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Rechtperonen kunnen kiezen uit divere mogelijkheden voor de
verwerking van koten van groot onderhoud. lke
keuzemogelijkheid heeft pecifieke gevolgen voor de alan en de
wint-en-verlierekening. Deel drie van een reek ijdragen over
onroerend goed.
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Door RJ-Uiting 2018-5 vinden vanaf het oekjaar 2019 elangrijke
wijzigingen plaat. Zo i het niet meer mogelijk om de koten van
groot onderhoud ineen ten late van de wint-en-verlierekening te
rengen. en peciale poitie heeft de verwerking in de jaarrekening
op ficale grondlag, vanwege de mogelijkheid om de koten van
groot onderhoud in een kotenegaliatiereerve (KR) op te nemen.

Algemeen
De verwerking van groot onderhoud i alleen mogelijk in een
jaarrekening waarij de waarderinggrondlagen zijn geaeerd op
hitoriche koten. In ituatie waarij de actuele waarde/kotprij
van toepaing i, zijn de koten van (achtertallig) onderhoud
opgenomen in een (lagere) actuele waarde. Door deze ook eparaat
op te nemen, al voorziening of activering, onttaan onwenelijke
dueltellingen.
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Verwerkingwijze koten
Wanneer er telken na een langere geruikperiode groot
onderhoud wordt verricht aan een materiaal vat actief, kunnen de
koten hiervan al volgt worden verwerkt:
1. activering in de oekwaarde van de materiële vate activa;
2. via vorming van een onderhoudvoorziening;
3. direct ten late van de wint-en-verlierekening.

De verwerking van
groot onderhoud
moet voor alle
oortgelijke
materiële vate
activa op dezelfde
wijze plaatvinden.

De verwerking van groot onderhoud moet
voor alle oortgelijke materiële vate
activa op dezelfde wijze plaatvinden (RJ
212.446). Het i du niet mogelijk om
innen een jaarrekening voor het ene
pand te kiezen voor het opnemen van een
voorziening, terwijl de koten van groot
onderhoud ij een ander pand zijn

geactiveerd.
Vaak ligt er een ficaal motief ten grondlag aan de keuze voor
ovengenoemde mogelijkheden. ij een voorziening vindt de ficale
aftrek (en du mogelijke elatingeparing) plaat voorafgaand aan
de uitgaven van de onderhoudkoten. Dit in tegentelling tot
activering, waarij ficale aftrek (door middel van afchrijving) pa
mogelijk i nadat de koten gemaakt zijn.

Ad. 1. Activering in de oekwaarde van de materiële vate activa
ij activering al materiële vate activa worden de koten van groot
onderhoud al afzonderlijk amentellend deel van het
deetreffende actief opgenomen. Deze activering wordt dan
afgechreven voor de periode tot aan het moment dat het groot
onderhoud opnieuw wordt uitgevoerd. Hierdoor i de jaarlijke lat
gedurende de gehele geruikduur gelijk. Let wel: de
componentenmethode geldt vanaf het moment waarop het groot
onderhoud i uitgevoerd, niet vanaf het moment dat het pand in
eigendom i van de rechtperoon.
Vooreeld: Van een pand moet om de tien jaar het dak worden
gerenoveerd. De koten hiervan edragen € 100.000. ij activering i
de jaarlijke afchrijving € 10.000. Al echter na acht jaar lijkt dat
eerder renoveren noodzakelijk i, moet de ‘oude’ geactiveerde
oekwaarde van € 20.000 al oekverlie worden verantwoord in de
wint-en-verlierekening. De koten van het nieuwe onderhoud
worden dan weer geactiveerd en moeten over de gechatte looptijd
worden afgechreven.

