financiering
ontvangt van de rechtspersoon. In de ontwerp-Richtlijnenwordt nu ook ingegaan op door
de rechtspersoon ontvangen voorfinanciering. Als een overeenkomst een belangrijke fi-
nancieringscomponent bevat, dient de transactieprijs aan teworden gepast voor de effec-
ten van de tijdswaarde van geld. Een financieringscomponent mag in ieder geval als
onbelangrijk worden aangemerkt als ten tijde van het afsluiten van een overeenkomst de
rechtspersoonverwachtdatdeperiode tussenhetmomentwaarophij een toegezegdgoed
of een toegezegde dienst aan de afnemer overdraagt en het moment waarop de afnemer
voor dat goed of die dienst betaalt maximaal één jaar is.

Optreden voor eigen rekening (als principaal) of voor derden (als agent)
(ontwerpalinea 105b van hoofdstuk 270)
De huidige richtlijnen bevatten indicatoren omvast te stellen of de rechtspersoon voor ei-
gen rekening (als principaal) bedragen ontvangtof voorderden (als agent). In deontwerp-
Richtlijnenistoegevoegddatdezeggenschapoverdeteleverengoederenendienstendirect
voorafgaande aan de levering een indicator is voor het voor eigen rekening ontvangenvan
bedragen.

Opbrengsten uit licenties
(ontwerpalinea’s 123 tot en met 126 van hoofdstuk 270)
De huidige richtlijnen bepalen dat royalty’s volgens het toerekeningsbeginsel in overeen-
stemming met de inhoud van de overeenkomst dienen te worden verwerkt. Gegeven de
algemene aard van deze bepaling stelt de RJ voor nadere richtlijnen op te nemen voor de
verwerkingvanopbrengstenuit licentiesvan intellectueleeigendom. Indeontwerp-Richt-
lijnenwordt voorgesteld dat voor de verwerking bepalend is of de licentie de verkoop van
eengoedofhetverlenenvaneendienst betreft.Hierbij neemtderechtspersoon inaanmer-
king of de aard van de toezegging eruit bestaat:
a. een recht te verlenen om gebruik te maken van het intellectuele eigendom van de

rechtspersoon zoals dit bestaat op het moment waarop de licentie wordt verleend.
Dat betekent dat de rechtspersoon geen kosten hoeft te maken om het intellectuele
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eigendominstand tehoudenof te verbeteren.Deopbrengstenuit de licentieworden
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 dit tijdens de hele duur van de licentie bestaat. Dat betekent
dat de rechtspersoon kosten zal maken om het intellectuele eigendom in stand te
houden of te verbeteren. De opbrengsten uit de licentie worden dan verwerkt als
het verlenen van een dienst.

In aanvulling hieropheeft deRJ in deontwerp-Richtlijnen opgenomendat in geval van op-
brengstenuit licentiesopbasisvangerealiseerdeverkopenofgebruikopbrengstenpasdie-
nen tewordenverwerktwanneerdeverkoopdoordeafnemerplaatsvindtofnaarmatehet
gebruik door de afnemer plaatsvindt.

Wijzigingen van overeenkomsten
(ontwerpalinea’s 129 en 130 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 205 van hoofdstuk 221)
Dehuidige richtlijnenbevattengeenbepalingenmetbetrekking totdeverwerkingvanwij-
zigingen van verkoopovereenkomsten. De RJ stelt in de ontwerp-Richtlijnen voor hoe der-
gelijkewijzigingendienentewordenverwerkt.Deontwerp-Richtlijnenhebbenalsdoeldat
eenwijziging van een bestaande overeenkomstwordt verwerkt conformde economische
realiteit van die wijziging. Afhankelijk van de aard van eenwijziging van een bestaande
overeenkomst, vindt verwerking van dewijziging 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 overeenkomst worden opgenomen); of als

– eenwijziging van de bestaande overeenkomst.

Vergoedingen aan afnemers van goederen en diensten
(ontwerpalinea 108 van hoofdstuk 270)
In de huidige richtlijnen is opgenomen dat de te verwerken opbrengst wordt bepaald na
aftrek van eventuele bij verkoop verleende kortingen of omzetbonussen. Niet is bepaald
in welke situaties een aan afnemers van goederen en diensten verstrekte vergoeding als
eenverminderingvandeopbrengstendient tewordenverwerkt. Indeontwerp-Richtlijnen
wordtvoorgestelddatdergelijkevergoedingeninminderingdienentewordengebrachtop
de opbrengsten, tenzij de betaling aan een afnemer plaatsvindt in ruil voor een te onder-
scheidengoedof dienst.DeRJwil hiermeevoorkomendat de gepresenteerde opbrengsten
te hoog wordenweergegeven in situaties dat tegelijkertijd met het overeenkomen van te
leveren goederen afsprakenworden gemaakt over vergoedingen aan een afnemer inzake
niet te onderscheiden goederen en diensten. Een voorbeeld hiervan betreft een door de
rechtspersoon aan de afnemer verstrekte vergoeding die de afnemer verplicht een door
de rechtspersoon verkocht product op een bepaalde plaats in het schap van dewinkel op
te nemen.

