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IFRS 15: ‘Revenue from 
contracts with customers’ 

De IASB heeft de nieuwe IFRS 15 ‘Revenue from contracts 
with customers’-standaard geïntroduceerd om één model te 
creëren voor de winstverantwoording. IFRS 15 zal zorgen voor 
een grotere vergelijkbaarheid en consistentie tussen diverse 
sectoren en kapitaalmarkten. Het daadwerkelijk effect op 
diverse ondernemingen hangt af van de specifieke contractuele 
bepalingen die de onderneming heeft met haar klanten en hoe zij 
momenteel de huidige accounting standaarden implementeert. 

• met ingang van 1 januari 2018 zal de nieuwe standaard van 
kracht zijn.

• er zal één model worden geïntroduceerd voor de 
winstverantwoording. 

• de consistentie en vergelijkbaarheid tussen branches en 
kapitaalmarkten zal worden vergroot. 

Reikwijdte IFRS 15 
IFRS 15 is van toepassing op alle entiteiten die contracten 
aangaan met klanten om goederen, diensten of intellectuele 
eigendommen te leveren, met uitzondering van de volgende 
overeenkomsten: 

• leasecontracten in de zin van IAS 17;
• verzekeringscontracten in de zin van IFRS 4; 
• financieringsovereenkomsten in de zin van IAS 39; 
• financiële instrumenten in de zin van IFRS 9;
• garanties met uitzondering van productgaranties; 
• niet-monetaire uitwisselingen tussen entiteiten die in 

dezelfde branche werkzaam zijn om verkopen aan derden te 
faciliteren;  

• contracten die niet met klanten zijn afgesloten  
(bv. risicodragende contracten). 

Definitie van een klant
IFRS 15 definieert een klant als: ‘een partij die een 
overeenkomst is aangegaan met een entiteit om goederen of 
diensten te verkrijgen die deel uitmaken van de operationele 
activiteiten van de entiteit in ruil voor een vergoeding’. 
Transacties die betrekking hebben op meerdere partijen 
kunnen zorgen voor onduidelijkheden. Er kan een situatie 
ontstaan waarbij de klanten van die entiteit niet goed kunnen 
worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de specifieke feiten en 
omstandigheden, kan de klant worden geïdentificeerd. 

Bepaalde omstandigheden kunnen zich voordoen waarbij de 
tegenpartij niet altijd de ‘klant’ is (in de zin van IFRS15) van 
de entiteit, maar bijvoorbeeld een partner die de risico’s en 
opbrengsten met betrekking tot de ontwikkeling van een goed 
deelt met de entiteit. Dit is een veelvoorkomende situatie in de 
farmaceutische industrie, biotechnologie, olie- en gasindustrie 
en in de gezondheidszorg. Echter kan er afhankelijk van de 
feiten en omstandigheden ook sprake zijn van een ‘vendor-
customer relationship component’. Zulke contracten kunnen, 
al dan niet gedeeltelijk, alsnog binnen de reikwijdte van IFRS 
15 vallen, indien de wederpartij klant is in de zin van IFRS 15, 
voor alle of enkele bepalingen in dat contract. Entiteiten zullen 
zelf inzicht moeten verkrijgen om de klant te identificeren, en te 
beslissen of de transactie tussen partners een vendor-customer 
relationship bevat of slechts van samenwerkende aard is. 
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Het vijfstappenmodel 
De IASB heeft een vijfstappenmodel geïntroduceerd om 
de winsten te kunnen verantwoorden die voortkomen uit 
contracten met klanten. 

Identificeer het contract/de contracten  

met een klant 1

Identificeer de prestatieverplichtingen 2

Bepaal de transactieprijs 3

Alloceer de transactieprijs over de 

prestatieverplichtingen 4

Verantwoord de winsten op het moment dat  

entiteit de prestatieverplichtingen heeft voldaan 5

Stap 1: Identificeer het contract met de klant
IFRS 15 definieert een contract als: ‘een overeenkomst tussen 
twee of meerdere partijen die gepaard gaan met rechten en 
verplichtingen.’ Een contract kan schriftelijk of mondeling 
worden gesloten of geïmpliceerd zijn door de operationele 
activiteiten van een entiteit. Indien beide partijen het recht 
hebben om een geheel onuitgevoerd contract te ontbinden 
zonder enige vorm van compensatievergoeding aan de 
tegenpartij, is er volgens IFRS 15 géén sprake van een contract. 

Het IFRS 15 model is van toepassing indien er wordt voldaan 
aan de volgende cumulatieve vereisten: 

• een identificeerbaar contract dat voldoet aan de definitie 
van een contract in de zin van IFRS 15; 

• het contract bevat commerciële inhoud; 
• beide partijen hebben het contract goedgekeurd;
• de entiteit kan de volgende zaken identificeren;

 – de rechten van beide partijen, 
 –  de betalingsvoorwaarden voor de goederen en services 

die moeten worden geleverd; en
• het is waarschijnlijk dat de entiteit de vergoeding kan 

voldoen. 

Onder de nieuwe IFRS 15 richtlijn kan het lastig 
zijn om de klant te identificeren in een transactie 
waarbij verschillende partijen zijn betrokken. 
Entiteiten zullen zelf inzicht moeten verkrijgen 
om de klant te identificeren en te bepalen of de 
transactie tussen partijen een vendor-customer 
relationship bevat of slechts van samenwerkende 
aard is. 

Voorbeeld A  

Veranderingen ten opzichte van 
de huidige IAS 18 standaard 
Onder de huidige IAS 18 standaard worden transacties vaak 
onderverdeeld in diverse componenten die verantwoord 
worden onder verschillende standaarden. Een voorbeeld 
hiervan is een transactie rond verkoop van goederen en een 
loyaliteitsprogramma. Onder de nieuwe IFRS 15 standaard zal 
een onderscheid van dergelijke componenten niet verplicht zijn. 

