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International Financial
Reporting Standards
Naar projectmatige omzetting van uw
waarderingsgrondslagen
Sinds 2005 zijn alle beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht hun resultaten te rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards
(IFRS). Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel organisaties die over
(moeten) gaan op de nieuwe standaard, merken dat de overgang naar nieuwe
reporting-standaarden meer inhoudt dan het wijzigen van de cijfers: het impliceert een algehele transformatie van de organisatie.

Waarom IFRS?

voor professionals door professionals

De Europese Unie heeft rapportage volgens IFRS verplicht gesteld voor beursgenoteerde
bedrijven. Maar ook voor andere organisaties kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn om
over te stappen op IFRS, ook al is dat volgens de wet niet verplicht. Zo kunnen hun resultaten immers beter vergeleken worden met die van (buitenlandse) branchegenoten. Banken,
leveranciers en afnemers kunnen daarnaast IFRS-rapportage vragen.

Systeemaanpassingen

Jaarrekening

Waardering

Voordelen van werken met IFRS
Er zijn verschillende redenen voor niet-beursgenoteerde bedrijven om toch over te
gaan op rapportage volgens IFRS, bijvoorbeeld:
• het wordt vereist door bijvoorbeeld de aandeelhouders of banken;
• het wordt makkelijker om samen te werken met beursgenoteerde bedrijven;
• er kan in sommige gevallen tegen gunstiger voorwaarden worden geleend;
• de jaarrekening wordt transparanter, dat kan nuttig zijn bijvoorbeeld voor PR-

voor professionals door professionals

doeleinden;
• werken met IFRS leidt tot kostenbesparingen voor internationaal opererende
bedrijven; die hoeven immers hun rapportages niet meer volgens verschillende
nationale systemen op te zetten.

Issues
Het omschakelen van rapporteren volgens GAAP- naar IFRS-normen is niet eenvoudig.
Vaak zien organisaties zich met de volgende problemen geconfronteerd:
• binnen de organisatie ontbreekt het aan kennis of capaciteit om wijzigingen in de
waarderingsgrondslagen door te voeren;
• er moet meer informatie worden verstrekt, die niet altijd aanwezig is;
• het is lastig om de waarde van sommige bezittingen zodanig vast te stellen dat ze niet
voortdurend aan schommelingen onderhevig zijn;
• IFRS is nog geen afgerond proces, er is constant discussie over de juiste interpretatie
van sommige regels.

Wat wij voor u kunnen doen
De omzetting van cijfers naar IFRS-rapportage kan het best projectmatig gebeuren, waarbij de kennis ingebed wordt in de organisatie. Daarbij is ruime aandacht voor de impact
van de omzetting op de bedrijfsprocessen noodzakelijk. Expertise op aanpalende terreinen, zoals hedge accounting en Basel III wanneer van toepassing, is bovendien eigenlijk
onontbeerlijk.
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