
Gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de

Raad voor de Jaarverslaggeving

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen

JAAREDITIE 2021

van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022

Deventer – 2021



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord / 11
Ten geleide bij editie 2021 / 15

Afdeling M MICRORECHTSPERSONEN / 23

M1 Microrechtspersonen / 25
§M1.1 Algemene uiteenzettingen / 25
§M1.2 Presentatie en toelichting / 27
§M1.3 Verwerking en waardering / 28
§M1.4 Openbaarmaking / 29

Afdeling A ALGEMEEN / 31

A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten / 33
§A1.1 Inleiding / 33
§A1.2 Status van de Richtlijnen / 36
§A1.3 Doelstellingen en uitgangspunten / 37

A2 Verwerking en waardering / 40
§A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 40
§A2.2 Prijsgrondslagen / 43
§A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 47
§A2.4 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties / 52
§A2.5 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 54

A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel / 57
§A3.1 Stelselwijzigingen / 57
§A3.2 Schattingswijzigingen / 60
§A3.3 Foutherstel / 61

A4 Gebeurtenissen na balansdatum / 64

A5 Verbonden partijen (vervallen) / 68

A6 Openbaarmaking / 69

A7 Overige gegevens (vervallen) / 72

A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies / 73

7



Afdeling B JAARREKENING / 75

B1 Immateriële vaste activa / 77

B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen / 84
§B2.1 Materiële vaste activa / 84
§B2.2 Vastgoedbeleggingen / 91

B3 Financiële vaste activa en consolidatie / 95
§B3.1 Financiële vaste activa / 95
§B3.2 Fusies en overnames / 103
§B3.3 Consolidatie / 104
§B3.4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties / 106

B4 Voorraden / 108
§B4.1 Algemeen / 108
§B4.2 Onderhanden projecten in opdracht van derden / 111

B5 Vorderingen en overlopende activa / 112
§B5.1 Vorderingen / 112
§B5.2 Overlopende activa / 113
§B5.3 Onderhanden projecten / 114

B6 Effecten / 120

B7 Liquide middelen / 122

B8 Eigen vermogen / 123

B9 Verplichtingen/Schulden / 132
§B9.1 Algemeen / 132
§B9.2 Langlopende schulden / 134
§B9.3 Kortlopende schulden / 135
§B9.4 Overlopende passiva / 135

B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen
verplichtingen / 137

§B10.1 Voorzieningen / 137
§B10.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen / 142

B11 Leasing / 145

B12 Financiële instrumenten / 150

B13 Winst-en-verliesrekening / 153

INHOUDSOPGAVE

8



B14 Personeelsbeloningen / 158

B15 Belastingen naar de winst / 166

B16 Rente / 173

B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun / 175

B18 Toelichting / 179
§B18.1 Algemeen / 179
§B18.2 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 181
§B18.3 Dienstverlening uit hoofde van concessies / 182

Afdeling C BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN / 183

C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven / 185
§C1.1 Algemene uiteenzettingen / 185
§C1.2 Verwerking en waardering / 187
§C1.3 Presentatie en toelichting / 189
§C1.4 Bijzondere onderwerpen / 191
§C1.5 Overgangsbepaling / 193

C2 Kleine fondsenwervende organisaties / 195
§C2.1 Algemene uiteenzettingen / 195
§C2.2 Verwerking en waardering / 196
§C2.3 Presentatie en toelichting / 197
§C2.4 Bijzondere onderwerpen / 201

Bijlage 1 Model balans / 203
Bijlage 2 Model van baten en lasten / 204

Afdeling D BIJLAGEN / 205

D1 Wetteksten / 207
§D1.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 209
§D1.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 249
§D1.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 259

D2 Modellen en besluiten / 261
§D2.1 Besluit modellen jaarrekening / 263
§D2.2 Besluit actuele waarde / 271
§D2.3 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen / 282
§D2.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele

waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit
modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 287

§D2.5 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de uitvoeringswet
richtlijn jaarrekening / 297

§D2.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 298

INHOUDSOPGAVE

9



D3 Handreikingen / 307
§D3.1 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen

door microrechtspersonen / 309
Bijlage / 317

§D3.2 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen
door kleine rechtspersonen / 320
Bijlage / 329

D4 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor kleine
rechtspersonen / 332

Registers / 337
Register wetsartikelen / 339
Onderwerpenregister / 341

INHOUDSOPGAVE

10



VOORWOORD

Het doet ons genoegenomvoor 2021weer een jaareditie te kunnenpublicerenvandeze
bundel.

