OPINIE

14 mei 2013

Inflexibiliteit door flexibilisering bv-recht
Eind mei loopt de termijn af waarbinnen de jaarrekening 2012 van een bv moet zijn opgemaakt, indien
geen sprake is van uitstel dat door de algemene vergadering (van aandeelhouders) mag worden verleend
voor bijzondere omstandigheden.
Voor veel middelgrote en grote bv's leidt dat sinds de exibilisering van het bv-recht tot een extra uitdaging. Namelijk
als alle aandeelhouders van de bv tegelijkertijd ook bestuurder van de bv zijn. Een situatie die veelvuldig voorkomt bij
familiebedrijven. Dat vraagt om tijdige en goede afstemming tussen bestuur, algemene vergadering en accountant. Het
onvoldoende onderkennen van deze problematiek kan ertoe leiden dat de jaarrekening wordt vastgesteld zonder dat de
verklaring van de accountant beschikbaar was. Dat leidt tot een besluit van de algemene vergadering dat strijdig is met
de wet. Ofwel: een nietig besluit. Een weinig benijdenswaardige positie voor de bv en haar bestuur en aandeelhouders
die daarmee te maken krijgen.
Als alle aandeelhouders van een bv tegelijkertijd bestuurder van die bv zijn (let op: dit is niet hetzelfde als alle
bestuurders die tegelijkertijd ook aandeelhouder zijn) geldt sinds 1 oktober 2012 dat ondertekening door de bestuurders
van de jaarrekening tegelijkertijd geldt als vaststelling van dezelfde jaarrekening door de algemene vergadering.
Deze wijziging in de wet is bedoeld als vereenvoudiging. Maar de wetgever heeft geen rekening gehouden met de
situatie dat bij controleplichtige middelgrote en grote bv's de jaarrekening pas kan worden vastgesteld nadat de
algemene vergadering kennis heeft kunnen nemen van de controleverklaring van de accountant. En de accountant zal
die verklaring pas afgeven als het bestuur van de bv een de nitieve - ondertekende jaarrekening oplevert.
Deze in exibiliteit is door de wetgever niet voorzien en vraagt om een oplossing. De meest voor de hand liggende
oplossing is het opnemen van een statutaire uitzondering op de hiervoor genoemde regel. Daardoor worden opmaken
en vaststellen van de jaarrekening weer van elkaar losgekoppeld. De statuten van een bv dienen sinds 1 oktober 2012
toch al grondig beoordeeld en herzien te worden als gevolg van de ex-bv-bepalingen. In die herziening kan deze
aanpassing eenvoudig worden meegenomen.
Zolang de statuten echter nog niet zijn aangepast zit er niets anders op dan goede afspraken te maken tussen de
accountant en het bestuur over het logistieke proces rond de jaarrekening. De accountant dient zich er namelijk van te
vergewissen dat hij een door het bestuur goedgekeurde, de nitieve - maar nog niet ondertekende - versie van de
jaarrekening ontvangt. Vervolgens kan de accountant zijn controleverklaring verstrekken. Daarna kan ondertekening
van de jaarrekening door de bestuurder plaatsvinden, hetgeen in die situatie tegelijkertijd betekent dat de jaarrekening
is vastgesteld door de algemene vergadering. Het komt weinig exibel over, maar het is noodzakelijk om de
kwali catie als nietig besluit en de consequenties daarvan te voorkomen.
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Uitkeringstoets BV: de ex is de klos
Sinds 2012 is voor uitkering uit een BV niet meer bepalend of er voldoende
vrije reserves zijn, maar moet het bestuur een uitkeringstoets uitvoeren om
te oordelen... 

VERSLAGGEVING

10 februari 2017

Let op gewijzigde termijnen jaarverslaggeving
Bepaalde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Flex-regelgeving
hebben belangrijke gevolgen voor de planning van de werkzaamheden van de
accountant. Het is... 
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Uitspraak CBb slaat gat in kapitaalbescherming
Een opvallende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
biedt ruimte om binnen een groep van een reserve herwaardering deelneming
af te komen.... 

ONDERNEMINGSRECHT

04 november 2015

Maak van uitstel dividend geen afstel
Zeker in de opbouwfase van een onderneming zijn aandeelhouders meer dan eens bereid toegekend dividend niet direct
op te nemen. Dat voorkomt dat dividendbetalingen... 
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01 november 2014

Certificering blijft springlevend
Toen exibele aandelen hun intrede maakten - met de ex-bv-wetgeving in oktober 2012 - werd gevreesd dat
daarmee het instrument certi cering ten onder zou gaan.... 

