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Een jaar Flex-BV
Per 1 oktober 2012 werden de gewijzigde wettelijke
bepalingen inzake de flexibilisering van het BV-recht van
kracht. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft een ieder
ervaring kunnen opdoen met de nieuwe regels. U ook?
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M

et de invoering van de Flex-BV gingen we van een uitgebreid stelsel van regels naar een beperkte regelgeving met
meer mogelijkheden om buiten de notaris om zaken te regelen
tussen aandeelhouders en bestuurders. Ook een aantal nieuwe
verzwaringen voor het bestuur werd ingevoerd. Onderstaand een
toelichting op enkele punten.

Dividenduitkeringen

Momenteel zullen de meeste jaarrekeningen over het jaar 2012
definitief zijn opgemaakt. De resultaten zijn bekend en daarmee
is ook de mogelijkheid gekomen om weer een deel uit te keren
als dividend. Mocht voor 1 oktober 2012 slechts worden uitgekeerd bij voldoende vrije reserves, tegenwoordig bepalen de wettelijke en/of statutaire reserves de maximale hoogte van het
niveau van de dividenduitkering. Zijn zulke reserves niet aanwezig, dan wordt het maximum bepaald door de uitkeringstoets. Als
die positief uitvalt, kan het zelfs gebeuren dat het eigen vermogen door de dividenduitkering negatief wordt. Bij het uitkeren
van dividend dient u altijd rekening te houden met de continuïteit van de onderneming. Dit zal een onderdeel zijn van de
door de bestuurder te maken uitkeringstoets en/of balanstest.
Een onterecht goedgekeurde dividenduitkering door de bestuurders kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van het
bestuur. Indien de aandeelhouders wel dividend willen ontvangen, terwijl de bestuurder aangeeft hiervoor geen ruimte te zien
op grond van zijn uitkeringstoets, kan dit dus leiden tot conflicten tussen het bestuur en de aandeelhouders van een BV.

van de werkmaatschappij, en u als natuurlijke persoon bestuurder bent, dan blijven de oude bepalingen voor het opmaken en
vaststellen van de jaarrekening nog steeds van toepassing.
Het samengaan van opmaken en vaststellen van de jaarrekening
heeft als gevolg dat u dit jaar nog wel uw jaarrekening moet
deponeren bij het Handelsregister. Voorheen kon op grond van
jurisprudentie de maximale termijn van 13 maanden worden
gebruikt, voordat u uw jaarrekening deponeerde. Nu is dat verkort naar 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar.

Herzien van de statuten

Indien u nog geen aanpassingen hebt gedaan in de statuten van
uw BV, dan kunnen daarin nog steeds regels staan, die op basis
van oude wetgeving van toepassing waren, maar nu een belemmering vormen. Wellicht is het voor u nu de tijd om de statuten
aan een onderzoek te onderwerpen en deze in overeenstemming
te brengen met de huidige wetgeving. U kunt daarmee uw vennootschap omzetten in een echte flexibele vennootschap, met
minder wettelijk bepaalde regels en meer ruimte om zaken
onderhands vast te leggen. Hiermee benut u de vrijheid die de
wetgever u geeft optimaal.
Bent u er niet zeker van of u dit jaar hebt gehandeld conform de
nieuw regels voor de flex-BV, neem dan contact op met uw
adviseur. Ook Profinis Accountants en Adviseurs is bereid u bij te
staan in deze regelgeving. ■

Vaststellen van de jaarrekening

Het opmaken van de jaarrekening is een verantwoordelijkheid
van het bestuur. Het vaststellen geschiedt door de Algemene
Vergadering, voorheen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genoemd. Zodra de aandeelhouders ook bestuurders
van de BV zijn, dan wordt door ondertekening van de jaarrekening, deze ‘automatisch’ vastgesteld. U hoeft dan geen
aparte notulen meer op te maken, wat u in eerdere jaren wel
deed. Dit geldt overigens alleen bij een natuurlijke persoon als
aandeelhouder. Indien u met een holding aandeelhouder bent
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