De Stichting voor de Jaarverslaggeving
In september 1981 is de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) opgericht door de
volgende organisaties:
- het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO);
- het Nederlands ChristelijkWerkgeversverbond (NCW);
- de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);
- het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV);
- de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)1.

Inmiddels hebben de volgende organisaties zich aangesloten bij het bestuur van de
stichting:
- de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) – sinds 2001;
- de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) – sinds

20021;
- de Koninklijke VerenigingMKB-Nederland (MKB) – sinds 2002;
- Eumedion – sinds 2006.

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de NBA dragen jaarlijks financieel bij aan de SJ.
Het doel van de Stichting is in de Statuten als volgt omschreven:

1. De Stichting heeft ten doel de kwaliteit en bruikbaarheid van de externe verslagge-
ving, in het bijzonder van de jaarrekening, binnen Nederland door rechtspersonen
en andere juridische entiteiten te bevorderen.

2. De kwaliteit van de externe verslaggeving is van belang voor gebruikers van
informatie. Gebruikers omvatten huidige en potentiële beleggers, werknemers,
geldschieters, leveranciersenanderehandelscrediteuren,cliënten,toezichthouders,
overheden en hun instellingen alsmede het publiek.

3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het publiceren van (ontwerp-)richtlijnen en stellige uitspraken en aanbevelin-

gen inzake externe verslaggeving;
b. het gevraagd of ongevraagd adviseren van de overheid en van andere regel-

gevende instanties aangaande voorschriften inzake externe verslaggeving;
c. te participeren in internationale organisaties die zich bezig houden met het

bevorderen van de kwaliteit van of het ontwikkelen van standaarden ten
behoeve van de externe verslaggeving.

1. Per 1 januari 2013 zijn NIVRA en NOvAA opgegaan in de Nederlandse Beroepsorganisatie voor
Accountants (NBA).
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De Raad voor de Jaarverslaggeving
Als orgaan van de Stichting is ingesteld de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) die bij
uitsluiting van het bestuur belast is met het opstellen en het publiceren van de in de
doelomschrijving genoemde stellige uitspraken, aanbevelingen en adviezen.

De RJ is samengesteld uit representanten van organisaties representatief voor de
categorievanverschaffers,degebruikersendecontroleursvaninformatieverschaft inde
externe verslaggeving, in het bijzonder in de jaarrekening van rechtspersonen of andere
juridischeentiteiten.Debenoemingvande ledenvandeRJ geschiedtdoorhetbestuurop
voordrachtvaneenbenoemingscommissie.DeonafhankelijkevoorzittervandeRJwordt
eveneens benoemd door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving publiceert Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Daaraan voorafgaand worden ontwerpen gepubliceerd, waarop commentaar kan wor-
den ingediend datwordtmeegewogen bij de vaststelling van de definitieve Richtlijn. De
RJ streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een
antwoord kanworden gevonden op demeeste zich in de praktijk voordoende vragen.

