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Uitleg problematiek

In figuur 1 is een projectaanpak voor IFRS-projecten
beschreven.

Zoals de aanpak al aangeeft is de geconsolideerde jaar-
rekening van de organisatie het uitgangspunt om de ver-
schillen tussen IFRS en de vigerende GAAP te bepalen.
Deze verschillen (gaps) kunnen betrekking hebben op
reclassificatie-, waarderings- en disclosureverschillen.
Over het algemeen zullen IFRS-experts (accountants)
binnen de grote accountancy- en advieskantoren het
bepalen van de gaps op zich nemen. Op basis van de
door deze experts aangegeven gaps zullen de impact
(fase 1) en vervolgens de activiteiten (fase 2) moeten wor-
den bepaald.

Voor zowel de financiële als de IT-discipline binnen een
organisatie vormen deze bepalingen de start van het ver-
anderproject. Voor de meeste medewerkers van de finan-
ciële en controllingafdelingen is vervolgens de bepaling

van de impact niet eenvoudig, omdat bijvoorbeeld de
deskundigheid ontbreekt, het inzicht in de IT-systemen
(ten dele) ontbreekt en/of de impact van de gap nog der-
mate veel keuzevrijheid laat, dat eerst op een hoog
niveau in de organisatie keuzen moeten worden
gemaakt. Voor de gemiddelde ICT-medewerker en infor-
matieanalist is de problematiek vanwege het ontbreken
van verslaggevingskennis nog lastiger te doorgronden.
Bij eerstgenoemde zal veelal de vraag opkomen: ‘Geef nu
maar aan wat er moet veranderen, dan geef ik de impact
wel aan’. Dit is een bekend dilemma tussen ICT-afdelin-
gen en gebruikers. Echter, door de complexiteit van IFRS
is het moeilijk om elkaar te begrijpen. Laat staan de con-
sequenties te bepalen.

Daarnaast vormt ook de beheersing van een dergelijk
complex project bij grote organisaties een belangrijk
probleemgebied. Bij een IFRS-project willen de diverse
gebruikers op een verschillende manier een overzicht
hebben van de benodigde aanpassingen en willen zij de
voortgang van het project kunnen bewaken. Hiervoor is
het noodzakelijk het project vanuit diverse dimensies te
kunnen benaderen:

* de businessverantwoordelijke per gap: kunnen we een
bepaalde gap al rapporteren volgens IFRS;

* de ICT-verantwoordelijke per relevant systeem;

* het projectmanagement/programmamanagement per
organisatieonderdeel.
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Op dit moment staan vele grote organisaties voor de taak om IFRS te
implementeren. In de afgelopen periode hebben wij bij diverse IFRS-
conversieprojecten geconstateerd dat de benadering van de IFRS-
problematiek vanuit de jaarrekening, in combinatie met de technische
complexiteit van IFRS, de beheersing van IFRS-projecten bemoeilijkt. IFRS-
projecten kennen hierdoor vaak een moeizame start en ook de beheersing
van de projecten door project- en programmamanagement laat nogal eens te
wensen over. Vanuit een standaardaanpak is een aantal tools en templates
voor het uitvoeren van een high-level impactanalyse, definiëren van
activiteiten per systeem en projectmanagement ontwikkeld, die de aanpak
ondersteunen. In dit artikel geven wij u een indruk van de problematiek en de
mogelijke oplossingen.
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Phase 1

Assess impact and 
plan conversion

Assess

Milestones to 2005

*  Mobilise core team
*  Impact assessments
*  Training needs 
 assessment
*  Management 
 decisions
* Plan conversion path 
 and budget

Phase 2

Learn and build 
the tools

Design

*  Mobilise finance 
 functions and IT
*  IFRS training
*  Build tools (policies, 
 financial statements, 
 reporting packages)
*  Convert systems
*  First trials & testing

Phase 3

Roll out and
parallel run

Implement

*  Mobilise business
*  Dry run
*  2003 balance sheet
*  2004 comparatives
*  Manage business 
 on IFRS basis
*  Cutover to IFRS

2002 2003 2004 2005
Figuur 1.

Projectaanpak voor
IFRS-projecten.

IFRS is
‘business
as usual’



De meeste concerns proberen deze problematiek in
spreadsheets op te lossen, maar verliezen uiteindelijk het
overzicht, omdat een reguliere spreadsheetoplossing
slechts twee dimensies (bijvoorbeeld gap en organisatie-
onderdeel) kent.

In het vervolg van dit artikel bespreken we per fase de
problematiek en de bijbehorende oplossingen in de vorm
van tools en templates.

Assess-fase, high-level IT-impactanalyse

De eerste hindernis ziet men dan al opdoemen. Hoe kom
ik tot een high-level impactanalyse, die als basis kan die-
nen voor mijn projectplan? Een gestructureerde aanpak
ondersteund door goede tools kan de impasse doorbre-
ken.

Bij de grotere advieskantoren zijn tools beschikbaar,
waarin mogelijke accounting- en disclosure-gaps zijn
opgenomen en op gestandaardiseerde wijze de impact
kan worden bepaald. KPMG beschikt hiervoor over een
dashboard-tool (zie ook Learn & build), een accounting-
matrix-tool (access) en diverse templates.

