RJ-Uiting 2019-11: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018; wijzigingen in RJk-bundel en
RJ-bundel’
Inleiding
In de door de Raad voor de Jaarverslaggeving (hierna: RJ) op 29 maart 2019 gepubliceerde RJUiting 2019-5 ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ is aangeven dat de RJ de uit deze
Verzamelwet voortvloeiende concrete wijzigingen in de betreffende alinea’s in de RJk-bundel en
de RJ-bundel nader zou publiceren. Deze RJ-Uiting bevat die gewijzigde alinea’s (de onderstreepte
zinnen).
Ingangsdatum
De ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ is op 19 september 2018 in werking getreden.
Amsterdam, 13 juni 2019
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RJk-bundel (jaareditie 2018)
Wijzigingen voor microrechtspersonen
M.1.2

PRESENTATIE EN TOELICHTING

De balans
203
In de balans neemt een microrechtspersoon in ieder geval de volgende posten op:
–
vaste activa met afzonderlijke vermelding van kosten die verband houden met de
oprichting en uitgifte van aandelen;
–
vlottende activa met afzonderlijke vermelding van opgevraagde stortingen van geplaatst
kapitaal;
–
eigen vermogen;
–
voorzieningen; en
–
schulden, waarbij voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag deze
kortlopend en tot welk bedrag deze langlopend zijn (art. 2:395a lid 4 BW).

M1.3

VERWERKING EN WAARDERING

302
In uitzondering op alinea 301 geldt dat de microrechtspersoon voor de overige
bedrijfskosten in de balans geen overlopende activa of passiva hoeft op te nemen (artikel 2:395a
lid 3 BW). Een microrechtspersoon hoeft bijvoorbeeld geen overlopend actief op te nemen voor
vooruitbetaalde huurkosten. Indien de microrechtspersoon gebruikmaakt van deze mogelijkheid
om geen overlopende activa of passiva op te nemen, wordt dit vermeld onderaan de balans
(artikel 2:395a lid 3 BW).

Wijzigingen voor kleine rechtspersonen
B1

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Algemeen
101
Onder de immateriële vaste activa worden volgens artikel 2:365 BW verstaan de
volgende categorieën:
–
kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
–
kosten van ontwikkeling;
–
kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele
eigendom;
–
kosten van goodwill die van derden is verkregen; en
–
vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
Op grond van artikel 2:396 lid 3 BW worden de kosten die verband houden met de oprichting en
met de uitgifte van aandelen afzonderlijk gepresenteerd. Deze overige categorieën hoeven niet
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afzonderlijk gepresenteerd te worden.
B5.1

VORDERINGEN

Algemeen
101
Onder de vorderingen worden volgens artikel 2:370 BW verstaan:
–
vorderingen op handelsdebiteuren;
–
vorderingen op groepsmaatschappijen;
–
vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelnemingen hebben
in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
–
opgevraagde stortingen van het geplaatst aandelenkapitaal;
–
overige vorderingen.
Op grond van artikel 2:396 lid 3 BW worden de opgevraagde stortingen van het geplaatst
aandelenkapitaal afzonderlijk gepresenteerd. Deze overige categorieën hoeven niet afzonderlijk
te worden gepresenteerd.

RJ-bundel (jaareditie 2018)
Wijzigingen voor middelgrote rechtspersonen
315

VRIJSTELLINGEN VOOR MIDDELGROTE RECHTSPERSONEN

315.2

VRIJSTELLINGEN

Wettelijke vrijstelling van inrichtings- en publicatievoorschriften
201
De wettelijke vrijstellingen van de inrichtings- en publicatievoorschriften voor de
middelgrote rechtspersoon zijn geregeld in artikel 2:397 lid 3 tot en met 8 BW.
Artikel 2:397 lid 3 tot en met 8 BW luiden:
[….]
5.
Van de in afdeling 3 voorgeschreven opgaven behoeven in de openbaar gemaakte balans met
toelichting slechts vermelding die welke voorkomen in de artikelen 364, 365 lid 1 onder a en d,
366, 367 onder a-d, 368 lid 2 onder a, 370 lid 1 onder b-d en c, 373, 374 leden 3 en 4, 375 lid 1
onder a, b, f en g en lid 3, alsmede 376 en de overlopende posten. De leden 2 van de artikelen 370
en 375 vinden toepassing zowel op het totaal van de vorderingen en schulden als op de posten uit
lid 1 van die artikelen welke afzonderlijke vermelding behoeven. De openbaar te maken winst-enverliesrekening en de toelichting mogen worden beperkt overeenkomstig lid 3 en lid 4.
[…..]
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315 Bijlage 1 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen
Middelgrote
rechtspersonen

Inrichtingsvoorschriften

Publicatievoorschriften

De in deze kolom opgenomen
voorschriften zijn ook van toepassing op
de te publiceren stukken en gelden dus
naast de in de kolom ‘Publicatievoorschriften’ vermelde voorschriften.

De in de afzonderlijke hoofdstukken vermelde
vrijstellingen gelden ook voor de te publiceren
stukken, naast de nadere genoemde
vrijstellingen in deze kolom.

1. Balans met toelichting (afdeling 3) Geen vrijstellingen.

Op grond van artikel 2:397 lid 5 BW behoeven
van de in afdeling 3 van titel 9 Boek 2 BW
voorgeschreven opgaven in de openbaar
gemaakte balans met toelichting slechts
vermelding die welke voorkomen in de
volgende artikelen (waarbij tevens wordt
verwezen naar hoofdstuk 315, alinea 202):
— artikel 2:364 BW: hoofdindeling;
— artikel 2:365 lid 1, onder a BW: kosten van
oprichting en uitgifte van aandelen;
— artikel 2:365 lid 1, onder d BW: geactiveerde
goodwill;
[….]
— artikel 2:368 lid 2 BW: voor elke categorie
vaste activa: vermelding van de som van de
herwaarderingen per balansdatum ter
vaststelling van de boekwaarde die zou zijn
opgenomen als de activa op basis van het
kostprijsmodel zouden zijn gewaardeerd;
[….]
— artikel 2:370 lid 1 BW: specificatie vlottende
vorderingen:
• op groepsmaatschappijen;
• op deelnemingen en participanten (voor zover
geen groepsmaatschappij);
• overlopende activa; afzonderlijk het deel met
betrekking tot buiten de groep staande
verbonden ondernemingen;
• opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal.

315 Bijlage 3 Modellen voor middelgrote rechtspersonen
[Bovengenoemde aanpassingen in de publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen zijn ook doorgevoerd
in Bijlage 3 van hoofdstuk 315, in “Model A” en “Model B” (bestemd voor publicatie middelgrote rechtspersonen)].
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