Aldus vertrouwtdeRJ eropde regels ennormenvoor jaarverslaggevingoverzichtelijk
en toegankelijk te maken voor verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarverslag-
geving. Voor zoverhet gaat omwettelijke voorschriften zijndeze als zodanig aangeduid.
De Richtlijnen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regeling, zoals voornamelijk
vervat in Titel 9 Boek 2 BW. De RJ pretendeert niet dat de (definitieve) Richtlijnen
bindende kracht hebben zoals de voorschriften van de wet. Het is uiteraard in laatste
instantie de rechter, die in elk aan zijn oordeel onderworpen geding zal bepalen welke
normen voor de desbetreffende jaarrekeningen in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd. Dit impliceert de eigen verantwoordelijkheid van
de verslaggevende onderneming voor haar jaarrekening. De Richtlijnen (en in het
bijzonder de daarin opgenomen stellige uitspraken) dragen in het algemeen bij aan het
door dewet verlangde inzicht in vermogen en resultaat. Dit houdt in dat verwachtmag
worden dat van de (definitieve) Richtlijnen slechts zal worden afgeweken, indien
daarvoor goede gronden zijn. De RJ gaat er verder van uit dat in zekere mate de
ontwerp-Richtlijnensteunenrichtingaandepraktijk vandeverslaggeving zullengeven.

De bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
In deze bundel zijn Richtlijnen opgenomen die specifiek gelden voor micro- en kleine
rechtspersonen(RJk-bundel).Voorhetbegrip ‘micro’zijndegroottecriteriaaangehouden
van artikel 2:395a BW, voor het begrip ‘klein’ zijn de groottecriteria aangehouden van
artikel2:396BW.Bij hetopstellenvandezebundel isuitgegaanvandehuidigewettelijke
vrijstellingen voormicro- en kleine rechtspersonen.

Per1 januari2016 isdeEuropese richtlijn2013/34/EU(EUrichtlijn jaarrekening) inde
Nederlandsewetgeïmplementeerd.Voorkleine rechtspersonenmag, opgrondvandeze
EU richtlijn jaarrekening, niet méér in de toelichting op te nemen informatie worden
voorgeschreven dan die door deze EU richtlijn jaarrekening is vereist. Om deze reden
heeft de RJ besloten om de toelichtingsbepalingen in de afdelingen A en B van de RJk-
bundel te splitsen inwettelijk voorgeschreven toelichtingen enandere toelichtingen. De
wettelijk voorgeschreven toelichtingen zijn herkenbaar aan een referentie naar een
wettelijke bepaling in een alinea of door het gebruik van het woord ‘moeten’. Bij andere
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toelichtingenwordtde formulering gebruikt dat de rechtspersoon ‘kanoverwegen’deze
informatie te verschaffen.

DeRichtlijnenhebbenuitsluitendbetrekkingopdeopgemaakte jaarrekening,nietop
de deponeringsjaarrekening. In de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen
wordt geen onderscheid gemaakt tussen vetgedrukte stellige uitspraken enerzijds en
aanbevelingen en toelichtingen anderzijds zoals in de bundel Richtlijnen voor grote en
middelgroterechtspersonen(RJ-bundel).Uitdeaardvandeformuleringblijktofsprakeis
van een verplichting, aanbeveling of toelichting.

Naar verwachting zal de grote meerderheid van de kleine rechtspersonen bij het
opmakenvandejaarrekeningkunnenvolstaanmetdezebundel. Inenkelezeerspecifieke
gevallenwordt in de bundel verwezennaar de bundel Richtlijnenvoor de jaarverslagge-
ving voor middelgrote en grote rechtspersonen.

Deze bundel Richtlijnen is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2022 tenzij anders aangegeven.

In deze jaareditie is een aantalwijzigingen aangebracht, welke naderworden toegelicht
inhetTengeleidebij dezebundel. Vanzelfsprekendworden reacties encommentarenop
de (ontwerp-)Richtlijnen zeer aangemoedigd. Zij zullen betrokkenworden bij toekom-
stige aanpassingen van de Richtlijnen en het definitief maken van ontwerp-Richtlijnen.

Ik hoop dat deze bundel opnieuw voorziet in de behoefte aan normen voor goede
verslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Amsterdam, juli 2021

Raad voor de Jaarverslaggeving

Gerard van Santen
voorzitter
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AFDEL ING M

Microrechtspersonen



M1 MICRORECHTSPERSONEN

DezeRichtlijnM1(aangepast2020)vervangtRichtlijnM1(aangepast in2019)enisvankracht
voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

M1.1 Algemene uiteenzettingen

Inleiding en toepassingsgebied
101 Deze richtlijn heeft betrekking op microrechtspersonen. Onder een micro-
rechtspersoon wordt verstaan een rechtspersoon die voldoet aan de criteria in artikel
2:395a lid 1 en 2 BW.

