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Gebeurtenissen na balansdatum
Hoe het ook met uw onderneming gaat, ieder jaar dient toch
weer de balans te worden opgemaakt. Dit keer aandacht voor
een jaarrekeningpost, die niet altijd direct terug te vinden is
op de balans: gebeurtenissen na balansdatum.
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H

et nieuwe jaar is al weer ruim twee maanden aan de gang.
Heel veel is reeds in gang gezet. Nieuwe plannen worden inmiddels uitgevoerd. Investeringen in nieuwe machines worden
gedaan, personeel aangenomen ten behoeve van de uitbreidingen, bestaande en nieuwe klanten worden geholpen. Of is het bij
u juist andersom? Een sombere start, een nieuw jaar waarin opnieuw tegenslagen moesten worden geïncasseerd? Personeel ontslagen en zelfs investeringen, die nodig zijn, worden afgeblazen.
Een jaarrekeningpost die niet altijd direct terug te vinden is op de
balans betreft de gebeurtenissen na balansdatum, een post die
wel de nodige aandacht verdient in uw jaarrekening en waar uw
accountant ook aandacht aan besteedt bij de controle of samenstelling van uw jaarrekening.

Wel of geen informatie

Er worden twee soorten van gebeurtenissen na balansdatum onderscheiden: gebeurtenissen die nadere informatie geven over de
feitelijke situatie op balansdatum; en gebeurtenissen die geen
nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Gebeurtenissen na balansdatum kunnen zowel gunstige
als ongunstige effecten hebben.
In het proces tot het opmaken van de jaarrekening kunnen we
een drietal perioden onderscheiden:
1. Van balansdatum tot datum van opmaken door het bestuur.
2. Datum van opmaken door het bestuur tot datum vaststelling
van de jaarrekening door de Algemene Vergadering.
3. De periode na de vaststelling.
Ingevolge artikel 2:384 lid 2 BW moeten gebeurtenissen na balansdatum in acht worden genomen tot de datum van het opmaken van de jaarrekening (periode 1). De na balansdatum
verkregen nadere informatie over de feitelijke situatie op balansdatum moet dus bij het opmaken van de jaarrekening worden
verwerkt.
Ingevolge artikel 2:362 lid 6 BW wordt de jaarrekening vastgesteld met in achtneming van hetgeen omtrent de financiële toestand op de balansdatum is gebleken tussen het opmaken van de
jaarrekening en de Algemene Vergadering waarin zij wordt behandeld (periode 2), voor zover dat onontbeerlijk is voor het in

artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht. Dergelijke gebeurtenissen
die blijken in periode 2 worden dus slechts verwerkt voor zover
dat onontbeerlijk is voor het inzicht.
Gebeurtenissen die blijken na het vaststellen van de jaarrekening
(periode 3) worden ingevolge artikel 2:362 lid 6 BW onverwijld
aan de aandeelhouders gemeld, indien op grond van de gegevens
moet worden geconcludeerd dat de jaarrekening in ernstige mate
tekortschiet in het geven van inzicht. Daarnaast moet een mededeling hieromtrent gedeponeerd worden bij het handelsregister.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel dat u een rechtszaak hebt verloren, waardoor u een schadevergoeding dient te betalen aan een afnemer. Indien u nog in periode 1 zit tijdens het opmaken van de jaarrekening, dan neemt
u voor deze schade een voorziening op of past een al opgenomen
voorziening aan.
Indien u reeds in periode 2 zit, dan is het afhankelijk van het inzicht die de post in de jaarrekening geeft. Is er geen materieel belang aanwezig, dan zou u kunnen volstaan met het meedelen
van de betreffende uitspraak aan de aandeelhouders en het verder niet verwerken in de balans zelf.
Mocht periode 3 al zijn aangebroken, dan dient te worden beoordeeld in hoeverre de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet
in het geven van inzicht. Indien de claim van invloed kan zijn op
het voortbestaan van de onderneming, dan dient een mededeling hiervan bij het handelsregister te worden gedeponeerd en de
aandeelhouders met spoed op de hoogte gebracht te worden.
Voor vragen over gebeurtenissen na balansdatum kunt u altijd met uw accountant contact opnemen. Profinis Accountants is bereid
u verder te ondersteunen. ■

Informatie:

Gerco van der Spek
Profinis Accountants en Adviseurs
Tel. 0527-681726
www.profinis.nl
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