IFRS 16 en de
vastgoedwereld
De veranderende regelgeving ten aanzien van de
boekhoudkundige standaarden

“

Onder IFRS 16 zal het onderscheid tussen operational en
financial leases komen te vervallen waardoor alle
huurcontracten verplicht op de balans moeten komen te staan

“

Juliët Kerkhof
Financial Analyst SKEPP

Inleiding
De vastgoedwereld is in snelvaart aan het veranderen. Een
proactieve benadering is van belang om binnen deze context
een product te kunnen leveren dat aansluit bij de huidige en
toekomstige behoeften van huurders en verhuurders.
Het constant in de gaten houden van nieuwe trends,
ontwikkelingen en veranderingen op dit gebied ondersteunt
de ontwikkeling van een business model dat aansluit bij de
behoeften van de afnemers, de regelgeving en trends op het
gebied van milieu en sociale aspecten.
Een invloedrijke ontwikkeling binnen de vastgoedwereld
van dit moment heeft betrekking op de regelgeving ten
aanzien van de internationale financiële boekhoudkundige
standaarden, aangeduid als IFRS 16 Leases. De discussie
omtrent de boekhoudkundige standaarden ten aanzien van
het huren van onder andere vastgoed begon al zo’n 20 jaar
geleden met de publicatie van een paper geschreven door
Warren Mcgregor. De uiteindelijke versie van IFRS 16 werd
gepubliceerd in 2016 en zal begin 2019 van kracht gaan.
Deze paper zal de veranderende regelgeving ten aanzien van
de boekhoudkundige standaarden beschrijven evenals de
bijkomende kansen en uitdagingen.
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IFRS 16 Leases en reikwijdte
Wat gaat er veranderen?
Tegenwoordig bepaalt het onderscheid tussen financial en operational lease of de lease
wel of niet op de balans moet komen te staan. Voor een operational lease is dit niet nodig,
waar het voor een financial lease wel het geval is. De details van de operational lease worden
tegenwoordig vaak aan het eind van de jaarrekeningen toegelicht.

IFRS 16 zal de huidige boekhoudkundige standaarden ten aanzien van
huurcontracten wijzigen. Onder IFRS 16 zal het onderscheid tussen
operational en financial leases komen te vervallen waardoor alle huurcontracten verplicht op de balans moeten komen te staan. De huurder
heeft dus de verplichting om het huurrecht en de huurverplichting op
de balans weer te geven.

Welke bedrijven gaan er te maken krijgen met IFRS 16?
Beursgenoteerde bedrijven zullen verplicht worden zich aan de nieuwe boekhoudkundige standaarden te gaan houden. Alhoewel dit niet
betekend dat IFRS 16 geen gevolgen heeft voor kleinere
niet-beursgenoteerde bedrijven. Ten eerste kunnen deze bedrijven
er voor kiezen om vrijwillig rekening te houden met de nieuwe boekhoudkundige standaarden. Beweegredenen hiervoor kunnen te maken hebben met het bereiken van transparantie, verantwoordelijkheid
en efficiëntie. Deze voordelen van IFRS 16 worden verder toegelicht in
hoofdstuk 4: Kansen/voordelen. Een tweede situatie waarin kleinere
niet-beursgenoteerde bedrijven beïnvloed worden door IFRS 16 is
wanneer een moederonderneming rapporteert volgens deze
standaarden. Dochterondernemingen zullen volgen om vervolgens
gemakkelijk een geconsolideerde versie van de jaarrekeningen te
kunnen creëren. Via deze wegen is het dus mogelijk dat niet alleen
beursgenoteerde bedrijven gevolgen van IFRS 16 ondervinden.
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Vrijstellingen van IFRS 16
Bepaalde leases zijn vrijgesteld van de nieuwe regelgeving.
Ten eerste is het niet verplicht een huur op de balans weer te geven
wanneer de huur geclassificeerd kan worden als een ‘service’. In dit
geval staat de huurder voor de keuze om het huurrecht en de
huurverplichting wel of niet op de balans weer te geven.
Een huur kan geclassificeerd worden als een ‘service’ wanneer de
verhuurder het recht heeft de asset te controleren en dus te bepalen
hoe en voor welke doeleinden de asset gebruikt dient te worden.
In dit geval hoeft de huurder het huurrecht en de huurverplichting
niet op de balans te activeren. In het geval dat de huurder over het
recht beschikt de asset te controleren spreekt men van een ‘huur’ en
dient het huurrecht en de huurverplichting op de balans weer
gegeven te worden.
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Ten tweede zijn huurcontracten met een huurtermijn van 12 maanden of minder
vrijgesteld van IFRS 16. Om te bepalen of de huurtermijn gesteld kan worden op een
periode van 12 maanden of minder is het ook van belang om rekening te houden met
de mogelijkheid tot verlenging van het contract. Wanneer het redelijk aanneembaar is
dat het contract zal worden verlengd (of niet ontbonden zal worden) dient er rekening
gehouden te worden met de huurtermijn die werkelijk verwacht wordt in plaats van
de initiële huurtermijn die op het contract vermeld staat.