Artikel 2:395a BW:
1. De leden 3 tot enmet 6 gelden voor een rechtspersoondie op tweeopeenvolgendebalansdata, zonder

onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de
volgende vereisten:
a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van

verkrijgings- en vervaardigingsprijs, nietmeer dan € 350 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt nietmeer dan € 700 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagtminder dan 10.

2. Voordetoepassingvanlid1wordenmeegetelddewaardevandeactiva,denetto-omzetenhetgetalder
werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zoudenmoetenworden betrokken als
de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de
rechtspersoon artikel 408 toepast.

Indien een rechtspersoon voldoet aan bovengenoemde criteria, dan mag hij het micro-
regime van artikel 2:395a BW toepassen.

102 Het microregime is niet van toepassing op beleggingsmaatschappijen, maat-
schappijen voor collectieve belegging in effecten, participatieondernemingen en orga-
nisaties van openbaar belang (artikel 2:398 BW).

103 Demicrorechtspersoonkandegroepsvrijstelling van artikel 2:403BWtoepas-
sen, mits hij aan alle voorwaarden voldoet.

104 Een microrechtspersoon kan ervoor kiezen in zijn jaarrekening gebruik te
makenvanfiscalewaarderingsgrondslagen,mitsdezewordentoegepastvooralleposten
(artikel 2:395a lid 7 BW). Dit hoofdstuk is geschreven voor de situatie dat de micro-
rechtspersoon geen fiscalewaarderingsgrondslagen toepast.

Als bijlage bij de Richtlijnen in deze bundel is onder D3.2 de Handreiking bij de
toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen opgenomen. In de handreiking wordt
ingegaan op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscalewaarderingsgrondslagen in
de jaarrekening door eenmicrorechtspersoon.

Toepassing van de groottecriteria
105 Voor de bepaling of een rechtspersoon als microrechtspersoon kwalificeert,
wordendegroottecriteriaopgeconsolideerdebasis toegepast.Dithoudt indatdewaarde
van de activa, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar
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moeten worden meegeteld van groepsmaatschappijen die de rechtspersoon zou con-
solideren indien hij een geconsolideerde jaarrekening op zou moeten maken. Dit geldt
niet indien de rechtspersoon een tussenhoudstermaatschappij is die gebruikmaakt van
de consolidatievrijstelling van artikel 2:408 BW.

106 De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om uiterlijk zes maanden na
aanvangvanhetboekjaartebesluitendatdevrijstellingenopgrondvandegroottevande
rechtspersoon niet zullenworden toegepast (artikel 2:398 lid 2 BW).

107 Doordat rechtspersonen gedurende twee opeenvolgende balansdata aan de
groottecriteriamoetenvoldoen,wordteenveelvuldigewisselingvanregimevoorkomen.
Het incidenteel, gedurende één boekjaar, voldoen aan de criteria van een ander regime
leidt niet tot een wijziging van het toe te passen regime. Heeft een rechtspersoon zich
eenmaal gekwalificeerdalsmicrorechtspersoon,dan isdit regimeslechtsdanniet langer
van toepassing indien hij in twee opeenvolgende jaren niet aan de criteria voor micro-
rechtspersoonvoldoet.Hetmicro-regime isdanniet langervan toepassing inhet tweede
jaar.

In het onderstaande is een voorbeeld uitgewerkt dat de regeling illustreert.