Opties van afnemers op bijkomende goederen of diensten
(ontwerpalinea 109a van hoofdstuk 270)
Dehuidige richtlijnenbevattenreedsspecifiekebepalingen inzake loyaliteitsprogramma’s.
In de ontwerp-Richtlijnenwordt voorgesteld dat de huidige richtlijnen inzake loyaliteits-
programma’s van toepassing zijn op alle aan afnemers verstrekte opties om bijkomende
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goederen of diensten te verkrijgen. Als gevolgwordt voor alle aan afnemers verstrekte op-
ties om bijkomende goederen of diensten gratis of tegen een korting te verkrijgen, beoor-
deeld of er sprake is van een afzonderlijke prestatieverplichting.

Niet-terugbetaalbare vergoedingen ten tijde van afsluiten overeenkomst
(ontwerpalinea 127 van hoofdstuk 270)
Bij sommige overeenkomsten brengt de rechtspersoon een afnemer een niet-terugbetaal-
barevergoeding in rekeningtentijdevanhetafsluitenvaneenovereenkomst.Voorbeelden
zijn ondermeer inschrijfgeld in overeenkomsten om lid teworden van een fitnessclub, ac-
tiveringskosten in telecommunicatieovereenkomsten, instellingskosten in bepaalde
dienstverleningsovereenkomstenenvoorbereidingskosten inbepaalde leveringsovereen-
komsten.Dehuidige richtlijnenbevattengeen specifiekebepalingenmetbetrekking tot de
verwerkingvandergelijkeniet-terugbetaalbarevergoedingen. Indeontwerp-Richtlijnenis
opgenomen dat een niet-terugbetaalbare vergoeding die in rekening wordt gebracht ten
tijde van het afsluiten van een overeenkomst niet altijd resulteert in de levering van een
goed of een dienst aan een afnemer. De vergoeding is dan een voorschot voor de levering
vandeverwachtetoekomstigegoederenofdiensten. Indeontwerp-Richtlijnenwordtvoor-
gestelddatderechtspersoonpasopbrengstenverwerktalsdieverwachtetoekomstigegoe-
deren of dienstenworden geleverd. Het ineens nemen als opbrengst op het moment van
ontvangenvaneendergelijkeniet-terugbetaalbarevergoedingterwijlgoederenofdiensten
nog niet geleverd zijn, acht de RJ niet een goedeweergave van de economische realiteit.

Niet door afnemers uitgeoefende rechten
(ontwerpalinea 128 en ontwerpvoorbeeld 13 in bijlage 1 van hoofdstuk 270)
In de huidige richtlijnen zijn geen bepalingen opgenomen over dewijze waarop de rechts-
persoon opbrengsten verwerkt wanneer afnemers hun rechten niet uitoefenen. In de ont-
werp-Richtlijnen wordt voorgesteld dat indien de rechtspersoon verwacht dat afnemers
niet alle toegekende rechten zullen uitoefenen, het bedrag gerelateerd aan die rechten als
opbrengst dient tewordenverwerkt conformhet patroonvande rechtendienaar verwach-
ting wel door afnemers uitgeoefend zullenworden. Indien de rechtspersoon verwacht dat
afnemers wel alle toegekende rechten zullen uitoefenen, dan dient het bedrag uit hoofde
van niet-uitgeoefende rechten pas als opbrengst te worden verwerkt op het moment dat
het zeer onwaarschijnlijk wordt dat de afnemer zijn resterende rechten nog zal uitoefenen.

Retouren
(ontwerpalinea 112 en ontwerpvoorbeeld 3 onder b in bijlage 1 van hoofdstuk 270)
Dehuidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen inzake de verwerking van ont-
vangenof te ontvangenbedragenwaaropde rechtspersoonverwachtgeen recht tehebben
(bijvoorbeeld als gevolg van retouren). In de ontwerp-Richtlijnen zijn voor dit onderwerp
specifieke bepalingen opgenomen. De RJ stelt voor dat de rechtspersoon de hoogte
van de vergoeding waarop hij verwacht recht te zullen hebben bepaalt op basis
vandeontwerp-Richtlijnenvoorvariabelevergoedingen.Voorbedragenwaaropderechts-
persoon niet verwacht recht te zullen hebben, dient de rechtspersoon een terugbetalings-
verplichting te verwerken. Een actief opgenomen voor het recht van de rechtspersoon om
goederenvandeafnemer terug tekrijgenbij deafwikkelingvandeterugbetalingsverplich-
ting, wordt initieel gewaardeerd op basis van de boekwaarde van de geleverde goederen
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verminderd met alle verwachte kosten om die goederen terug te krijgen (inclusief moge-
lijke dalingen inwaarde van geretourneerde goederen).