IAS 18 schrijft specifieke regelgeving voor omtrent de 
verantwoording en waardering van interest en dividend. Interest 
en dividend vallen echter niet onder de reikwijdte van de nieuwe 
IFRS 15. 

De nieuwe IFRS 15 bevat geen verplichte splitsing 
van transacties in verschillende componenten. 
IFRS 15 bevat één accountingmodel. Afsplitsing 
is niet nodig aangezien de behandeling voor alle 
componenten hetzelfde is. Interest en dividenden 
vallen niet in de reikwijdte van IFRS 15. 

Voorbeeld B  
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Indien een contract niet voldoet aan deze criteria, kunnen 
winsten alleen worden verantwoord als: 

• de prestatieverplichtingen van de entiteit zijn voldaan en 
er geen terugbetaling mogelijk is van de totale ontvangen 
vergoeding; of 

• als het contract ontbonden is en er geen terugbetaling 
mogelijk is van de vergoedingen die zijn ontvangen.

Entiteiten kunnen ook een combinatie maken van twee of 
meerdere contracten en deze contracten behandelen als één 
contract, indien de ingangsdatum (vrijwel) hetzelfde is. Om 
contracten samen te mogen voegen, geldt een aantal criteria, 
te weten: 

nee

nee

nee

Zijn de 
contractonderhandelingen 

als één geheel met 
één commercieel doel 

gehouden? 

Is de vergoeding in een 
contract afhankelijk van 
de prijs of prestatie van 

een ander contract?

Hebben de contracten 
betrekking op één 

prestatieverplichting?

Behandel als 
individuele contracten 

Behandel als één contract

ja

ja

ja

Een contractherziening bestaat wanneer de partijen bij een 
contract een herziening goedkeuren die nieuwe afdwingbare 
rechten en verplichtingen van de partijen bij het contract 
creëert of bestaande wijzigt. Een contractherziening zou 
schriftelijk of bij mondelinge overeenkomst kunnen worden 
goedgekeurd of impliciet uit de gebruikelijke bedrijfspraktijken 
kunnen voortvloeien. De rechtspersoon dient een 
contractherziening als een afzonderlijk contract te verwerken 
als aan beide van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• het toepassingsgebied van het contract wordt breder 
vanwege de toevoeging van beloofde goederen of diensten 
die worden onderscheiden; en

• de prijs van het contract stijgt met een vergoeding die, 
om de omstandigheden van dat bepaalde contract tot 
uitdrukking te brengen, de opzichzelfstaande verkoopprijzen 
van de bijkomende beloofde goederen of diensten van de 
entiteit en alle passende aanpassingen van die prijs tot 
uitdrukking brengt.

Als een contractherziening niet als een afzonderlijk contract 
verwerkt wordt, dient de rechtspersoon de beloofde goederen 
of diensten die op de datum van de contractherziening nog 
niet zijn overgedragen (dat wil zeggen de resterende goederen 
of diensten) op één van de volgende toepasselijke wijzen te 
verwerken:

• de rechtspersoon dient de contractherziening als een 
beëindiging van het bestaande contract en de creatie van 
een nieuw contract te verwerken, als de resterende goederen 
of diensten te onderscheiden zijn van de goederen of 
diensten die op of vóór de datum van de contractherziening 
zijn overgedragen.

• de rechtspersoon dient de contractherziening te 
verwerken als de resterende goederen en diensten 
niet te onderscheiden zijn en derhalve van één enkele 
prestatieverplichting deel uitmaken die op de datum van de 
contractherziening gedeeltelijk is vervuld.
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Stap 2: Identificeren van de prestatieverplichtingen  
Na het identificeren van het contract, moet de entiteit de 
verschillende prestatieverplichtingen van het contract 
identificeren. Een prestatieverplichting is een overeenkomst 
die is vastgelegd in een contract om (1) goederen, services of 
een bundel goederen die te onderscheiden zijn over te dragen 
of (2) een serie te onderscheiden goederen of services die 
substantieel dezelfde inhoud bevatten en voldoen aan dezelfde 
criteria. Een goed of dienst is te onderscheiden als er wordt 
voldaan aan de volgende criteria: 

• de klant kan voordelen genieten uit het goed of de dienst zelf 
of in combinatie met andere producten die die klant al tot 
zijn beschikking heeft. Een reeds beschikbare product is een 
goed of dienst die afzonderlijk is verkocht (door de entiteit of 
een andere entiteit); en 

• Het goed of de dienst is afzonderlijk identificeerbaar van 
andere contractuele verplichtingen. 

Er is een aantal indicatoren dat de goederen of diensten die 
een onderneming belooft te leveren, niet te onderscheiden zijn. 
Een aantal van deze indicatoren is hieronder opgesomd.

• significante integratie services zijn verleend, dat wil zeggen 
dat de entiteit de goederen of diensten alleen als een input 
gebruikt om de specifieke output, zoals overeengekomen in 
het contract, te produceren; 

• de goederen of diensten veranderen aanzienlijk of wijzigen 
andere beloofde goederen / diensten uit het contract 
aanzienlijk.

• De goederen of diensten zijn sterk afhankelijk van, of 
samenhangend met andere overeengekomen goederen of 
diensten in het contract.

Distinct

De klant kan voordelen 
behalen op basis van 

het goed alleen of met 
de al reeds beschikbare 

resources

Een reeds beschikbare 
resource is een goed of 

service die afzonderlijk is 
verkocht (door de entiteit 

of een andere entiteit)

Afzonderlijk identificeerbaar

Significante integratie 
services worden 

niet verricht

Geen significante 
personalisatie

Niet in hoge mate 
afhankelijk of met 
elkaar verweven

+
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Stap 3: Vaststellen van de transactieprijs 
IFRS 15 definieert de transactieprijs als het bedrag dat een 
onderneming verwacht te ontvangen in ruil voor goederen of 
services die zijn toegezegd in een contractuele overeenkomst, 
met uitzondering van bedragen die zijn ontvangen voor externe 
derden (bijvoorbeeld omzetbelasting). Entiteiten zullen de 
volgende effecten in acht moeten nemen bij het bepalen van de 
verkoopprijs: 

1. variabele vergoeding; 
2. de beperkingen op variabele vergoeding;
3. tijdswaarde van geld; 
4. niet-cash vergoedingen; 
5. vergoedingen die nog betaald moeten worden aan de klant. 