Voldoet aan criteria voor: Moet voldoen aan verplichtingen voor:

Jaar 1 micro micro

Jaar 2 klein micro

Jaar 3 klein klein

Jaar 4 middelgroot klein

Jaar 5 middelgroot middelgroot

Jaar 6 micro middelgroot

Jaar 7 micro micro

Jaar 8 middelgroot micro

Jaar 9 klein klein

108 Een rechtspersoon bepaalt in het eerste jaar na oprichting het van toepassing
zijnde regime op basis van de omvangcriteria over alleen dat eerste boekjaar. Voor het
tweede boekjaar is hetzelfde regime van toepassing als voor het eerste boekjaar (artikel
2:398 lid 1 BW).

109 Een personal holding kan alleen of samen met andere rechtspersonen een
belang houden in een of meer onderliggende vennootschappen. Onder een personal
holding wordt verstaan een rechtspersoon, waarvan de aandelen volledig en direct in
handen zijn van een natuurlijk persoon (en eventueel andere natuurlijke personen die
met deze natuurlijke persoon nauw in (familie)relatie staan), die de privébelangen van
deze natuurlijke persoonwaarborgt en structureert. Een dergelijke personal holding die
demeerderheid van de aandelen in een andere vennootschap bezit, heeft vaak op grond
van dit aandeelhouderschap de meerderheid van de stemrechten in de algemene
vergadering van deze vennootschap en demeerderheid van de economische voordelen
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vandezevennootschap.Datbetekentechternognietnoodzakelijkerwijsdat depersonal
holding dan aan het hoofd van de groep staat.

Indieneenpersonalholdinggeengroepshoofdis,vindtdebepalingofdepersonalholding
als microrechtspersoon kwalificeert op enkelvoudige basis plaats.

Opgrondvanartikel2:24bBWissprakevaneengroepsrelatietussendepersonalholding
en de onderliggende rechtsperso(o)n(en) als de personal holding daarmee een econo-
mische eenheid vormt, organisatorisch is verbonden en daaraan centrale leiding geeft.

Een personal holding die belangen houdt inmeer dan één onderliggende vennootschap
zal over het algemeen eerder als groepshoofd (moeten) worden aangemerkt, dan een
personal holding die een belang in slechts één vennootschap houdt. Dit behoort te
worden beoordeeld aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden.

M1.2 Presentatie en toelichting

De onderdelen van de jaarrekening
201 De jaarrekeningvandemicrorechtspersoonbestaatuitdevolgendeonderdelen:
– de balansmet de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar; en
– de winst-en-verliesrekening met de vergelijkende cijfers over het voorgaande

boekjaar.

202 De microrechtspersoon is op grond van artikel 2:395a BW vrijgesteld van het
opnemen van de specifieke toelichtingen in de jaarrekening, zoals vereist volgens de
afdelingen 5 en 6 vanTitel 9 Boek 2 BW. Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden
voordoen waardoor de jaarrekening van de microrechtspersoon zonder aanvullende
gegevens in ernstige mate tekortschiet in het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht. In dergelijke omstandighedenbehoort demicrorechtspersoonopgrond
van artikel 2:362 lid 4 BW in de jaarrekening gegevens te verstrekken ter aanvulling van
hetgeen artikel 2:395a BW van de microrechtspersoon verlangt. Voorbeelden van
uitzonderlijke omstandigheden zijn het zich voordoen van ernstige onzekerheid over
de continuïteit en de toepassing van liquidatiegrondslagen.

Posten in de jaarrekening

De balans
203 In debalans neemt eenmicrorechtspersoon in ieder geval de volgendeposten
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 voorhet totaalvandeschuldenwordtaangegeventotwelkbedrag

deze kortlopend en tot welk bedrag deze langlopend zijn (art. 2:395a lid 4 BW).
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204 Een naamloze vennootschap vermeldt onderaan de balans iedere verwerving
envervreemdingvooreigenrekeningvaneigenaandelenencertificatendaarvan.Daarbij
vermeldt de vennootschap de redenen van de verwerving alsmede het aantal, het
nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de aandelen en certificaten en het
gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

De winst-en-verliesrekening
205 In de winst-en-verliesrekening neemt een microrechtspersoon in ieder geval
de volgende posten op:
– netto-omzet;
– overige bedrijfsopbrengsten;
– lonen;
– kosten van grond- en hulpstoffen;
– afschrijvingen enwaardeverminderingen;
– overige bedrijfskosten;
– belastingen; en
– resultaat na belastingen.