Presentatie van onderhanden projecten in de winst-en-verliesrekening
(ontwerpalinea 401 van hoofdstuk 221)
Onderdehuidigerichtlijnenwordendeprojectopbrengstenalsnetto-omzetofalswijziging
in onderhanden projecten in dewinst-en-verliesrekening gepresenteerd, zolang een pro-
ject nogniet is voltooid.DeRJ stelt vooromniet langer toe te staan dat projectopbrengsten
alswijziging inonderhandenprojectenwordengepresenteerd.DeRJverwachtdat doordit
voorstel eenbeter inzichtwordtgegeven indeprojectopbrengstenendevergelijkbaarheid
van jaarrekeningenwordtverbeterd.Volledigheidshalvebenadrukkenwijdatdepost ‘Wij-
ziging invoorradengereed product enonderhandenwerk’ zoals opgenomen in het Besluit
modellen jaarrekening geen betrekking heeft op onderhanden projecten zoals weergege-
ven in hoofdstuk 221. Deze post heeft betrekking op voorraden binnen het toepassingsge-
bied van hoofdstuk 220.

Presentatie van onderhanden projecten in de balans
(ontwerpalinea 409 van hoofdstuk 221)
Dehuidigerichtlijnenbiedendemogelijkheidomhetsaldovanalleonderhandenprojecten
als één totaal in debalans te presenteren. DeRJ acht dezepresentatiewijze niet langer aan-
vaardbaar, omdat deze presentatiewijze onvoldoende inzicht geeft in de balansposities en
niet in lijn is met de algemene bepalingen ten aanzien van het salderen van balansposten.
Indien het saldo van een onderhanden project:
– eendebetstandvertoont,dienthetnetto-bedragtewordenverwerktalseenactief;en
– eencreditstandvertoont,dienthetnetto-bedragtewordenverwerktalseenverplich-

ting.

Toelichting
(ontwerpalinea 601 van hoofdstuk 270)
In de huidige richtlijnen zijn vereisten opgenomen ten aanzien van het toelichten van op-
brengsten. In de ontwerp-Richtlijnenwordt voorgesteld dat voortaan de toelichting van op-
brengsten per belangrijke prestatieverplichting dient plaats te vinden naast de vermelding
van de aard van deze prestatieverplichtingen. Daarnaast wordt voorgesteld dat het totaal
vandegeactiveerdekostenvanhetverkrijgenvaneenovereenkomst toegelichtdient tewor-
den.

Overgangsbepalingen
(ontwerpalinea’s 701 en 702 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea’s 601 en 602 van
hoofdstuk 221)
Eenwijzigingvandegrondslagenalsgevolgvandewijzigingenvandehoofdstukken270en
221per1 januari2022–ofdedesbetreffende ingangsdatumbij eerdere toepassing–wordt
in lijnmet de bepalingenvanhoofdstuk 140 Stelselwijzigingen retrospectief verwerkt. Re-
trospectieve verwerking heeft de voorkeur van deRJ, omdat op diewijze de vergelijkbaar-
heid van jaarrekeningenwordt bevorderd.

Met het oog op het beperken van administratieve lasten stelt de RJ als alternatief voor
rechtspersonen toe te staandewijzigingen inhoofdstuk270enhoofdstuk221,metuitzon-
dering van dewijzigingen inzake presentatie en toelichting, alleen toe te passen op over-
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eenkomstenaangegaanofgewijzigdopofna1januari2022–ofdedesbetreffendeingangs-
datum bij eerdere toepassing.

De rechtspersoonheeft daarnaast demogelijkheid omdewijzigingen in hoofdstuk 270
en hoofdstuk 221, met uitzondering van dewijzigingen inzake presentatie en toelichting,
alleen toe te passen op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na een eerdere door
de rechtspersoon zelf gekozen datum dan 1 januari 2022 – of de desbetreffende ingangs-
datum bij eerdere toepassing.

DeRJ stelt tevens voordat indiendegrondslagendie de rechtspersoon toepastwijzigen
als gevolg vandewijzigingen inhoofdstukken270 en221per 1 januari 2022–of dedesbe-
treffende ingangsdatumbij eerdere toepassing– inde toelichtinguiteengezetdient tewor-
den opwelkewijze de overgang is verwerkt.