Ad 1. Rekening houden met variabele vergoeding
Indien een contract een variabele vergoeding bevat, moet de 
transactieprijs worden geschat. Er zijn twee methoden om de 
transactieprijs te schatten: (1) de verwachte waarde of (2) 
de meest waarschijnlijke vergoeding die men zal ontvangen. 
Entiteiten moeten zelf inzicht verkrijgen om te bepalen welke 
methodiek het beste aansluit om de transactieprijs te bepalen. 
De entiteit moet wel dezelfde methode toepassen gedurende 
de looptijd van het contract. Indien de entiteit een retournering 
verwacht, moet er een schuld worden opgenomen ter hoogte 
van de geschatte waarde van de retouren. 

Een uitzondering op de algemene principes 
inzake variabele vergoeding is van toepassing op 
inkomsten uit een op sales-based of usage-based 
royalty in ruil voor een licentie van intellectueel 
eigendom, waarbij de licentie het enige of het 
prominente item is in het contract waar de royalty 
aan gerelateerd is. 

Voorbeeld C  

Ad 2. Beperkingen op variabele vergoedingen 
Als de vergoeding in een contract met een klant een variabele 
vergoeding bevat, dan is de entiteit verplicht te evalueren of 
de hoogte van de variabele vergoeding in de transactieprijs 
beperkt moet worden. Entiteiten moeten dit doen om ervoor te 
waken dat alleen omzet wordt verantwoord die waarschijnlijk 
(highly probable) is, en die niet later hoeven te worden 
teruggedraaid als de onzekerheid wordt weggenomen. 

Ad 3. Tijdswaarde van geld  
IFRS 15 verplicht ondernemingen om de tijdswaarde van geld 
mee te nemen in de schatting van de tansactieprijs, indien deze 
transactieprijs een significante financieringscomponent met 
zich meebrengt. Om te bepalen of de financieringscomponent 
significant is, moeten de volgende aspecten in acht worden 
genomen: 

• het verschil tussen de afgesproken vergoeding en de cash 
prijs; 

• het gecombineerde effect van: 
 – de verwachte tijdsduur tussen de levering van het goed of 

de dienst en het ontvangen van de betaling; 
 – het huidige intrestpercentage in de relevante markt. 

 
Een contract bevat geen significante financieringscomponent 
als: 

• er is vooruitbetaald, maar het moment van de overdracht 
van de goederen of diensten wordt bepaald door de klant; 

• de vergoeding variabel en afhankelijk is van factoren buiten 
de macht van de verkoper of de klant; 

• er een verschil is tussen de beloofde vergoeding en de cash 
prijs die gerelateerd is aan iets anders dan financiering. Een 
voorbeeld hiervan is het beschermen van een partij voor het 
niet-uitvoeren van de prestatieverplichtingen van de andere 
partij. 

Ad 4. Niet-cash vergoedingen 
Indien een transactie plaatsvindt in ruil voor een vergoeding die 
niet geschiedt op basis van liquide middelen, moet de entiteit 
de waarde van de vergoeding meten aan de hand van de fair 
value methode om de transactieprijs vast te stellen. Indien een 
onderneming niet in staat is om de waarde van de vergoeding 
te bepalen aan de hand van de fair value is de onderneming 
verplicht om de waarde van de goederen of de diensten die zijn 
geleverd te bepalen aan de hand van de standalone selling 
price en deze waarden te hanteren als de transactieprijs. 

Ad 5. Verschuldigde vergoedingen 
Verschuldigde vergoedingen aan klanten bevatten tevens de 
bedragen die de onderneming verwacht te voldoen aan de 
klant in een andere vorm dan liquide middelen. Als een klant te 
onderscheiden (zie de voorwaarden onder stap 2) goederen of 
diensten levert aan een derde partij in ruil voor een betaling, 
dan dient de onderneming de aankoop van deze goederen of 
diensten hetzelfde te behandelen als andere aankopen van 
leveranciers. 

Indien de klant een aangemerkt goed overdraagt aan een 
andere entiteit in ruil voor een financiële vergoeding, moet de 
kopende entiteit deze goederen of services op dezelfde manier 
verantwoorden als andere aankopen van andere leveranciers. 
Indien de verkoopprijs hoger is dan de reële waarde van het 
goed of service, moet de entiteit de transactieprijs verlagen 
tot de reële waarde. Het kan ook zo zijn dat de reële waarde 
van het goed of service niet bepaald kan worden, indien dit 
het geval is moet de transactieprijs worden verlaagd met de 
verkoopprijs.  

Stap 4: Alloceer de transactieprijs 
Entiteiten moeten de transactieprijs alloceren naar de 
verschillende prestatieverplichtingen die zijn ontstaan 
door het afsluiten van het contract. Voor de allocatie van 
de transactieprijs wordt de ‘stand-alone verkoopprijs’ (de 
verkoopprijs voor deze component) gebruikt. IFRS 15 definieert 
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de stand-alone verkoopprijs als: ‘de prijs waarvoor de entiteit 
het goed of service afzonderlijk zou verkopen aan een klant.’ 
De beste benadering voor de stand-alone verkoopprijs is de 
waargenomen verkoopprijs die de entiteiten hanteert voor 
dezelfde soort goederen (of services) aan dezelfde type klanten 
in soortgelijke omstandigheden.  Indien deze gegevens er niet 
zijn wordt de stand-alone verkoopprijs geschat met behulp van 
alle beschikbare informatie. IFRS 15 raad de volgende drie 
methodieken aan om de stand-alone verkoopprijs te bepalen: 

• Adjusted market assessment approach 
• Expected cost plus margin approach 
• Residual approach 

Alloceer kortingen en variabele vergoedingen  
Indien de som van de stand-alone verkoopprijs van de 
goederen (en services) de totale contractuele vergoeding 
overschrijdt, wordt het overschot als korting erkend en 
moet de korting worden gealloceerd aan de individuele 
prestatieverplichtingen. Desalniettemin, wordt de korting 
alleen gealloceerd aan de individuele prestatieverplichtingen 
waarbij er aantoonbaar bewijs is dat de korting hoort bij de 
desbetreffende prestatieverplichting. Volgens IFRS 15 moet 
de variabele vergoeding geheel worden gealloceerd aan één 
prestatieverplichting als de volgende twee voorwaarden zijn 
voldaan: 

• de variabele vergoeding is gerelateerd aan de inzet van de 
entiteit om de prestatieverplichting te voldoen. 

