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Bijlage 1 Boek 2 Titel 9 BW

Titel 9. De jaarrekening en het bestuursverslag

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 360

1. Deze titel is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge 

waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid. Ongeacht hun rechtsvorm is deze titel op banken 

als bedoeld in artikel 415, betaalinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet 

op het financieel toezicht en elektronischgeldinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 

van de Wet op het financieel toezicht van toepassing.

2. Deze titel is eveneens van toepassing op een commanditaire vennootschap 

of een vennootschap onder firma waarvan alle vennoten die volledig jegens 

schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalvennootschappen naar 

buitenlands recht zijn.

3. Deze titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die 

een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het 

handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet van deze 

ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking 

nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt 

van het in artikel 396 lid 1, onder b, bedoelde bedrag, zoals gewijzigd op grond 

van artikel 398 lid 4. Indien de stichting of vereniging bij of krachtens de wet 

verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan 

een jaarrekening als bedoeld in deze titel en indien deze openbaar wordt gemaakt, 

blijft de eerste volzin buiten toepassing.

Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

Artikel 361

1. Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die 

bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en 

de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde 

jaarrekening opstelt.

2. Coöperaties en de in artikel 360 lid 3 bedoelde stichtingen en verenigingen 

vervangen de winst- en verliesrekening door een exploitatierekening, indien het 

in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend; op deze rekening 

zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van 
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overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel 

mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo.

3. De bepalingen van deze titel gelden voor jaarrekeningen en hun onderdelen, 

zowel in de vorm waarin zij door het bestuur zijn opgemaakt als in de vorm 

waarin zij door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon zijn vastgesteld.

4. Bij de toepassing van de artikelen 367, 370 lid 1, 375, 376, 377 lid 5 

en 381 moeten overeenkomstige vermeldingen als met betrekking tot 

groepsmaatschappijen worden opgenomen met betrekking tot andere 

maatschappijen:

a. die op voet van de leden 1, 3 en 4 van artikel 24a rechten in de rechtspersoon 

kunnen uitoefenen, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid hebben, of

b. die dochtermaatschappij zijn van de rechtspersoon, van een 

groepsmaatschappij of van een maatschappij als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 362
1. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer 

als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord 

oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede 

voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en 

de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn 

groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de 

normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de 

Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de 

eerste volzin bedoelde inzicht geven.

2. De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de 

grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op 

het einde van het boekjaar weer. De balans mag het vermogen weergeven, zoals 

het wordt samengesteld met inachtneming van de bestemming van de winst of 

de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, met inachtneming 

van het voorstel daartoe. Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de 

bestemming van het resultaat is verwerkt.

3. De winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en 

stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de 

posten van baten en lasten weer.

4. Indien het verschaffen van het in lid 1 bedoelde inzicht dit vereist, verstrekt 

de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens ter aanvulling van hetgeen in de 

bijzondere voorschriften van en krachtens deze titel wordt verlangd. Indien dit 

noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht, wijkt de rechtspersoon 

van die voorschriften af; de reden van deze afwijking wordt in de toelichting 

uiteengezet, voor zover nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en 

resultaat.
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5. De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, 

onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat boekjaar hebben geleid.

6. De jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming 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, voor 

zover dat onontbeerlijk is voor het in lid 1 bedoelde inzicht. Blijkt nadien dat de 

jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van dit inzicht, dan bericht 

het bestuur daaromtrent onverwijld aan de leden of aandeelhouders en legt het 

een mededeling daaromtrent neder ten kantore van het handelsregister; bij de 

mededeling wordt een accountantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening 

overeenkomstig artikel 393 is onderzocht. Een rechtspersoon waarvan effecten 

zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in de 

Wet op het financieel toezicht wordt geacht te hebben voldaan aan de verplichting 

om de mededeling, bedoeld in tweede volzin, neer te leggen ten kantore van het 

handelsregister, indien zij de mededeling op grond van artikel 5:25m, zesde lid, 

van die wet heeft toegezonden aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

7. Indien de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking 

van zijn groep dat rechtvaardigt, mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde 

jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid. De posten worden in 

de Nederlandse taal omschreven, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik 

van een andere taal heeft besloten.

8. Een rechtspersoon kan de jaarrekening opstellen volgens de door de 

International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese 

Commissie goedgekeurde standaarden, mits de rechtspersoon daarbij alle voor 

hem van toepassing zijnde vastgestelde en goedgekeurde standaarden toepast. 