De kunst in dit stadium is om de problematiek zoveel
mogelijk te beperken tot de relevante gaps voor het
betreffende organisatieonderdeel en zo spoedig mogelijk
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van de bekende en eenduidig interpreteerbare gaps aan te
geven van welke gaps de informatie aanwezig is en van
welke gaps niet. Hierdoor kan het probleem snel ver-
kleind worden en kan via een aantal gerichte workshops
een eerste verkenning van de problematiek plaatsvinden.
Vervolgens kan een high-level ICT-impactanalyse wor-
den uitgevoerd, die kan dienen voor een projectplan.

De oplossing

In figuur 2 is een voorbeeld van een template voor een
high-level IT-impactanalyse weergegeven. Een dergelijk
template kan worden gebruikt om een ICT-workshop op
een gestructureerde wijze uit te voeren.

Learn & build, Learn (fase 2) / Roll out &
parallel run (fase 3)

In deze fasen is het voor de projectmanager van belang
om:

* noodzakelijke IT-aanpassingen in de back-office-sys-
temen, interfaces, managementinformatie- en consolida-
tiesystemen te bepalen;

* inzicht te verkrijgen in de benodigde inspanning,
doorlooptijd per organisatieonderdeel;

* de voortgang van de gedefinieerde activiteiten/syste-
men te kunnen monitoren.

#  Area  Ref  Type   Applicable? If  Why not?  Why not? Impact  Why?
   of gap      applicable  Data/  Data/   Who has
     (A/NA) or  Info  functionality  functionality  to sort
     other BU available  missing in missing in  it out?
      now?  Reporting  Source   (IT, 
     A/NA/BU Y/N? system  system H/M/L/? actuary,
       (name) (name)  other?)

Goodwill should be carried at cost 
and amortized over useful life not 
exceeding 20 years, subject to 
impairment test. Negative goodwill 
should be presented as a deduction 
from the assets of the reported 
enterprise, under the caption of 
goodwill, amortized as follows:
* portion related to future losses and 

expenses that do not represent 
identifiable liabilities at acquisition 
should be recognized in the same 
period as those losses and 
expenses;

* pro-ratable to non-monetary assets;
* remaining to P/L.

Guidance: Considering the expected 
changes we need to confirm if 
restatement of goodwill (first time 
application of IAS) is not necessary.

Adjustment P&L. Historic information 
about paid goodwill available?
Negative goodwill should be presented 
as a deduction from the assets of the 
reported enterprise (adjustment 
balance sheet).

Classifi-
cation 
and 
valuation 

BUS 1Business
combinations
(acquisition
and
consolidation)

1

Figuur 2. High-level IT-
impactanalyse.



Voor de ICT-afdeling heeft de projectmanager een over-
zicht van benodigde aanpassingen per systeem nodig. De
IT-verantwoordelijke wil aan het einde van deze fase een
lijst van de aanpassingen per relevant systeem voor het
vervaardigen van een informatieanalyse en een functio-
neel ontwerp. Van belang hierbij is, dat de IT-activitei-
ten op een gestructureerde wijze worden bepaald om
dubbel werk achteraf te voorkomen. Dubbel werk ont-
staat niet alleen als alle noodzakelijke gegevens niet
meteen worden vastgelegd, maar ontstaat ook als de ver-
keerde uitgangspunten worden gehanteerd om de nood-
zakelijke IT-aanpassingen te bepalen.

Bijvoorbeeld: een onderneming heeft besloten om het
IFRS-rapportageproces zoveel mogelijk handmatig (uit-
gangspunt) in te richten zolang de fastclosecriteria wor-
den gehaald. Essentieel voor deze onderneming is dat
uitsluitend tot IT-aanpassingen wordt overgegaan,
indien de fastclosecriteria (namelijk rapporteren binnen
vijftien dagen) niet worden gehaald. Een oplossing om
dit uitgangspunt niet te vergeten is het gebruik van een
standaardvragenlijst (zie ook figuur 6) voor de vastleg-
ging en bepaling van de activiteiten.

Daarnaast willen de projectmanager en het programma-
management een overzicht van de noodzakelijke inspan-
ning, kosten en doorlooptijd voor een organisatieonder-
deel om de nodige knelpunten tijdig te kunnen bepalen
en zo nodig de uitgangspunten bij te stellen of een ande-
re oplossing te kiezen. Essentieel voor bijsturingsdoel-
einden is dat een beslisser snel en tijdig de detailinfor-
matie kan verkrijgen. In figuur 3 is een schematische
weergave gegeven van alle relevante documenten in een
IFRS-project. Het vasthouden van de relaties tussen de
documenten moet men blijven beheersen en het snel kun-
nen teruggaan naar die documenten is belangrijk om
inzicht te houden in en overzicht te houden over de pro-
blematiek.