M1.3 Verwerking en waardering

301 Een microrechtspersoon past de waarderings- en resultaatbepalingsgrond-
slagen van afdeling 6 van Titel 9 Boek 2 BW toe. De bepalingen in deze bundel met
betrekking tot verwerkings- enwaarderingsaspecten door de kleine rechtspersoon zijn
van overeenkomstige toepassing op de jaarrekening van demicrorechtspersoon.

302 Inuitzonderingopalinea301 geldt dat demicrorechtspersoonvoordeoverige
bedrijfskosten indebalans geenoverlopendeactiva ofpassivahoeft op tenemen (artikel
2:395a lid 3 BW). Eenmicrorechtspersoon hoeft bijvoorbeeld geen overlopend actief op
tenemenvoorvooruitbetaaldehuurkosten. Indiendemicrorechtspersoongebruikmaakt
van deze mogelijkheid om geen overlopende activa of passiva op te nemen, wordt dit
vermeld onderaan de balans (artikel 2:395a lid 3 BW).

303 Waardering op actuele waarde is toegestaan voor materiële of immateriële
vasteactiva,nietzijndebeleggingen,envooragrarischevoorraden. Indienmateriëlevaste
activaof immateriëlevasteactiva,nietzijndebeleggingen,wordengewaardeerdtegende
actuelewaarde,komtdaarvoor inaanmerkingdeactuelekostprijs.Waarderinggeschiedt
tegen de realiseerbarewaarde indien deze lager is dan de actuele kostprijs (artikel 7 van
het Besluit actuelewaarde). Indien agrarische voorradenworden gewaardeerd tegen de
actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de opbrengstwaarde (artikel 8 van het
Besluit actuele waarde).

Waardering tegenmarktwaarde is niet toegestaanvoor eenmicrorechtspersoon (artikel
5a Besluit actuele waarde). Dit betekent dat de microrechtspersoon financiële instru-
menten en vastgoedbeleggingen nietmagwaarderen tegen actuelewaarde. Bij waarde-
ring tegen actuele waarde zouden financiële instrumenten ingevolge artikel 10 van het
Besluit actuele waarde en vastgoedbeleggingen ingevolge artikel 11 van het Besluit
actuelewaarde namelijk gewaardeerdmoetenworden tegenmarktwaarde.
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Afwaardering van posten naar lagere marktwaarde bij toepassing van de waarderings-
grondslag historische kostprijs kwalificeert niet als waardering tegenmarktwaarde.

304 De wijzigingen voortvloeiend uit de eerste toepassing van het regime voor
microrechtspersonen zoals opgenomen in artikel 2:395a BW kwalificeert als een stel-
selwijziging die moet worden verwerkt in overeenstemming met paragraaf 106 tot en
met111vanHoofdstukA3Stelselwijzigingen.Devergelijkendecijfersvanhetvoorgaande
boekjaar moeten worden aangepast. De microrechtspersoon hoeft de stelselwijziging
niet toe te lichten.

M1.4 Openbaarmaking

401 De jaarrekeningwordt volgens de bepalingen van artikel 2:394 BWopenbaar-
gemaakt. Daarbij mag rekening worden gehouden met de vereenvoudigingen en vrij-
stellingen volgens artikel 2:395a lid 8 BW. Dit betekent dat de microrechtspersoon
uitsluitend de overeenkomstig alinea 203 en 204 opgemaakte balans openbaar hoeft te
maken.

402 Indien een microrechtspersoon vrijwillig meer informatie opneemt in de
opgemaakte jaarrekeningdanartikel2:395aBWvereist, danmaghijniettemindebalans
openbaarmaken in overeenstemmingmet artikel 2:395a lid 8 BW.
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AFDEL ING A

Algemeen



A1 INLE ID ING , STATUS , DOELSTELL INGEN EN
UITGANGSPUNTEN

Deze Richtlijn A1 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn A1 (aangepast 2016) en is van kracht
voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Alinea 101 is van kracht voor
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.