Bijlage bij Ten geleide bij RJ-Uiting 2019-15

Voorgestelde wijzigingen in RJ-bundel

Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Het identificeren van
de in een overeen-
komst opgenomen
prestatieverplichtin-
gen

De criteria voor de ver-
werking van opbreng-
stenworden toegepast
op afzonderlijk te iden-
tificeren componenten
van een transactie
teneinde de economi-
sche realiteit weer te
geven.

Nadere bepalingen
opgenomen opwelke
wijze afzonderlijk te
onderscheiden presta-
tieverplichtingen bin-
nen een overeenkomst
dienen teworden
geïdentificeerd ten
behoeve van het
verwerken van op-
brengsten per presta-
tieverplichting ten-
einde de economische
realiteit weer te geven.

270.109
221.112

Garanties Geen specifieke
bepalingen.

Bepalingen
opgenomenwanneer
een garantie wel of
geen afzonderlijke
prestatieverplichting
betreft.

270.109b
221.113

Variabele vergoedin-
gen

Geen specifieke
bepalingen.

De omvang van een te
verwerken variabele
vergoeding dient te
worden bepaald door
een beste schatting te
maken rekening hou-
dendmet een redelijke
mate van voorzichtig-
heid.

270.106a
221.202a
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Het toerekenen van de
in een overeenkomst
opgenomen transac-
tieprijs aan de in de
overeenkomst
opgenomen prestatie-
verplichtingen

Geen specifieke
bepalingen.

De in een overeen-
komst opgenomen
transactieprijs dient
aan de in de overeen-
komst opgenomen
prestatieverplichtingen
teworden toegerekend
naar ratovandewaarde
van deze prestatiever-
plichtingen.

270.109c
221.112

Belangrijke financie-
ringscomponent

Bevat slechts bepalin-
gen voor situatie dat
een afnemer financie-
ring ontvangt van de
rechtspersoon.

Ook in geval van be-
langrijke voorfinancie-
ring verstrekt door een
afnemer aan de rechts-
persoon dient de door
de rechtspersoon te
verwerken opbrengst
te worden aangepast in
combinatie met het
verwerken van rente-
lasten over de financie-
ringsperiode.
Een financieringscom-
ponentmag in ieder
geval als onbelangrijk
worden aangemerkt als
ten tijde van het afslui-
ten van een overeen-
komst de
rechtspersoon ver-
wacht dat de periode
tussen het moment
waarop hij een toege-
zegd goed of een toe-
gezegde dienst aan de
afnemer overdraagt en
hetmomentwaarop de
afnemer voor dat goed
of die dienst betaalt
maximaal één jaar is.

270.107
221.202b
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Optreden voor eigen
rekening (als princi-
paal) of voor derden
(als agent)

Indicatoren voor het
bepalen of de rechts-
persoon voor eigen re-
kening bedragen
ontvangt.

Dezeggenschapoverde
te leveren goederen en
diensten direct vooraf-
gaande aan de levering
aan de afnemer is toe-
gevoegd als indicator
voor het voor eigen re-
kening ontvangen van
bedragen.

270.105b
221.114

Opbrengsten uit
licenties

Royalty’s dienen te
worden verwerkt vol-
gens het toerekenings-
beginsel in
overeenstemming
met de inhoud van
de overeenkomst.

– De aard van een
licentie is bepalend
voor deverwerking van
de opbrengstenwaarbij
een onderscheid wordt
gemaakt tussen: een
recht om gebruik te
maken van het intel-
lectuele eigendomvan
de rechtspersoon zoals
dat bestaat op hetmo-
ment waarop de licen-
tie wordt verleend (de
prestatieverplichting
wordt op dat moment
vervuld); en
– een recht om toe-
gang te hebben tot het
intellectuele eigendom
van de rechtspersoon
zoals dat tijdensdehele
duur van de licentie
bestaat (de prestatie-
verplichting wordt ge-
durendededuurvande
licentie vervuld).

270.123-125

Opbrengsten uit licen-
ties op basis van ver-
kopen of gebruik

In algemene zin be-
paald dat opbrengsten
alleenworden ver-
werkt indien het waar-
schijnlijk is dat de
economische voorde-
lenmet betrekking tot
de transactie aan de
rechtspersoon zullen
toevloeien.

Opbrengsten uit licen-
ties van intellectuele
eigendom op basis van
verkopen of gebruik
dienen teworden ver-
werkt op het moment
dat de verkoop plaats-
vindt of naarmate het
gebruik door de afne-
mer plaatsvindt.

270.126
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