OPINIE

26 april 2013

Niet-vastgesteld of voorlopig deponeren
jaarrekening
Terecht kopte het Financieele Dagblad op 23 april 2013: 'Steeds meer bedrijven lopen risico door alleen
voorlopige stukken te deponeren'. Het artikel laat zien dat de procedure voor het opmaken, vaststellen en
deponeren van jaarrekeningen van bv's en nv's soms onduidelijk lijkt te zijn.
Als bestuurders van dergelijke rechtspersonen zich daarvan onvoldoende bewust zijn, brengt onjuiste of onvolledige
deponering inderdaad belangrijke risico's met zich mee. Zeker in een periode van economische recessie waarin het
risico op decon ture groter is dan in tijden van economische vooruitgang. En juist bij faillissementssituaties is tijdige
en volledige publicatie extra belangrijk.
In dit artikel een korte toelichting die enkele onjuistheden uit het genoemde FD-artikel rechtzet. Een niet-vastgestelde
jaarrekening is namelijk geen voorlopige jaarrekening en dat lijkt onvoldoende te worden onderkend.
De jaarrekening van een bv of nv moet binnen vijf maanden na balansdatum worden opgemaakt. Deze termijn kan door
de algemene vergadering (van aandeelhouders) op grond van bijzondere omstandigheden worden verlengd tot elf
maanden. Een verder uitstel is niet mogelijk. De enige uitzondering die de wet biedt is het vragen van onthe
minister van Economische Zaken. Deze onthe

ng bij de

ng wordt alleen verleend bij gewichtige redenen zoals

faillissementssituaties.
De wet gaat er dan ook vanuit dat uiterlijk binnen vijf of elf maanden een jaarrekening wordt opgemaakt en
ondertekend door bestuurders en commissarissen. Binnen die termijn moet sprake zijn van een de nitieve
jaarrekening; een voorlopige jaarrekening komt niet voor in het systeem van de wet. Dat de Kamer van Koophandel dit
toestaat is dan ook opmerkelijk - en strijdig met de wet. Hier worden ongetwijfeld 'opmaken' en ‘vaststellen' door
elkaar gehaald.
Normaliter wordt de opgemaakte jaarrekening namelijk vastgesteld door de algemene vergadering. Daarmee ontstaat
'de' jaarrekening van de vennootschap. Na vaststelling moet de jaarrekening binnen acht dagen bij het Handelsregister
worden gedeponeerd.
Omdat de wet geen termijn kent waarbinnen vaststelling moet plaatsvinden, ontstaat regelmatig de vraag of
vaststellen van de jaarrekening een plicht of een recht is. De wet voorziet namelijk wel in een (de nitieve)
opgemaakte, maar nog niet vastgestelde jaarrekening. Die niet-vastgestelde jaarrekening moet binnen twee maanden
na de opmaaktermijn bij het Handelsregister worden gedeponeerd. Maar ook dan betreft het de de nitieve opgemaakte
jaarrekening.
Dat de algemene vergadering in principe een verplichting heeft tot vaststellen van de jaarrekening blijkt uit het feit dat
bepaalde handelingen gekoppeld zijn aan de voorwaarde van een vastgestelde jaarrekening. Het recht van de algemene
vergadering komt tot uiting doordat ze de opgemaakte jaarrekening kan amenderen en het bestuur kan vragen een
nieuwe jaarrekening op te maken. Ook dan blijft nog steeds de wettelijke termijn gelden voor het deponeren. Deze loopt
uiterlijk dertien maanden na balansdatum af (en indien alle aandeelhouders van een bv tevens bestuurder zijn, soms
bijna twee maanden eerder).
Als te laat wordt gedeponeerd, of 'slechts' een voorlopige jaarrekening, dan wordt niet (c.q. niet volledig) aan de
deponeringsplicht voldaan. In faillissementssituaties kan dit tot de weinig benijdenswaardige situatie van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders leiden. En dat is (soms letterlijk) het laatste waar een bestuurder op zit te
wachten.
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18 maart 2022

KVK in beroep om doorspelen gegevens aan banden te
leggen
De Kamer van Koophandel (KVK) gaat in beroep tegen een vonnis dat de
instantie verplicht onbeperkt gegevens te delen. De beheerder van het
Handelsregister wilde... 

NIEUWS

03 februari 2022

'KVK bereid adressen sneller af te schermen'
De Kamer van Koophandel is nu alvast bereid om sneller adressen af te
schermen en ondernemers in beroepsgroepen die vaak met bedreigingen te
maken hebben zelfs uit... 

NIEUWS

23 december 2021

KVK mag toegang tot handelsregister niet beperken
De Kamer van Koophandel (KVK) mag de toegang tot het handelsregister niet
beperken. 

NIEUWS

17 september 2021

Ter Hoeven: 'Ook bestuursverslag deponeren bij
handelsregister'
De wetgever moet de mogelijkheid voor bedrijven om het bestuursverslag
alleen ter inzage op kantoor te houden, laten vervallen. Daarvoor pleit
hoogleraar externe... 

NIEUWS

17 maart 2021

Kamer van Koophandel viert 100-jarig bestaan
Handelsregister
De Kamer van Koophandel (KVK) viert vandaag dat precies honderd jaar
geleden het eerste bedrijf werd ingeschreven in het Handelsregister. 