Nadat de noodzakelijke activiteiten zijn bepaald, wor-
den zij uitgevoerd. Ook dan is het van belang voor pro-
ject- en programmamanagement om tijdig te kunnen
constateren wat de voortgang is. Hiervoor is een bena-
dering vanuit diverse dimensies gewenst. De IT’er wil
een benadering per systeem. De business wil per gecon-
stateerde gap weten in hoeverre het opheffen van een
gap al is gerealiseerd. Een saillant detail is dat een groot
aantal gaps meerdere systemen (consolidatiesysteem,
grootboeksysteem, bronsysteem en interfaces) zal raken
en derhalve ook meerdere activiteiten in diverse syste-
men zal genereren. Programmamanagement wil een
overzicht over de voortgang van de totale organisatie.

De meeste concerns proberen deze problematiek in een
spreadsheet op te lossen, maar verliezen uiteindelijk het
overzicht, omdat een reguliere spreadsheetoplossing
slechts twee dimensies (bijvoorbeeld gap en reporting
entity) kan implementeren. Ze missen dan de systeemin-
steek. Of ze hebben per gap een overzicht welke syste-
men worden geraakt, maar missen inzicht in de onder-
liggende activiteiten of hebben geen totaaloverzicht over
de reporting entities. Voor een IFRS-project wil men het
project vanuit diverse dimensies kunnen benaderen en
daarbij ook de detailinformatie behouden.

25IFRS tooling

2003/2

IFRS Documents

Accounting
Disclosure Matrix

(Central)

Pro forma
Financial Statement

(Central)

Chart of
Account (COA)

(Central)

Accounting
Manual
(Central)

Issue
Form

* guidelines
* outstanding 
 questions

* adjustment functionality
* planning
* resources

Gaps Reporting Product System High/
 entities groups X low

Issue Solution Logger ...
GUIDELINES HANDBOOK

IT-IMPACT

Issue Resolution Log

BU

Per BU

Per topic

Based on
100
gaps

Per system / 
per BU

 System X

Figuur 3. Complexiteit
van een IFRS-project.
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De oplossing

Er is bij de grote accountants- en advieskantoren en grote
ondernemingen veel energie gestoken in het bereiken van
een gestandaardiseerde aanpak om systeemimpact te
bepalen en projectbeheersing mogelijk te maken. Hier-
voor is bij KPMG een IFRS systems dashboard ontwik-
keld (zie figuur 4). Uitgangspunt zijn de gaps ten opzich-
te van de Nederlandse verslaggevingsregels.

Het dashboard in figuur 5 maakt het mogelijk om per
organisatieonderdeel per gap de systeemactiviteiten te
bepalen via een standaardvragenlijst (figuur 6).

Het dashboard geeft inzicht in de benodigde resources,
het aantal activiteiten en in de vraag of de activiteiten tij-
dig kunnen worden afgerond. Dit dashboard komt tot
stand door per organisatieonderdeel voor de relevante
gaps een vragenlijst in te vullen. De ingevulde antwoor-
den zijn immer benaderbaar vanuit het dashboard-
overzicht. In het in figuur 6 gegeven overzicht is de vra-
genlijst opgenomen met de daarin voor de organisatie
geldende uitgangspunten voor IFRS-aanpassingen.

In deze vragenlijst wordt onder andere vastgelegd wat de
impact is en hoeveel dagen inspanning noodzakelijk is.
Bovendien kan ook de voortgang worden gemonitord,
indien periodiek de inschattingen en de status van de
systeemaanpassing worden weergegeven.

Op basis van dit tool kan een overzicht van de nood-
zakelijke aanpassingen per systeem worden gegenereerd.
Verder zijn er vanuit verschillende gezichtspunten rap-
portages mogelijk afhankelijk van de behoefte van het
management. Hierbij valt naast de in figuur 7 genoemde
mogelijkheden te denken aan geconsolideerde overzich-
ten voor een concern in plaats van per organisatie-
onderdeel en aan de benodigde inspanning per systeem.

Figuur 4. IFRS systems
dashboard.

Figuur 5.
Figuur 6.



Dit dashboard-tool is een tool dat uitermate geschikt is
voor het project- en programmamanagement en minder
geschikt voor planning met duidelijke mijlpalen. Hier-
voor zijn de reguliere tools zoals MS Project veel beter
geschikt. Zo gauw de activiteiten per systeem zijn
bepaald, kan de systeemaanpassing ook weer als een
regulier IT-project worden opgepakt. Door maandelijks
de voortgang in het dashboard-tool te verwerken vanuit
bijvoorbeeld MS Project is de beheersing door project-
management vervolgens mogelijk.

Slot

De complexiteit van een IFRS-project bij de grotere con-
cerns vereist een gestructureerde aanpak om op een effi-
ciënte en effectieve wijze in de korte resterende tijd dit
project af te ronden. Daartoe is het noodzakelijk om
vooraf te beschikken over een goede tooling om de acti-
viteiten per systeem te kunnen bepalen en de voortgang
vanuit verschillende dimensies (ICT, financieel verant-
woordelijke, projectmanagement) te kunnen bewaken.
Zoals in dit artikel is aangegeven, zijn verschillende,
reeds in de praktijk geteste tools beschikbaar.
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Figuur 7. 
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