Samenvattend
Onder IFRS 16 zal het onderscheid tussen operational en financial leases komen te
vervallen, waardoor alle huurcontracten verplicht op de balans moeten komen te
staan. IFRS 16 is voornamelijk van invloed op beursgenoteerde bedrijven. Echter, het is
niet onwaarschijnlijk dat IFRS 16 kleinere niet-beursgenoteerde bedrijven eveneens zal
beïnvloeden (vrijwillig of via moederonderneming). Daarnaast gelden er ontheffingen
ten aanzien van IFRS 16 in het geval de huur geclassificeerd kan worden als een
‘service’ en wanneer de huurtermijn op 12 maanden of minder gesteld kan worden.

telefoon +31 (0)85 877 05 19
email info@skepp.nl

5

Uitdagingen/nadelen
Het volgende beschrijft de obstakels die gepaard gaan met IFRS 16
Relaties met stakeholders
Financiële ratio’s zullen gaan veranderen. Aangezien financiële ratio’s vaak gebruikt
worden om het risico van een bedrijf te kwantificeren zullen relaties met stakeholders
ook beïnvloed worden. Ratio’s die de verhouding weergeven tussen vreemd en eigen
vermogen geven het bedrijfsrisico weer. Een voorbeeld hiervan is de gearing ratio,
welke bepaald wordt door het totale vreemde vermogen te delen door het
totale eigen vermogen. Deze zal stijgen onder IFRS 16 en hiermee een verhoogd risico
suggereren. Daarnaast zullen capital ratio’s, welke doorgaans bepaald worden door
het totale eigen vermogen te delen door de risico dragende assets, dalen.
Dit suggereert opnieuw een verhoogd risico. Een ander voorbeeld is de asset
turnover ratio, welke gemeten wordt door de totale omzet door de totale assets
te delen. De asset turnover ratio zal dalen als gevolg van de stijgende waarde van de
totale assets en een veronderstelde gelijkblijvende omzet. Naast de financiële ratio’s
die zullen verslechteren zijn er ook enkele ratio’s die zelfs zullen verbeteren. De EBIT
en EBITDA ratio zullen bijvoorbeeld verbeteren.
Als gevolg van de veranderende financiële ratio’s zullen (bestaande) contracten, de
kredietwaardigheid, cost of debt en reputatie van de huurder beïnvloed worden.
Niet alleen toekomstige contracten zullen beïnvloed worden maar bestaande
contracten kunnen eveneens herzien worden. Geldverstrekkers baseren bijvoorbeeld
voorwaarden van een geldovereenkomst op de financiële positie van een organisatie.
Deze financiële positie wordt vaak bepaald op basis van financiële ratio’s. Wanneer
deze ratio’s verslechteren zullen geldverstrekkers bestaande overeenkomsten ook
kunnen herzien, tenzij anders overeengekomen.
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Kredietwaardigheid beïnvloed niet alleen relaties met geldverstrekkers maar
ook relaties met andere stakeholders zoals leveranciers, concurrenten en
klanten kunnen beïnvloed worden. Neem bijvoorbeeld een leverancier die een
groot deel van haar omzet via bedrijf X haalt. Wanneer de financiële situatie
van bedrijf X verslechtert en de leverancier relatief afhankelijk is van de omzet
dat via bedrijf X gegenereerd wordt, zal de leverancier andere wegen zoeken
om haar omzet te handhaven. Dit vermindert hoogstwaarschijnlijk de energie
die de leverancier in bedrijf X wil steken.