Ad. 2. Via vormen van een voorziening voor groot onderhoud
ij deze verwerkingwijze worden de koten van groot onderhoud
verwerkt via toevoegingen (ten late van de wint-enverlierekening) aan de voorziening, op ai van het gechatte
edrag van de koten van groot onderhoud en de periode die telken
tuen de werkzaamheden van groot onderhoud vertrijkt. Het i
hierij du van elang om een chatting te maken van het moment
waarop het groot onderhoud in de toekomt wordt uitgevoerd en van
de gechatte koten. en offerte en de koten van eerder uitgevoerd
onderhoud ieden hiervoor een goede ai. Al er koten van groot
onderhoud worden gemaakt, worden deze in mindering geracht op
de gevormde voorziening. Gaan deze koten uit oven de
oekwaarde van de voorziening? In dat geval worden deze
(meer)koten verantwoord in de wint-en-verlierekening.
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Vooreeld: en onderneming heeft een pand, waarij na elke tien
jaar voor € 90.000 aan groot onderhoud (childerwerk) moet worden
uitgevoerd. De voorziening wordt jaarlijk met € 9.000 opgehoogd,
wat ten late komt van de wint-en-verlierekening (en ten late van
de ficale wint). In het tiende jaar zijn de werkelijke koten van het
groot onderhoud geen € 90.000, maar € 98.000. Daarom wordt in dit
tiende jaar naat de jaarlijke dotatie van € 9.000 nog een € 8.000
extra in de wint-en-verlierekening verantwoord. Al de koten in
het tiende jaar geen € 90.000 maar € 85.000 edragen, valt er €
5.000 (er i immer een te hoge voorziening gevormd) vrij ten gunte
van het reultaat. Na de uitvoering van het groot onderhoud wordt er
weer opnieuw (vanaf € 0) opgeouwd.
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Mocht in de periode voorafgaand aan de uitvoering van groot
onderhoud de termijn van opouw of het gechatte edrag van groot
onderhoud wijzigen, dan moet dit al een chattingwijziging
(propectief) worden verwerkt in de jaarrekening. Al in
ovengenoemd vooreeld de koten van groot onderhoud na vijf jaar
geen € 90.000 lijken te worden maar € 100.000, dan zal er extra aan
de voorziening worden gedoteerd. Hierij wordt het al opgeouwde
edrag (€ 45.000; vijf jaar opouw van € 9.000) in mindering
geracht op de nieuw gechatte koten van € 100.000 en verdeeld
over de reterende opouwperiode. Hierdoor wordt de opouw per
jaar € 11.000 (€ 100.000 – € 45.000, gedeeld door vijf). Het i niet
mogelijk om het tekort aan opouw in te halen.
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Ad. 3. Direct ten late van de wint-en-verlierekening
De laatte methode van verwerking komt direct ten late van de
wint-en-verlierekening. Hierij worden de koten in één keer
afgeoekt. Dit i in tegentelling tot het toerekeningeginel,
waarij de koten worden uitgemeerd over de periode waaraan het
groot onderhoud wordt toegedicht. Daarom i deze verwerkingwijze
vanaf het oekjaar 2019 niet meer toegetaan.
In een jaarrekening op ficale grondlag i
Voor regulier
dat niet het geval; daar lijft deze
onderhoud en
verwerking in tand. Voor rechtperonen
reparatie die
etekent dit dat zij vanaf het oekjaar
jaarlijk worden
2019 moeten kiezen tuen de twee
uitgevoerd lijft
overgeleven alternatieven: activering of
directe verwerking
vorming van een voorziening. Voor de
ten late van de
jaren vanaf 2019 etekent dit dat alleen
wint-enactivering overlijft wanneer in de jaren
verlierekening
voorafgaand aan het groot onderhoud
mogelijk.
niet i geopteerd voor opouw via een
voorziening. Voor regulier onderhoud en reparatie die jaarlijk
worden uitgevoerd, lijft de directe verwerking ten late van de
wint-en-verlierekening natuurlijk nog wel mogelijk.
Al een rechtperoon de jaarrekening op ficale grondlag optelt,
kan ook worden gekozen voor het vormen van een ficale
kotenegaliatiereerve (KR), in plaat van een voorziening voor
groot onderhoud. Opvallend hierij i dat de KR een onderdeel
vormt van het eigen vermogen. Dit heeft directe poitieve gevolgen
voor de olvailiteit van de rechtperoon.
De opouw en aanwending van deze ficale reerve komt, vreemd
genoeg, niet ten late van de wint-en-verlierekening. De opouw
van de kotenegaliatiereerve vindt innen het eigen vermogen
plaat, ten late van de overige reerve. Al er vervolgen in enig jaar
groot onderhoud wordt uitgevoerd, worden de uitgaven van het
uitgevoerde groot onderhoud wel ten late van de wint-enverlierekening geracht. innen het eigen vermogen wordt de
kotenegaliatiereerve voor dat deel van het groot onderhoud weer
overgeoekt ten gunte van de pot ‘Overige reerve’.

Agendapunt
De verwerking van groot onderhoud vraagt om extra aandacht van
amentellende accountant. Door de aankomende wijzigingen in
2019 zal met de rechtperoon goed moeten worden overlegd welke
verwerkingmogelijkheid het meet gechikt i.
Het verdient daarom aaneveling dit punt op de agenda te zetten ij
de epreking van de jaarrekening 2018.
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Onroerend goed waarderen tegen actuele waarde
In de commerciële jaarrekening wordt onroerend goed gewaardeerd tegen hitoriche
koten of tegen actuele waarde. De waardering tegen actuele waarde i complex,
waarij er een eentieel ondercheid etaat tuen de waardering van
eleggingpanden (vatgoedeleggingen) of eigen-geruik-panden (vatgoed voor
eigen geruik). Deel vier van een erie over onroerend goed. 
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Verwerking van een herinveteringreerve in de
jaarrekening
ij de jaarrekening op ficale grondlag i de herinveteringreerve (HIR) een
opvallende pot. elangrijkte reden: de verwerking wordt niet alleen epaald door
verlaggevingregel, maar ook door de ficale mogelijkheden. In dit artikel, het
tweede van een reek over onroerend goed, taan eide centraal. xtra aandacht i er
voor de verwerking van een nog niet enutte HIR, die wordt opgenomen onder het
eigen vermogen van de rechtperoon. Dat heeft effect op deelnemingen, die worden
gewaardeerd tegen de nettovermogenwaarde. 
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Waardering onroerend goed tegen hitoriche koten
Voor de verwerking van onroerend goed heeft een kleine rechtperoon verchillende
mogelijkheden. Dit artikel, het eerte van een erie, richt zich pecifiek op de
waardering tegen hitoriche koten. 
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