• de resultaten van de allocatie is consistent met de hoogte 
van de transactieprijs waarop de entiteit recht heeft in ruil 
voor de beloofde goederen (of diensten). 

Veranderingen in transactieprijs 
De entiteit moet alle veranderingen van de transactieprijs op 
dezelfde wijze alloceren aan de prestatieverplichtingen als 
bij de start van het contract. De gealloceerde hoeveelheden 
met betrekking tot reeds voldane prestatie verplichtingen, 
moeten in de periode waarin de transactieprijs is verantwoord 
worden opgenomen als winst of verlies. De entiteit moet de 
veranderingen proportioneel alloceren aan de individuele 
prestatieverplichtingen, tenzij een andere allocatie een betere 
weergave weergeeft van de economische realiteit. 

Stap 5: Verantwoord de winsten nadat de 
prestatieverplichtingen zijn voldaan 
Volgens IFRS 15 neemt een entiteit opbrengsten op wanneer 
of wanneer zij toegezegde goederen of diensten aan een klant 
overdraagt. Een ‘overdracht  vindt plaats wanneer de klant de 
controle over het goed of dienst verkrijgt.  Een cliënt verkrijgt 
de zeggenschap over een actief (goed of dienst) wanneer hij 
het gebruik van het actief kan sturen en nagenoeg alle overige 
voordelen van kan verkrijgen. 

Controle kan op een bepaald moment of in de tijd worden 
overgedragen.  Zeggenschap wordt geacht in de tijd te zijn 
overgedragen indien er aan een van de volgende voorwaarden 
is voldaan:

• de klant heeft zeggenschap over het actief zoals het wordt 
gecreëerd of versterkt door de prestaties van de entiteit uit 
hoofde van het contract;

• de klant ontvangt en gebruikt de voordelen van de prestaties 
van de entiteit naarmate de entiteit haar prestaties uitvoert.;

• de prestaties van de entiteit creëert of verbetert een actief 
dat geen andere bestemming heeft dan de entiteit, en 
de entiteit heeft het recht om een betaling te ontvangen 
voor tot dusver verrichte werkzaamheden. Een entiteit 
beoordeelt of een beloofd actief bij aanvang van het 
contract een alternatief gebruik heeft, door na te gaan 
of zij het gedeeltelijk voltooide actief gedurende het 
gehele productieproces gemakkelijk aan een andere klant 
kan doorsturen. Bovendien moet het recht op betaling 
afdwingbaar zijn en moet een verkoper bij de beoordeling 
van de afdwingbaarheid van dat recht rekening houden 
met de contractuele bedingen, alsmede met wetgeving of 
juridische precedenten die deze bedingen zouden kunnen 
omzeilen.

Een entiteit neemt in de loop van de tijd opbrengsten op die 
verband houden met een prestatieverplichting waaraan in de 
loop der tijd wordt voldaan door de voortgang te meten die 
wordt geboekt bij de voltooiing van die prestatieverplichting. 
In IFRS 15 worden twee categorieën methoden besproken die 
geschikt zijn om de vorderingen van een entiteit op weg naar de 
voltooiing van een prestatieverplichting te meten:

• outputmethoden; en 
• inputmethoden.



8  IFRS 15: ‘Revenue from contracts with customers’

Garanties
IFRS 15 identificeert twee soorten garanties: 

• garanties die een dienst verlenen aan de klant, naast 
de garantie dat het geleverde product voldoet aan de 
bepalingen van het contract (‘garanties van het type 
dienstverlening’)

• garanties die de klant beloven dat het geleverde 
product is zoals gespecificeerd in het contract 
(‘verzekeringsgaranties’)

Garanties van het type dienstverlening
Indien de klant de mogelijkheid heeft om de garantie 
afzonderlijk te kopen of indien de garantie de klant een dienst 
verleent die verder gaat dan het verhelpen van defecten 
die op het moment van de verkoop bestonden, verleent de 
entiteit een garantie van het type dienstverlening. Dit type 
garantie vertegenwoordigt een afzonderlijke dienst en is een 
afzonderlijke prestatieverplichting. Op basis van de geschatte 
stand-alone verkoopprijs van de garantie wijst de entiteit 
daarom een deel van de transactieprijs toe aan de garantie. De 
entiteit neemt vervolgens de toegerekende opbrengsten op over 
de periode waarin de garantiedienst wordt verleend. 

Garanties van verzekeringstype
Als de klant recht heeft op garantie wanneer hij/zij een 
dienst of goed koopt, verstrekt de entiteit een garantie van 
het verzekeringstype. Door dit type garantie te bieden, heeft 
de verkopende entiteit daadwerkelijk een kwaliteitsgarantie 
gegeven. Volgens de standaard worden deze soorten 
garanties administratief verwerkt als garantieverplichtingen 
en worden de geschatte kosten om aan deze verplichtingen te 
voldoen opgenomen in overeenstemming met de vereisten in 
IAS 37.

Contractkosten 
IFRS 15 specificeert de administratieve verwerking van 
kosten die een entiteit maakt bij het verkrijgen en uitvoeren 
van een contract voor de levering van goederen en diensten 
aan klanten, zowel voor verkregen contracten als contracten 
waarover wordt onderhandeld.