Administratieve lasten
De administratieve rompslomp voor huurders, die gepaard gaat met IFRS 16, is
een tweede obstakelpunt. Eerder konden huurders van vastgoed de huurlast
simpelweg vinden op de factuur en deze in de kosten boeken (in het geval van
operational lease). Onder IFRS 16 is er meer informatie nodig om zodoende
de huurlast en het huurrecht volgens de juiste waarden op de balans te kunnen weergeven. Voor bedrijven met relatief gezien vele huurcontracten is dit
een aanzienlijke taak die behoorlijk veel tijd en energie gaat kosten. Alhoewel,
huurders en tussenpersonen kunnen hierop inspelen en de huurder helpen
door het verstrekken van up-to-date details omtrent lopende contracten.
Samenvattend
Op de proef gestelde relaties met stakeholders en de administratieve
rompslomp vormen obstakels die voortvloeien uit de IFRS 16 regelgeving.
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Kansen/voordelen
In het algemeen is de missie van de International Accounting Standard Board (IASB) om
boekhoudkundige standaarden te creëren die transparantie, verantwoordelijkheid en
efficiëntie stimuleren. IFRS 16 draagt ook bij deze kansen/voordelen te bereiken.

Transparantie

Transparantie bevordert de kwaliteit van de informatie, wat op
haar beurt besluitvormingen verbetert van stakeholders zoals
investeerders, geldverstrekkers, leveranciers, enzovoort.
Daarnaast maakt transparantie het mogelijk om betere
(internationale) vergelijkingen te maken.

“IFRS 16 dwingt mensen en bedrijven om
beter over keuzes omtrent vastgoedbeheer
na te denken.”
Naast de toenemende informatievoorziening en verbeterende
kwaliteit voor externe stakeholders zal de organisatie in kwestie
ook zelf een beter beeld krijgen van haar vastgoedbeheer.
Aangezien het vastgoedbeheer van een bedrijf impact gaat hebben
op de organisatie in bredere zin zullen het management en interne
werknemers het belang van goed vastgoedbeheer ook gaan inzien.
IFRS 16 zal dus resulteren in grotere transparantie en daarbij
kennis over het vastgoedgebruik van de organisatie.
Grotere kennis inzake vastgoedgebruik zal vragen oproepen over
bestaande en toekomstige keuzes omtrent het vastgoedbeheer
van een organisatie. IFRS 16 dwingt mensen en bedrijven om beter
over keuzes omtrent vastgoedbeheer na te denken. Koop versus
huurbeslissingen zullen bijvoorbeeld herzien worden, wat de
effectiviteit van het vastgoedbeheer binnen een organisatie ten
goede komt.
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Toerekenbaarheid
IFRS 16 zorgt voor minder informatie-asymmetrie, waardoor er minder
wantrouwen bestaat onder geldverstrekkers. Hierdoor zal de
toerekenbaarheid van huurders versterken. Voornamelijk wanneer er vele
geldverstrekkers of belanghebbenden zijn, is informatie-asymmetrie een
obstakelpunt. IFRS 16 kan dit probleem dus verminderen, hoewel analisten
tegenwoordig vaak al corrigeren voor verplichtingen die niet op de balans
worden weergegeven.

Efficiëntie
De boekhoudkundige standaarden die onder IFRS 16 vallen zorgen ook
voor verhoogde efficiëntie. Consistentie in boekhouden zorgt ervoor dat
investeerders betere analyses van kansen en uitdagingen kunnen maken
en daardoor effectieve keuzes kunnen maken ten aanzien van hun kapitaalverdeling. Uiteindelijk kan dit vertrouwen, groei en financiële stabiliteit
bevorderen.