Een rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening opstelt volgens deze 

titel, kan niet de enkelvoudige jaarrekening opstellen volgens de vastgestelde 

en goedgekeurde standaarden. Een rechtspersoon die de geconsolideerde 

jaarrekening opstelt volgens de in de eerste zin van dit lid genoemde standaarden, 

kan in de enkelvoudige jaarrekening de waarderingsgrondslagen toepassen die hij 

ook in de geconsolideerde jaarrekening heeft toegepast.

9. De rechtspersoon die de jaarrekening opstelt volgens de in lid 8 bedoelde 

standaarden, past van deze titel slechts de afdelingen 7 tot en met 10 en de 

artikelen 362, lid 6, een na laatste volzin, lid 7, laatste volzin en lid 10, 365 

lid 2, 373, 379 leden 1 en 2, 380b, onderdeel d, 382, 382a, 383, 383b tot en met 

383e, 389 leden 8 en 10, en 390 toe. Banken passen tevens artikel 421 lid 5 toe. 

Verzekeraars passen tevens artikel 441 lid 10 toe.

10. De rechtspersoon vermeldt in de toelichting volgens welke standaarden de 

jaarrekening is opgesteld.
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Artikel 363
1. De samenvoeging, de ontleding en de rangschikking van de gegevens in de 

jaarrekening en de toelichting op die gegevens zijn gericht op het inzicht dat 

de jaarrekening krachtens artikel 362 lid 1 beoogt te geven. Daarbij worden 

de voorschriften krachtens lid 6 en de andere afdelingen van deze titel in acht 

genomen. De toelichting houdt de volgorde van de vermelding van de posten aan.

2. Het is niet geoorloofd in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten 

tegen elkaar te laten wegvallen, indien zij ingevolge deze titel in afzonderlijke 

posten moeten worden opgenomen.

3. Een post behoeft niet afzonderlijk te worden vermeld, indien deze in het geheel 

van de jaarrekening van te verwaarlozen betekenis is voor het wettelijk vereiste 

inzicht. Krachtens deze titel vereiste vermeldingen mogen achterwege blijven voor 

zover zij op zichzelf genomen en tezamen met soortgelijke vermeldingen voor dit 

inzicht van te verwaarlozen betekenis zouden zijn. Vermeldingen krachtens de 

artikelen 378, 382 en 383 mogen evenwel niet achterwege blijven.

4. De indeling van de balans en van de winst- en verliesrekening mag slechts 

wegens gegronde redenen afwijken van die van het voorafgaande jaar; in de 

toelichting worden de verschillen aangegeven en worden de redenen die tot 

afwijking hebben geleid, uiteengezet.

5. Zoveel mogelijk wordt bij iedere post van de jaarrekening het bedrag van het 

voorafgaande boekjaar vermeld; voor zover nodig, wordt dit bedrag ter wille van 

de vergelijkbaarheid herzien en wordt de afwijking ten gevolge van de herziening 

toegelicht.

6. Wij kunnen voor de indeling van de jaarrekening bij algemene maatregel van 

bestuur modellen en nadere voorschriften vaststellen, die gelden voor de daarbij 

omschreven rechtspersonen. Bij de toepassing daarvan worden de indeling, 

benaming en omschrijving van de daarin voorkomende posten aangepast aan de 

aard van het bedrijf van de rechtspersoon, voor zover dat krachtens de algemene 

maatregel is toegelaten.

Afdeling 3. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

§ 1. Hoofdindeling van de balans

Artikel 364

1. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, 

al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de 

rechtspersoon al of niet duurzaam te dienen.

2. Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, 

materiële en financiële vaste activa.
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3. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, 

vorderingen, effecten, liquide middelen, en, voor zover zij niet onder de 

vorderingen zijn vermeld, de overlopende activa.

4. Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de 

voorzieningen, de schulden en, voor zover zij niet onder de schulden zijn vermeld, 

de overlopende passiva.

§ 2. Activa

Artikel 365

1. Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

a. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;

b. kosten van ontwikkeling;

c. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van 

intellectuele eigendom;

d. kosten van goodwill die van derden is verkregen;

e. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

2. Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van 

lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een 

reserve aanhouden.

Artikel 366
1. Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

a. bedrijfsgebouwen en -terreinen;

b. machines en installaties;

c. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;

d. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa;

e. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.

2. Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts 

een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit 

vermeld.

Artikel 367
Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

a. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in 

groepsmaatschappijen;

b. andere deelnemingen;

c. vorderingen op groepsmaatschappijen;

d. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een 

deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een 

deelneming heeft;