Kosten voor het verkrijgen van een contract 
Volgens IFRS 15 worden de incrementele kosten voor het 
verkrijgen van een contract heroverwogen als de entiteit 
verwacht deze kosten te dekken. IFRS 15 staat een entiteit 
toe om de acquisitiekosten van een contract als een actief 
heroverwogen, als de entiteit verwacht deze kosten te dekken. 
Entiteiten mogen voor deze benadering kiezen als keuze van 
de grondslagen voor financiële verslaggeving en moeten deze 
methode, indien zij dat doen, consistent toepassen op alle 
korte termijn verwervingskosten van contracten. Bijvoorbeeld 
verkoopprovisies die rechtstreeks verband houden met de 
verkoop die in een bepaalde periode werd gerealiseerd, 
zijn veelal incrementele kosten die een activering vereisen. 

Sommige bonussen en andere vergoedingen die gebaseerd 
zijn op andere kwantitatieve of kwalitatieve maatstaven 
voldoen veelal niet aan de criteria voor activering omdat ze 
niet rechtstreeks verband houden met het verkrijgen van een 
contract. 

Kosten voor de uitvoering van een contract 
IFRS 15 verdeelt de kosten voor de uitvoering van contracten in 
twee categorieën: 

1.  kosten die aanleiding geven tot een actief
2.  kosten die als last worden opgenomen op het moment dat ze 

worden gemaakt 

Bij het bepalen van de juiste verwerking van dergelijke kosten 
maakt IFRS 15 duidelijk dat eventuele andere toepasselijke 
standaarden als eerste in aanmerking worden genomen. IFRS 
15 geeft aan dat kosten geactiveerd kunnen worden, zelfs 
als het gerelateerde omzetcontract met de klant nog niet 
is afgerond. In plaats van toe te staan dat kosten verband 
houden met een potentieel toekomstig contract, vereist de 
standaard echter dat de kosten verband houden met een 
specifiek identificeerbaar verwacht contract. Kosten die 
verband houden met een opdracht omvatten kosten voor 
onder meer 

1.  directe personeelskosten;
2.  directe materiaalkosten;  
3.  toerekening van kosten die verband houden met het contract 

of de contractactiviteiten;
4.  kosten die op grond van het contract uitdrukkelijk ten laste 

van de klant komen; en 
5.  andere kosten die alleen worden gemaakt omdat een entiteit 

het contract is aangegaan.

Bij het bepalen of kosten aan de criteria voor activering 
voldoen, moet een entiteit rekening houden met haar specifieke 
feiten en omstandigheden.  Een voorbeeld van gemaakte kosten 
die middelen van de entiteit genereren of verhogen die zullen 
worden gebruikt om in de toekomst aan prestatieverplichtingen 
te voldoen, kan de immateriële ontwerp- en engineering-kosten 
zijn die verband houden met toekomstige prestaties en die 
gedurende de looptijd van het contract voordelen opleveren (of 
blijven opleveren). Om te voldoen aan het criterium ‘verwachte 
terug te verdienen kosten’ moeten deze kosten ofwel expliciet 
terug betaalbaar zijn onder het contract, ofwel weerspiegeld 
worden in de prijsstelling op het contract en terug vorderbaar 
zijn via een marge.

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op 
geactiveerde kosten 
Voor ieder door een entiteit opgenomen actief wordt aan het 
einde van iedere verslagperiode beoordeeld of er indicaties 
zijn voor bijzondere waardevermindering. Er is sprake van een 
bijzondere waardevermindering indien de boekwaarde van een 
actief hoger is dan het bedrag van de vergoeding die de entiteit 
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verwacht te ontvangen in ruil voor de levering van de verbonden 
goederen en diensten, verminderd met de resterende kosten die 
rechtstreeks verband houden met de levering van die goederen 
en diensten. 

Echter, voordat een bijzonder waardeverminderingsverlies 
op geactiveerde kosten die zijn gemaakt om een contract te 
verkrijgen of uit te voeren wordt verantwoord, zal de entiteit 
moeten nagaan of een bijzonder waardeverminderingsverlies 
moet worden opgenomen in overeenstemming met een andere 
standaard (bijvoorbeeld IAS 36 Bijzondere waardevermindering 
van activa). Na toepassing van de impairmenttoets op de geac-
tiveerde kosten, neemt een entiteit de resulterende boekwaarde 
op in de boekwaarde van een kasstroom-genererende eenheid 
voor de toepassing van de vereisten in IAS 36.

Licenties van intellectueel 
eigendom 
IFRS 15 verschaft toepassingsleidraad specifiek voor de 
opname van opbrengsten uit licenties voor intellectuele 
eigendom, wat licht afwijkt van de vereisten die gelden voor alle 
andere beloofde goederen en diensten.   

Vaststellen of een licentie ‘distinct’ is
De toepassingsleidraad voor licenties van intellectuele 
eigendom is alleen van toepassing op licenties die afzonderlijk 
zijn. Indien een contract een overeenkomst met meerdere 

elementen bevat met beloften voor bijkomende goederen en 
diensten die expliciet of impliciet kunnen zijn, bepaalt de entiteit 
eerst of de licentie van intellectuele eigendom afzonderlijk is. 
Dit houdt in dat wordt nagegaan of de klant zelf of samen met 
reeds beschikbare middelen kan profiteren van de licentie. Om 
te bepalen of een licentie distinct is, wordt verwezen naar de 
richtlijnen op pagina 5. 

