
LEASEOVEREENKOMSTEN EN

IFRS 16
WELKE GEVOLGEN HEEFT DIT VOOR UW ONDERNEMING?



INLEIDING

De International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16) is de nieuwe standaard voor het ver-
werken van lease- en huurovereenkomsten. Deze standaard is van toepassing op beursgenoteer-
de organisaties en heeft als doel het bieden van transparantie in jaarcijfers van ondernemingen. 
Daarnaast vergroot het de vergelijkbaarheid van ondernemingen omtrent de verslaglegging van 
lease- en huurovereenkomsten op internationaal niveau.

VOORBEREIDING

Op 1 januari 2019 gaat IFRS 16 officieel van start, de proefperiode begint op 1 januari 2018. Om inzicht 
te krijgen in de consequenties van deze regelgeving is het zinvol te controleren welke impact het heeft op 
uw wagenpark en jaarrekening. Door kennis te nemen van de regelgeving kunt u tijdig voorbereidingen 
treffen in overleg met uw wagenparkadviseur en financiële dienstverlener, zodat u niet voor verrassingen 
komt te staan.

TOEPASSINGSBEREIK

IFRS is verplicht voor beursgenoteerde organisaties. Daarnaast mogen organisaties vrijwillig IFRS toepas-
sen. Dat kan zinvol zijn indien er bijvoorbeeld sprake is van buitenlandse gelieerde ondernemingen. Voor 
organisaties die vallen onder Nederlands verslaggevingsrecht zijn deze regels niet verplicht. Wellicht zal 
op termijn een soortgelijke regelgeving worden ingevoerd voor lease- en huurovereenkomsten onder 
Nederlands verslaggevingsrecht, al dan niet met aangepaste aspecten ten opzichte van IFRS 16.

INHOUD IFRS 16

IFRS 16 zorgt ervoor dat de verantwoording van operationele leasecontracten verandert. Met toepassing 
van de huidige verslaggevingsregels worden operationele leaseverplichtingen van het lopend jaar als kos-
ten verwerkt in de resultatenrekening. Toekomstige leaseverplichtingen worden als tekstuele toelichting 
opgenomen in de jaarrekening. 
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VERANDERINGEN - BALANS

IFRS 16 schrijft voor dat het recht van gebruik van operationele leasecontracten tot uitdrukking moet 
worden gebracht in de balans, als bezitting. Momenteel geldt dat alleen nog voor financiële leasecon-
tracten. 
Als er over leasing wordt gesproken, bedoelt men over het algemeen operationele lease.
• Bij operationele lease ontvangt u als organisatie het gebruiksrecht gedurende de leaseperiode. 
 Het economisch risico en eigendom ligt bij de leasemaatschappij.
• Bij financiële lease ontvangt u een lening gedurende de leaseperiode. 
 Het economisch risico en eigendom ligt bij u als klant.

Onder IFRS 16 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen beide leasevormen. Alle geleasete objec-
ten moeten dus geactiveerd worden. Let wel: dit geldt alleen voor het financiële deel van de lease (aan-
schafwaarde minus restwaarde). Dit moet dan omgerekend worden naar de netto contante waarde. De 
servicecomponenten, zoals onderhoud en verzekering, hoeven niet per definitie op de balans te worden 
geplaatst. 

De activa en passiva met betrekking tot leasecontracten worden respectievelijk gebruiksrechten (right of 
use) en leaseverplichtingen (lease liabilities) genoemd. De leaseverplichting is de contante waarde van 
de minimale betalingen over de leasetermijn en wordt annuïtair afgelost. Het gebruiksrecht houdt de 
leaseverplichting in. Deze moet lineair worden afgeschreven.