A1.1 Inleiding

101 De richtlijnen in deze bundel hebben betrekking op kleine rechtspersonen
zoals gedefinieerd in artikel 2:396 lid 1 en 2 BW.

Artikel 2:396 BW:

1. Onverminderd artikel 395a gelden de leden 3 tot en met 9 voor een rechtspersoon die op twee
opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft
voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:
a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van

verkrijgings- en vervaardigingsprijs, nietmeer dan € 6miljoen;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt nietmeer dan € 12miljoen;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagtminder dan 50.

2. Voordetoepassingvanlid1wordenmeegetelddewaardevandeactiva,denetto-omzetenhetgetalder
werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zoudenmoetenworden betrokken als
de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de
rechtspersoon artikel 408 toepast.

Voor een stichting of vereniging als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 BW wordt uitgegaan
van het totaal van de activa van de stichting of vereniging en, met inachtneming van
artikel 2:396 lid 2 BW, van de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers van de
onderneming of ondernemingen die deze stichting of vereniging in stand houdt (artikel
2:398 lid 5 BW).

Het klein regime is niet van toepassing op beleggingsmaatschappijen, maatschappijen
voor collectievebelegging ineffectenenorganisaties vanopenbaarbelang (artikel 2:398
leden 3 en 7 BW).

Kleine rechtspersonen moeten ingevolge Titel 9 Boek 2 BWeen jaarrekening opstellen.
Deze jaarrekening bestaat uit een balans en eenwinst-en-verliesrekening met toelich-
ting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon er voor kiest een
geconsolideerde jaarrekening op te stellen (artikel 2:361 lid 1). Indien de kleine rechts-
persoon artikel 2:403 BW toepast, hoeft hij de jaarrekening niet overeenkomstig de
voorschriftenvanTitel9Boek2BWinte richtenenkanhij volstaanmethetopstellenvan
eenbalansenwinst-en-verliesrekeningzoalsuiteengezet inartikel2:403 lid1aBW.Deze
Richtlijnen zijn geschreven voor de situatie dat de rechtspersoon artikel 2:403 BW niet
toepast.
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101a Voor boekjaren aangevangen vóór 1 januari 2016 golden de volgende criteria.

Kleine rechtspersoon

Balanstotaal ≤ € 4,4miljoen

Netto-omzet ≤ € 8,8miljoen

Werknemers ≤ 50

Voorboekjarenaangevangenopofna1januari2016zijnalsgevolgvandeUitvoeringswet
richtlijn jaarrekening de criteria aangepast:

Microrechtspersoon Kleine rechtspersoon

Balanstotaal ≤ € 350.000 ≤ € 6miljoen

Netto-omzet ≤ € 700.000 ≤ € 12miljoen

Werknemers < 10 < 50

De aangepaste criteria gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 (zie
alinea 101b). De omvang van deze criteria (met name balanstotaal en netto-omzet) kan
periodiekworden herzien voor de gevolgen van geldontwaarding en dergelijke.

101b De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening staat toe dat rechtspersonen de
criteria die gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 reeds kunnen
toepassen op jaarrekeningendiewordenopgesteld overboekjarendie zijn aangevangen
voor 1 januari 2016. Omvoor een boekjaar vast te stellen of op twee achtereenvolgende
balansdata is voldaan aan de aangepaste grensbedragen kunnen, na de datum van
inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, ook voor het vorige
boekjaar (vergelijkende cijfers) de aangepaste grensbedragenworden gehanteerd.

102 Dejaarrekeninggeeftvolgensdenormendie inhetmaatschappelijkverkeerals
aanvaardbaarworden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan
wordengevormdoverhetvermogenenhet resultaat, alsmedevoorzoverdeaardvaneen
jaarrekening dit toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon
(artikel 2:362 lid 1 BW).