Bepaling van de aard van de belofte van de entiteit 
Voor alle licenties van intellectueel eigendom waarvan is 
vastgesteld dat ze distinct zijn, bepaalt een entiteit de aard 
van de belofte aan de klant. De standaard stelt dat entiteiten 
beslissen welke klanten welke rechten krijgen:

1.  een recht van toegang tot het intellectuele eigendom van 
de entiteit zoals dat overal bestaat de licentieperiode, 
met inbegrip van eventuele wijzigingen in die intellectuele 
eigendom (‘toegangsrecht’) 

of

2.  een recht op het gebruik van de intellectuele eigendom van 
de entiteit zoals deze bestaat op het moment dat de licentie 
wordt verleend (‘een gebruiksrecht’)
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Om te bepalen of de belofte van een entiteit om een licentie te verlenen een klant een recht van toegang tot het 
intellectuele eigendom van een entiteit dan wel een recht van gebruik op het intellectuele eigendom van een 
entiteit verleent, moet een entiteit overwegen of een klant het gebruik van een licentie kan sturen en nagenoeg 
alle resterende voordelen kan verkrijgen op het moment dat de licentie wordt verleend. Een klant kan het gebruik 
van een licentie op het tijdstip waarop de licentie wordt verleend, niet dirigeren en nagenoeg alle resterende 
voordelen van een licentie verkrijgen wanneer het intellectuele eigendom waarop de klant recht heeft, 
gedurende de licentieperiode verandert. Het intellectuele eigendom zal veranderen (en dus van invloed zijn op 
de beoordeling van de entiteit wanneer de klant de licentie controleert) wanneer de entiteit betrokken blijft bij 
haar intellectuele eigendom en de entiteit activiteiten onderneemt die een aanzienlijke invloed hebben op het 
intellectuele eigendom waarop de klant rechten heeft. In deze gevallen geeft de licentie de klant een recht van 
toegang tot het intellectuele eigendom van de entiteit. Daarentegen kan een klant het gebruik van de licentie 
op het tijdstip waarop de licentie wordt verleend, leiden en nagenoeg alle overige voordelen van de licentie 
verkrijgen indien het intellectuele eigendom waarop de klant rechten heeft, niet verandert (zie paragraaf 
B61). In die gevallen veranderen activiteiten van de entiteit alleen haar eigen activa (d. w. z. de onderliggende 
intellectuele eigendom) die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de entiteit om toekomstige licenties 
te verlenen; deze activiteiten zouden echter geen invloed hebben op de bepaling van wat de licentie verleent of 
wat de klant controleert. De aard van de belofte van een entiteit bij het verlenen van een licentie is een belofte 
op een recht van toegang tot het intellectuele eigendom van de entiteit indien aan alle volgende criteria is 
voldaan:
1.  het contract vereist, of de klant redelijkerwijs verwacht, dat de entiteit activiteiten onderneemt die een 

aanzienlijke invloed hebben op het intellectuele eigendom waarop de klant rechten heeft (zie alinea B59);
2.  de door de licentie verleende rechten de klant rechtstreeks blootstellen aan alle positieve of negatieve 

effecten van de activiteiten van de entiteit die in de alinea worden genoemd; en
3.  deze activiteiten niet leiden tot de overdracht van een goed of een dienst aan de klant, aangezien deze 

activiteiten plaatsvinden.
Factoren die erop kunnen wijzen dat een cliënt redelijkerwijs kan verwachten dat een entiteit activiteiten zal 
ondernemen die het intellectuele eigendom in aanzienlijke mate beïnvloeden, zijn onder meer de gebruikelijke 
handelspraktijken van de entiteit, gepubliceerde gedragsregels of specifieke verklaringen. Hoewel dit niet 
bepalend is, kan het bestaan van een gedeeld economisch belang (bijvoorbeeld een op verkoop gebaseerde 
royalty) tussen de entiteit en de klant in verband met het intellectuele eigendom waarop de klant rechten heeft, 
er ook op wijzen dat de klant redelijkerwijs mag verwachten dat de entiteit dergelijke activiteiten zal ontplooien.

Extract uit IFRS 15 

Het is belangrijk op te merken dat wanneer een entiteit 
deze beoordeling uitvoert, zij het effect van andere 
prestatieverplichtingen in de overeenkomst buiten beschouwing 
moet laten. 

Overdracht van zeggenschap over in licentie gegeven 
intellectuele eigendom 
Op basis van de vraag of de aard van de belofte van de entiteit 
een recht van toegang of een recht op het gebruik van het 
intellectuele eigendom is, zou de aan de in licentie gegeven 
intellectuele eigendom toegekende vergoeding worden erkend 
over de licentieperiode (voor een recht van toegang) of op 
het moment dat de klant de in licentie gegeven intellectuele 
eigendom voor het eerst kan gebruiken (voor een recht van 
gebruik).

Presentatie 
Wanneer elke partij een overeenkomst heeft uitgevoerd, 
moet de rechtspersoon het contract als een contractuele 
of contractuele verplichting presenteren, afhankelijk van de 
relatie tussen de prestatie van de rechtspersoon en de betaling 
door de klant. Indien een klant een vergoeding betaalt of de 
rechtspersoon recht heeft op een onvoorwaardelijke vergoeding 
(bijvoorbeeld een claim), moet de juridische entiteit het 
contract als een contractuele verplichting verantwoorden in de 
jaarrekening. Dit gebeurt wanneer de vergoeding is voldaan of 
wanneer deze claim verschuldigd is. Indien de juridische entiteit 
goederen of diensten aan een klant overdraagt voordat de 
klant een vergoeding betaalt of voordat betaling verschuldigd 
is, moet de juridische entiteit het contract presenteren als 
een contractueel actief, exclusief alle bedragen die als claim 
worden gepresenteerd.
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Opmerkingen 
De juridische entiteit moet de volgende informatie toelichten, 
tenzij deze bedragen in de winst- en verliesrekening worden 
gepresenteerd:

• prestatieverplichtingen:
De juridische entiteit moet informatie verstrekken over 
haar prestatieverplichtingen in klantencontracten, met 
inbegrip van een beschrijving van het tijdstip waarop de 
juridische entiteit gewoonlijk haar prestatieverplichtingen 
nakomt (bijvoorbeeld bij verzending, bij levering, wanneer 
diensten worden verleend of bij voltooiing van de dienst), 
met inbegrip van het tijdstip waarop in een facturerings- en 
bewaringsovereenkomst aan de prestatieverplichtingen 
wordt voldaan.