  

VERANDERINGEN – RESULTAAT

Binnen de huidige verslaggevingsregels worden de leasetermijnen volledig in de operationele kosten ver-
werkt. Volgens IFRS 16 moet in de resultatenrekening splitsing gemaakt worden van afschrijvingskosten, 
rentekosten en de overige servicefees. 
Doordat in de balans uitgegaan wordt van annuïtaire aflossing van de leaseverplichtingen, zal de rentelast 
aan het begin van het contract hoger zijn dan aan het einde van het leasecontract. Gedurende de looptijd 
is er geen sprake van verschil in de rentelast, ten opzichte van de rente in de reguliere leasetermijn. 
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VERANDERINGEN - SAMENGEVAT
          

BEPALING RENTEVOET

Toekomstige leasetermijnen dienen te worden omgerekend naar een netto contante waarde. Deze bere-
kening kan worden gemaakt met behulp van een van de twee toegestane rekenrentes: 
1. De ‘marginale rentevoet’ van de lessee. Dit is de rentevoet die de lessee zou betalen, als hij de 
 voertuigen zelf zou moeten financieren over een vergelijkbare periode met een vergelijkbare zekerheid
2. De zogenoemde ‘impliciete rentevoet’. Dit is de rentevoet die de leasemaatschappij hanteert in de
 calculatie.

UITZONDERINGEN

De nieuwe regels gelden alleen voor financiële verplichtingen:
- die een contractuele einddatum hebben na 1 januari 2019, én 
- die langer dan een jaar lopen, en 
- per object een grotere waarde vertegenwoordigen dan $5.000,-.

IFRS 16 – de gevolgen
Financiële ratio’s, zoals solvabiliteit, zullen wijzigen door toepassing van IFRS 16. De leasekosten over de 
gehele looptijd van het contract blijven gelijk, maar er vindt een kleine verschuiving plaats doordat de 
rentelasten aan het begin van het leasecontract hoger zijn dan aan het einde van het contract. 

OPERATIONAL LEA SE                           

Ondanks dat leaseverplichtingen onder IFRS 
voortaan in de balans verwerkt moeten worden, blijft operational lease voordelig voor u:
- aanzienlijk kleiner effect op de balans in vergelijking met volledige aankoop;
- het restwaarderisico van de auto’s blijft voor rekening van de leasemaatschappij;
- door onze schaalgrootte profiteert u van onze inkoopkortingen;
- hoge servicegraad door het uitvoeren van onderhoud bij onze eigen dealervestigingen;
- in geval van schade wordt het gehele traject van schademelding tot reparatie voor u uit handen genomen.
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ONS ADVIES

De uitgangspunten van IFRS 16 zijn helder, de gevolgen voor uw organisatie (nog) niet. Er zijn een groot 
aantal factoren die van invloed zijn. Wel zal uw organisatie duidelijke keuzes moet maken. De rol van de 
financieel verantwoordelijke en de wagenparkbeheerder is daar erg belangrijk in:
- Welke servicecomponenten classificeert u als leaseverplichting?
- Welk rentepercentage gaat u toepassen voor het contant maken?
- Welke overgangsstrategie past u toe:
1. IFRS 16 toepassen op alle gepresenteerde perioden, alsof toepassing altijd al heeft plaatsgevonden. 
Oftewel, IFRS 16 toepassen op het verslagjaar waarin IFRS 16 voor de eerste maal wordt toegepast, waar-
bij de vergelijkende cijfers van alle gepresenteerde voorgaande periodes aangepast worden. (Volledige 
Retrospectieve Aanpak)
2. Het cumulatieve effect verwerken in het beginvermogen van de periode waarin IFRS 16 voor de eerste 
maal wordt toegepast. (Aangepaste Retrospectieve Aanpak)
Wij adviseren u om de methodes die u wilt gebruiken zo spoedig mogelijk af te stemmen met uw ac-
countant.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN

De omvang van de leaseverplichtingen bepaalt de impact van IFRS 16 voor uw organisatie. Daarin zult u 
verantwoorde keuzes moeten maken. Uiteraard zullen wij u daarbij helpen. We hebben hiervoor een spe-
ciale IFRS16 deskundige in dienst. Wij houden u op de hoogte over de introductie van de nieuwe regeling 
en de voortgang op het gebied van het creëren van alle toepasselijke rapportages. Daarnaast stellen wij 
u de gegevens beschikbaar die u nodig heeft om conform IFRS 16 te rapporteren. Mocht u eerder vragen 
hebben, neem dan contact op met uw accountmanager.
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