Indien de internationale vertakking van een groep dit rechtvaardigt, kan de rechtsper-
soonde jaarrekeningopstellennaardenormendie inhetmaatschappelijkverkeer ineen
van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden
beschouwd en het inzicht geven zoals bedoeld in artikel 2:362 lid 1 BW.

102a Het iskleine rechtspersonenvanaf1 januari2007 toegestaangebruik temaken
van fiscale waarderingsgrondslagen, mits deze worden toegepast voor alle posten. Als
een kleine rechtspersoon hiervoor kiest vermeldt hij dit in de toelichting. Dit is opgeno-
men inartikel 2:396 lid 6BW.Alle anderewettelijke bepalingen inBW2Titel 9 (inclusief
de vrijstellingenvoor kleine rechtspersonen) zijn van toepassing bij de opstelling van de
jaarrekening door een kleine rechtspersoon.

Als bijlage bij de Richtlijnen in deze bundel is de Handreiking bij de toepassing van
fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen opgenomen (zie hoofdstuk D3.2 Hand-
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reiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen). In de
handreiking wordt ingegaan op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscale grond-
slagenindejaarrekeningdooreenkleinerechtspersoon.Dehandreikinggaatnietinopde
inhoud vande fiscale grondslagen zelf. Hiervoorwordt verwezennaarde fiscalewet- en
regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

103 Artikel 2:362 lid 8 BW biedt rechtspersonen de mogelijkheid om zowel de
enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens IFRS*. IFRS*
betreft de door de EC goedgekeurde standaarden en interpretaties. Beursgenoteerde
rechtspersonen zijn overigens op grond van de IAS-verordening verplicht de geconsoli-
deerde jaarrekening op te stellen volgens IFRS*.

104 Niet-beursgenoteerde rechtspersonen zijn vrij hun enkelvoudige of geconso-
lideerde jaarrekeningvolgens IFRS*optestellen.Eenrechtspersoonkandeenkelvoudige
jaarrekeningvolgens IFRS*opstellen indiendegeconsolideerdejaarrekeningookvolgens
IFRS* is opgesteld. Voor demogelijke combinaties die dewet in dit verband biedt indien
een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld naast de enkelvoudige jaarrekening
wordt verwezen naar hoofdstuk 100 Inleiding van de RJ-bundel.

105 Indienkleine rechtspersonen IFRS* toepassen indeenkelvoudige jaarrekening
kunnenzijgeengebruikmakenvandevrijstellingeninartikel2:396BWzoalshetkunnen
volstaanmethetopenbaarmakenvaneenbeperktebalansmettoelichting(ziehoofdstuk
A6 Openbaarmaking) en de vrijstelling van controleplicht.

106 De RJ gaat normaliter over tot vaststelling en publicatie van Richtlijnen nadat
eenontwerpdaarvanisgepubliceerdendemogelijkheidisgebodendaarcommentaarop
te leveren. Eenmaal vastgestelde Richtlijnen worden aangepast indien gewijzigde op-
vattingen en omstandigheden dit noodzakelijk maken. Zonodig wordt een nieuw
ontwerp gepubliceerd.

107 EenRichtlijn is gewoonlijkvankrachtvoorverslagjarendie aanvangenopofna
1 januari van het jaar volgend op de publicatie van de Richtlijn, tenzij in de Richtlijn zelf
een andere ingangsdatum is aangegeven. Eerdere toepassing wordt normaliter toege-
staan.

108 Voor de Richtlijnen is de volgende opzet gekozen:
– devolgordevandeRichtlijnensluit zoveelmogelijk aanbij de indewetgehanteerde

volgorde;
– de aspecten van balanswaardering en resultaatbepaling worden per post in onder-

ling verband behandeld.

109 DeuitsprakenvandeOndernemingskamervanhetGerechtshof teAmsterdam
en de arresten van deHoge Raad in jaarrekeningzaken, voor zover gepubliceerd voor de
vaststelling van de Richtlijnen, zijn eveneens in de Richtlijnen verwerkt, indien zij van
algemene strekking worden geacht en op de behandelde onderwerpen betrekking
hebben.
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