• praktische oplossingen:
Indien de rechtspersoon kiest voor de praktische oplossing 
met betrekking tot het bestaan van een significante 
financieringscomponent of de marginale kosten van het 
verkrijgen van een contract, moet de rechtspersoon dit 
vermelden.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over IFRS 16? Neem dan contact 
op met uw adviseur of met Hanneke Knoop, 
Hoofd Bureau Vaktechniek Accountancy.
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Achtergrondinformatie
Impact IFRS 15 
De impact van IFRS 15 is afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden. De effecten voor de dienstensector kunnen 
worden ingeschat om bedrijven een indicatie te geven van de effecten van IFRS 15.1  

Step Heat map
items

Aerospace
and

defense

FSO Auto Health
care

Life
sciences

Media &
Enter-

tainment

Oil
and
gas

Real
estate

RCP Software Telecom

1 Identify the 
contract H L L M M M L M L M M

2
Identify the 

performance 
obligations 

H L H H H H M M H H H

3
Determine the 

transaction 
price 

H M H H H H H H M H H

4
Allocate the 
transactio 

price 
H M M H H M M M M H H

5 Recognise 
revenue H M M M H H M H L H H

 Very High   High   Medium   Low

1. BRON: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_15_The_new_revenue_recognition_standard/$FILE/IFRS15_low.pdf
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Verschillen IFRS 15 en Dutch GAAP

Signifi cant diff erences between IFRS 15 and Dutch GAAP
Focus on control instead of 
risks and rewards

IFRS 15 focuses on when control of goods has been transferred to the customer. As a consequence, entities will 
need to assess whether control over goods passes to the customer at the point of shipment or at the point of 
delivery. This could result in revenue being recognized at a diff erent time if the transfer of control happens at 
a diff erent point in time then the transfer of the signifi cant risks and rewards. In general, the control of a good 
will be transferred to a customer when the signifi cant risks and rewards of ownership are transferred to the 
customer. However, IFRS 15 stresses that this will not always be the case. Under IFRS 15 the transfer of signifi cant 
risks and rewards is considered just an indicator of the transfer of control. If under IFRS 15 revenue is recognised 
at the point of shipment, it may be necessary to allocate part of the transaction price to a distinct ‘shipping 
and risk coverage’ service (performance obligation), with that element of revenue recognized when the service 
is provided. 

Under Dutch GAAP, the timing of revenue recognition from the sale of goods is based primarily on the transfer 
of risks and rewards. This diff erent approach may result in a diff erent timing for revenue recognition for some 
entities. For example, some entities may supply goods on the basis that the title passes to the customer at the 
point of shipment but, as a matter of business practice, may compensate customer for loss or damage during 
shipping (either through credit or replacement). Under Dutch GAAP it’s possible that revenue is recognized only 
at the point of delivery, on the basis that some exposure to risks and rewards is retained until then. 

 Identifi cation of performance 
obligations

 IFRS 15 requires the revenue from a contract to be allocated to each distinct good or service provided on a 
relative standalone selling price basis, though a ‘residual’ approach is permitted in limited circumstances. This 
may signifi cantly change the profi le of revenue recognition for some entities where, for example, they off er a 
‘free’ maintenance period to customers as part of a transaction. 

Under Dutch GAAP there is greater room for judgment when identifying the goods and services within a 
contract and then allocating the revenue to those goods and services identifi ed. 

Allocating revenue to 
performance obligations 

IFRS 15 requires the revenue from a contract to be allocated to each distinct good or service provided on a 
relative standalone selling price basis, though a ‘residual’ approach is permitted in limited circumstances. 
Given the lack of specifi c guidance under Dutch GAAP, there is greater room for judgment when identifying the 
goods and services within a contract and then allocating the revenue to those goods and services identifi ed. 

Eff ect of time value of money IFRS 15 introduces more extensive guidance on fi nancing arrangement and the impact of the time value of 
money. Under IFRS 15, the fi nancing component, if it is signifi cant, is accounted for separately from revenue. 
This applies to payments in advance as well as in arrears, but subject to an exemption where the period 
between payment and transfer of goods or services will be less than one year. Under Dutch GAAP the focus is 
on deferred payment terms. No guidance is included for payments in advance. 

Warranties IFRS 15 distinguishes between a warranty providing assurance that a product meets agreed-upon 
specifi cations (accounted for as a cost provision) and a warranty providing an additional service (for which 
revenue will be deferred). Consideration of factors such as whether the warranty is required by law, the length 
of the warranty coverage period, and the nature of the tasks the entity promises to perform will be necessary to 
determine which type of warranty exists. If a customer can chose whether or not to purchase a warranty as an 
“optional extra”, that warranty will always be treated as a separate service. Where a warranty is determined to 
include both elements (assurance and service), the transaction price is allocated to the product and the service 
in a reasonable manner (if this is not possible, the whole warranty is treated as a service). 
Under Dutch GAAP there is no specifi c guidance relating to the distinction between assurance-type and service-
type warranties. Practice is that warranties are accounted for using a cost provision. 

Agent vs principal Under IFRS 15 an entity is a principal if the entity controls a promised good or service before the entity transfers 
the good or service to a customer. However, an entity is not necessarily acting as a principal if the entity 
obtains legal title of a product only momentarily before legal title is transferred to a customer. An entity that is 
a principal in a contract may satisfy a performance obligation by itself or it may engage another party (for 
example, a subcontractor) to satisfy some or all of a performance obligation on its behalf. When an entity 
that is a principal satisfi es a performance obligation, the entity recognizes revenue in the gross amount of 
the consideration that it expects to be entitled to in exchange for those goods or services transferred. IFRS 15 
contains a list of factors that indicate whether an entity is an agent or principal, which are similar to those in 
RJ 270, however, they are focused on the context of the control of the underlying goods and/or services. This 
focus on control can result in a diff erent outcome between IFRS 15 and RJ 270 whether an entity is an agent or 
a principal, because analysis under RJ 270 is primarily focused on risks and rewards. 
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Significant differences between IFRS 15 and Dutch GAAP
Variable consideration If the consideration promised in a contract includes a variable portion, IFRS 15 requires an entity to estimate the 

