Operationele leasing
volgens de nieuwe IFRS
16-boekhoudnormen

De nieuwe standaard voor verwerking
van leaseovereenkomsten
International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn regels voor
financiële verslaggeving die van toepassing zijn op beursgenoteerde
vennootschappen met als doel jaarrekeningen zo vergelijkbaar
mogelijk te maken.
Wat is er nieuw?

IFRS 16 beschrijft hoe leaseovereenkomsten administratief moeten worden verwerkt en vervangt
de huidige IAS 17. In vergelijking met de huidige regels bevat IFRS 16 een aantal wijzigingen
die van toepassing kunnen zijn op uw organisatie. Deze nieuwe standaard moet uiterlijk worden
toegepast voor boekjaren die 1 januari 2019 bevatten.

Voor wie heeft dit gevolgen?

De nieuwe IFRS 16 zal alleen gevolgen hebben voor vennootschappen die een IFRS-conforme
jaarrekening publiceren. Bedrijven mogen 1 jaar van tevoren beginnen te rapporteren volgens de
nieuwe standaard. IFRS 16 is van toepassing op alle lease-overeenkomsten met een initiële
investeringswaarde van meer dan 5.000 USD en met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Gevolgen voor de administratieve verwerking

In de toekomst zullen leasingnemers een actief in de vorm van een gebruiksrecht alsmede een
leaseverplichting in hun balans moeten verwerken. Dit betekent dat ze de financiële
componenten van de leaseovereenkomst moeten boeken (als actief en verplichting).

Overwegingen / vereiste acties
Bijgevolg zullen leasingnemers:
– het actief (gebruiksrecht) moeten afschrijven
– de leaseverplichting moeten verminderen en
– de rente op de leaseverplichting administratief moeten verwerken
De servicecomponenten mogen niet als een actief worden verwerkt en zijn alleen van
invloed op de winst-en-verliesrekening. Dit blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

Operational lease:
nog steeds voordelig voor u
Operational lease bij Alphabet
blijft aanzienlijke voordelen
bieden
Aanzienlijk kleiner effect op de balans in
vergelijking met een volledige aankoop
De risico’s en verantwoordelijkheden voor activa
zijn nog steeds beperkter dan bij eigendom van
voertuigen
Geen potentiële investering in bijkomende
interne resources (bijvoorbeeld aankoop- of risk
functie) vereist
‘Best-in-class’ servicekwaliteit in vergelijking met
alternatieve oplossingen
Prijsconcurrentiepositie van operationele leasing
dankzij hefboomeffect van schaalvoordelen en
uitstekende expertise (bijvoorbeeld bij aankoop,
diensten en remarketing)
Eliminatie van het aan het voertuig verbonden
activa- en restwaarderisico

Het vermijden van IFRS 16 is geen
echt alternatief
Alternatieve producten zouden kunnen leiden tot hogere
leasetarieven dan voorheen (bijvoorbeeld bij huur op
korte termijn als gevolg van het hoge initiële verlies aan
marktwaarde)
Administratieve verwerking volgens IFRS 16 valt alleen
volledig te vermijden als geen van de activa (inclusief
voertuigen) van de vennootschap in aanmerking komt
voor administratieve verwerking volgens IFRS 16

Hoe voorbereiden op IFRS 16?
Voor de toepassing van IFRS 16 hebben
vennootschappen een overzicht van alle actieve
leaseovereenkomsten nodig
De onderliggende rente en de splitsing tussen
financiële- en serviceleasetermijnen moet per
contract worden bepaald. Wij raden u aan uw
marginale rentevoet te gebruiken, tenzij uw
accountant iets anders adviseert
Wij raden u aan om tijdig te overleggen met uw
accountant en/of financiële dienstverlener, zodat
er indien nodig genoeg tijd is voor wijzigingen

Alphabet biedt op sectorervaring gebaseerde
ondersteuning wat betreft de gevolgen van de
wijziging in de administratieve verwerking van
leaseovereenkomsten

Meer weten?
Neem contact op!

Internationale expertise in 19 landen

Neem contact op met uw Mobility Consultant bij Alphabet.
Wij bespreken IFRS 16 met u en leggen uit wat de voordelen zijn
van leasing bij Alphabet.
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