Samenvattend
Transparantie, verantwoordelijkheid en efficiëntie zijn de voordelen die
ontstaan als gevolg van IFRS 16.
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Verschillen tussen industrieën
Niet iedere industrie zal in dezelfde mate beïnvloed worden door IFRS 16. PwC onderzocht
hoe en in welke mate verschillende industrieën beïnvloed zullen worden door IFRS 16.
Uit de resultaten blijkt dat de retail industrie in grote mate gevolgen zal ondervinden.
De stijging in bijvoorbeeld de mediaan van debt voor retailers werd gesteld op 98% en
de stijging in de mediaan van de EBITDA op 41%. De industrie die na de retail industrie het
meest beïnvloed wordt betreft de luchtvaartindustrie. Dit is niet gek aangezien veel
luchtvaartmaatschappijen veel gebruik maken van het huren van vliegapparatuur. Voor de
luchtvaartindustrie waren de stijgingen van de mediaan in debt en EBITDA respectievelijk
47% en 33%.
De vastgoedwereld, en met name de verhuurders, zullen voornamelijk beïnvloed worden
door de veranderende behoeften van huurders. Als gevolg hiervan zullen er nieuwe
producten en services ontstaan waardoor business modellen zullen veranderen.

Samenvattend
De mate waarin een bepaalde industrie beïnvloed wordt door IFRS 16 is afhankelijk van het
huurgebruik van de industrie, wat verschilt per industrie. De vastgoedwereld zelf zal met
name beïnvloed worden door veranderende behoeften van huurders.
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Toekomstblik
“Verhuurders zullen beïnvloed worden door veranderende
behoeften en de nieuwe aanpak van huurders ten aanzien
van vastgoedbeheer.”
Als gevolg van IFRS 16 zijn er verschillende verwachtingen binnen de vastgoedwereld te
identificeren. Ten eerste zullen flexibele en korte termijn contracten populair worden.
Ten tweede zullen organisatorische beslissingen die te maken hebben met huren meer
aandacht krijgen. Ten derde zullen er meer onderhandelingen over bijvoorbeeld huurprijzen
verwacht worden als gevolg van de stijgende aandacht voor vastgoedbeheer. Verhuurders
zullen beïnvloed worden door veranderende behoeften van huurders en de nieuwe aanpak
van huurders ten aanzien van vastgoedbeheer. Op deze manier worden verhuurders indirect
beïnvloed door IFRS 16.
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Conclusie
Deze paper heeft de inhoud en gevolgen van de IFRS 16 regelgeving beschreven en een
beeld geschetst van de implicaties voor de vastgoed context. Over het algemeen zal IFRS 16
resulteren in meer aandacht voor vastgoedbeheer. Als gevolg zullen er kansen en
uitdagingen ontstaan waar de verschillende partijen binnen de vastgoedwereld proactief op
kunnen inspelen.

Aanbeveling en de rol van SKEPP
Voor verhuurders en tussenpersonen is het belangrijk om hun business model te laten
aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de vastgoedwereld. SKEPP doet dit door binnen
een huurovereenkomst de controle over de asset bij de verhuurder te laten liggen en korte,
flexibele overeenkomsten af te sluiten. Hierdoor is het mogelijk de huur als een ‘service’ te
kwalificeren. Als gevolg hiervan zal de huurder niet belast worden met de nieuwe vorm van
rapporteren. Dit is voordelig aangezien relaties met stakeholders niet onder vuur komen te
staan en de administratieve rompslomp, gepaard gaande met de nieuwe vorm van rapporteren, huurders bespaard zal blijven. Daarnaast komt SKEPP haar huurders en verhuurders
tegemoet door het verstrekken van huurinformatie die up-to-date en te allen tijde
toegankelijk is. Op deze manier kan er een business model gecreëerd worden dat aansluit
bij huidige en toekomstige behoeften van huurders waarbij rekening gehouden wordt
met IFRS 16.
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