amount of consideration to which the entity will be entitled to in exchange for transferring the promised goods 
or services to a customer (e.g. a fee dependent on the cost savings arising from energy saving equipment). 
Variable consideration is estimated using one of two methods, whichever better predicts the amount of 
consideration an entity will ultimately be entitled to: 
a) The expected value method: the sum of the probability-weighted amounts in a range of possible 
consideration amounts. 
b) The most likely amount method: the single most likely amount in a range of possible outcomes. 
The transaction price includes some or all of an amount of variable consideration only to the extent that it is 
highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when 
the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. This is a generally referred 
to as the “variable consideration constraint”. 
Under Dutch GAAP revenue is recognized when the amount of revenue is able to be measured reliably. If this is 
the case the amount of revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable taking 
into account the amount of any trade discounts and volume rebates. 
When the outcome of the transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue 
is recognised only to the extent of the expenses recognised that are recoverable (“cost recovery”). 

Licenses and royalties In identifying performance obligations relating to licensing arrangements that are distinct, an entity must 
determine whether the license grants: 
• A right to access the entity's intellectual property as it exists throughout the license period (and therefore 
revenue is recognized over the period); or 
• A right to use the entity's intellectual property as it exists at the point in time at which the license is granted 
(and therefore revenue is recognized when control of the license transfers). 
Determining the correct classification above depends on whether the vendor is expected to undertake activities 
that significantly affect the intellectual property (e.g. maintenance or upgrades) and the nature of those 
activities. Therefore, licenses where the right to use is transferred at a point in time may have to recognize 
revenue “up front” as opposed to over the life of the contract, which is how revenue is recognized by many 
entities currently applying Dutch GAAP. 
An entity recognizes revenue for a sales-based or usage-based royalty promised in exchange for a license of 
intellectual property only when (or as) the later of the following events occurs: 
(a) The subsequent sale or usage occurs; and
(b)  The performance obligation, to which some or all of the sales-based or usage-based royalty has been 

allocated, has been satisfied (or partially satisfied).
Under Dutch GAAP royalty revenue is generally recognized on an accrual basis in accordance with the 
substance of the relevant agreement. 

Pre-completion sales contracts 
(property development) 

IFRS 15 requires that for pre-completion sales contracts entered into by an entity carrying out a property 
development project it is determined at contract inception whether the performance obligation is satisfied over 
time or at a point in time. 
Control is transferred over time (and therefore a performance obligation is satisfied and revenue is recognized 
over time) if any of the following criteria are met: 
(a)  The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's performance as 

the entity performs; 
(b)  The entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer 

controls as the asset is created or enhanced; or 
(c)  The entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity has an 

enforceable right to payment for performance completed to date. 
Under Dutch GAAP, pre-completion sales contracts are accounted for as construction contracts. Where the 
outcome of the project can be reliably estimated, revenue and expenses must be recognized by applying 
the percentage of completion method to that proportion of the project represented by the individual units of 
property sold. 

Supply contracts of customised 
goods

The entity may need to change the timing of the recognition of the revenue from the customized parts under 
IFRS 15. Under IFRS 15, if an entity’s performance does not create an asset with alternative use to the entity and 
the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date, the entity is required to 
recognize revenue associated with the supply of customized goods over time 
(i.e., as production occurs), rather than at a point in time (i.e., when production is complete or when delivery 
takes place). 
Under Dutch GAAP, an entity can apply the recognition criteria relating to the sales of goods which will likely 
result in recognition of revenue when the goods are delivered to the customer (at a point in time). 

Repurchase agreements 
(forwards and call options) 

Under IFRS 15 the accounting for repurchase agreements is based on the transfer of control. If an entity has an 
obligation or a right to repurchase the asset (a forward or a call option), a customer is limited in its ability to 
direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from the asset. Consequently, the entity 
has not transferred control and shall not recognize revenue from sale of the asset. 
Under Dutch GAAP the accounting for repurchase agreements is based on an assessment of transfer of risks 
and rewards. 
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Significant differences between IFRS 15 and Dutch GAAP

Contract modifications A contract modification is treated as a separate contract under IFRS 15 if the scope of the contract increases 
because of the addition of promised goods or services that are distinct and the price of the 
contract increases by an amount that reflects the stand-alone selling prices of the additional goods or services. 
If both of these criteria are met, the modification to the contract is in essence a new, standalone contract and is 
therefore accounted as such. 
The requirements for contract modifications that do not meet these criteria depend on whether the remaining 
goods or services not yet transferred are distinct from the goods or services transferred on or before the date of 
the contract modification. 
If they are distinct, the entity accounts for the modification as if it were a termination of the existing contract 
and the creation of a new contract. The consideration allocated to the remaining performance obligations is the 
sum of the consideration promised by the customer that was included in the estimate of the transaction price 
that has yet to be recognized plus the consideration promised as part of the contract modification. 
If they are not distinct, the entity accounts for the modification as if it were a part of the existing contract. The 
effect of the contract modification on the transaction price and on the entity’s measure of progress towards 
satisfying performance obligations is recognized as an adjustment to revenue on a “cumulative catch-up” basis 
at the time the modification takes place.  
Dutch GAAP does not contain any specific guidance on accounting for contract modifications.

Presentation of contract 
positions 

Under IFRS 15, when either party to a contract has performed, an entity shall present the contract in the 
balance sheet as a contract asset or contract liability, depending on the relationship between the entity’s 
performance and the customer’s payment. 
Under Dutch GAAP it’s allowed to present the balance of all construction contracts as one amount. If this 
alternative treatment is applied an entity shall disclose the gross amount due to customers and the gross 
amount due from customers. 

Disclosures IFRS 15 contains detailed disclosure requirements to achieve the disclosure objective stated by the IASB (enable 
users to understand the nature, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with 
customers). 
Dutch GAAP contains less detailed disclosure requirements. 


