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Nieuwe regels
uitbreiding
risicoparagraaf in
bestuursverslag

4.

Risico’s blootgelegd
De wet bepaalt recent dat het wettelijk verplichte
bestuursverslag (voorheen: jaarverslag) een aanvullende
beschrijving gaat bevatten van de voornaamste risico’s
en onzekerheden waarmee een onderneming wordt
geconfronteerd.
In de praktijk was de risicoparagraaf in het
bestuursverslag van niet-beursgenoteerde
ondernemingen nogal beperkt. De Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ), een organisatie die ten doel
heeft de kwaliteit van de externe verslaggeving van
organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen,
heeft de eisen aan de risicoparagraaf in het
bestuursverslag uitgebreid.
Als gevolg van deze nieuwe bepalingen kan worden
gesteld dat beursgenoteerde, grote en middelgrote
ondernemingen de risicoparagraaf met ingang van
boekjaar 2015 moeten uitbreiden.
Grote en middelgrote ondernemingen zijn
ondernemingen die twee jaren achtereen niet voldoen
aan twee van de drie volgende criteria:
►

►
►

de waarde van de activa volgens de balans met
toelichting, bedraagt, op de grondslag van
verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan
€ 6.000.000;
de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet
meer dan € 12.000.000;
het gemiddeld aantal werknemers over het
boekjaar bedraagt minder dan 50,

Alles in beginsel op basis van geconsolideerde gegevens.
Deze ondernemingen en beursgenoteerde
ondernemingen dienen in de risicoparagraaf te
beschrijven:
1.
2.
3.

5.

Risico's en onzekerheden met een belangrijke
impact in het afgelopen boekjaar en de gevolgen
daarvan.
Verbeteringen in het systeem van
risicomanagement die zijn of worden aangebracht.

De advocaten en notarissen van HVG adviseren u graag
over toepassing van de regelgeving inzake de
risicoparagraaf, waar nodig in samenspraak met een
accountant.

Verkorting uiterste deponeringstermijn
jaarrekening
Als gevolg van een wetswijziging en met ingang van de
verslaglegging over boekjaren die op of na
1 januari 2016 aanvangen, is de termijn voor het op
grond van bijzondere omstandigheden verlengen van de
periode voor het opmaken van de jaarrekening met één
maand verkort. De uiterste termijn voor deponering is
van dertien naar twaalf maanden gebracht. De
standaardtermijn voor het opmaken van de jaarrekening
is niet gewijzigd.
Veel statuten zullen nog verwijzen naar de oude termijn
voor verlenging van de periode voor het opmaken van de
jaarrekening en naar de oude benaming jaarverslag in
plaats van bestuursverslag. Ter voorkoming van
onduidelijkheden, zou u zekerheidshalve de statuten op
deze punten kunnen aanpassen. Niet-naleving van de als
gevolg van de wijziging verkorte deponeringstermijn kan
leiden tot een economisch delict en aansprakelijkheid
van bestuurders in faillissement.
De advocaten en notarissen van HVG helpen u graag bij
deze aanpassing van de statuten van uw onderneming.
Zij kunnen dan ook beoordelen of de statuten op andere
punten nog in overeenstemming zijn met het geldende
recht.

De risicobereidheid met betrekking tot de
significante risico’s en onzekerheden.
De getroffen risicobeperkende maatregelen.
Een beschrijving van de verwachte impact op het
resultaat en/of de financiële positie indien de
risico’s of onzekerheden zich verwezenlijken. Met
de aanbeveling deze impact te kwantificeren door
middel van een gevoeligheidsanalyse.
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