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Accountantswillendat de
top vanbedrijven inhet be-
stuursverslag eenparagraaf
opneemtover de toekomst-

bestendigheid vanhunonderneming.
Daarinmoet eenweergave komenvan
de risico’s enonzekerhedenwaarmee zij
indebedrijfsuitoefeningwordengecon-
fronteerd enhoediede continuïteit op
dekorte en langere termijnbeïnvloeden.
Degedachtedaarbij is dat door altijd te
rapporterenover de toekomstbestendig-
heid—enniet alleenwanneer de conti-
nuïteit vandeonderneming ingevaar is
—er eengelijk speelveld ontstaatwaarin
wordt voorkomendathet communice-
rendaarover kan leiden tot deontwik-
keling vaneen selffulfillingprophecy.
Faillissementenkomendan—bijwijze
van spreken—minder snel uit de lucht
vallen.Maarde vraag is of zo’nparagraaf
inhet bestuursverslag enignutheeft.

Dewerkgroep vandeNederlandseBe-
roepsorganisatie vanAccountants (NBA)
diede voorstellen recentelijk naarbuiten
heeft gebracht, richt zichprimair op
de circa 12.000 (niet-beursgenoteerde)
grote enmiddelgrotebedrijven.Dat zijn

grofwegdebedrijvenmetmeerdan50
werknemers. Zijmoeten ieder jaar een
doorde accountant gecontroleerde jaar-
rekeningpublicerendoormiddel vande-
poneringbij deKamer vanKoophandel.
Daarnaastmoeten zij eenbestuursver-
slag opstellenwaarinwordt ingegaanop
het reilen en zeilen vandeonderneming.
Zij hoevenhet bestuursverslag echter
niet te publicerenals het opkantoor van
deonderneming ter inzagewordt gehou-
denenop verzoekwordt verstrekt.

Uit recent onderzoek vanNyenrode
BusinessUniversiteit blijkt dat ongeveer
tweeopdedrie ondernemingengebruik-
maken vande faciliteit omhetbestuurs-
verslagniet tehoevendeponerenendat
het slecht is gesteldmetdebeschikbaar-
heid vandeniet-gedeponeerdebestuurs-
verslagen. Slechts circa eenkwart vande
ondernemingen reageert op een verzoek
omkennis temogennemenvanhet be-
stuursverslag: dehelft doorhet bestuurs-
verslag toe te zendenendeanderehelft
met eenuitnodigingomhetbestuursver-
slag opkantoor in te zien.De andere 75%
vandeondernemingen reageert inhet
geheel niet.

Het is evident dat kennisneming van
het bestuursverslag vaakniet ofmet

Informatie over toekomstbestendigheid in bestuursverslagheeftweinig zin

Ruimde helft van de
(middel)grote onderne-
mingen verlengt de
termijn om te deponeren

moeite kanplaatsvinden.Dat geldt dan
dusook voorde informatie die zoumoe-
tenwordenopgenomen indeparagraaf
over de toekomstbestendigheid vande
onderneming.Het is vangroot belang
dat belanghebbenden juist vandit soort
informatie tijdig enopeen snellewijze
kennis kunnennemen. Ik kanmij dan
ookhelemaal vinden inhet voorstel van
deNBA-werkgroepomdemogelijkheid
diedeNederlandsewetgever aanonder-
nemingenbiedt omhetbestuursverslag
niet te hoevendeponeren, te schrappen.

De vraag is echter of dit voorstel
voldoende is.Uit het onderzoek van
Nyenrodeblijkt namelijk ookdat ruim
dehelft vandegrote enmiddelgrote
ondernemingengebruikmaakt vande
wettelijkemogelijkheidomde termijn
vanhet opmaken vande jaarrekening en
daarmeehet deponeren vande jaarstuk-
ken, opgrond vanbijzondere omstan-
digheden te verlengen.Ondernemingen
hoevengeenmelding temaken vandie
bijzondere omstandigheden,maar er
moetwordengedacht aan zakenals het
verlorengaan vande administratie als
gevolg vanbrandof overstromingof
grote onzekerheidover dewaardering
vanbepaaldeposten inde jaarrekening.

Het is niet aannemelijk dat bijmeerdan
dehelft vandeondernemingen vandit
soort omstandigheden sprake zal zijn.
Ondernemingenkunnenuiteindelijk de
publicatie vanhun jaarstukkenuitstel-
len totmaximaal twaalfmaandennaba-
lansdatum.Wat is dannogde relevantie
vande informatie die is opgenomen in
het bestuursverslag, inhet bijzonderdie
metbetrekking tot de toekomstbesten-
digheid vandeonderneming?

Het voorstel vandeNBA-werkgroep
voorhet opnemenvaneenparagraaf
over de toekomstbestendigheid inhet
bestuursverslag zoudanookniet alleen
gepaardmoetengaanmet een verplichte
deponering vanhet bestuursverslag.
Eenaanmerkelijke verkorting vande ter-
mijnendie opditmoment gelden voor
het opmakenenhet deponeren vande
jaarstukken zouookonderdeelmoeten
zijn vanhet voorstel. Inhethuidigedigi-
tale tijdperk zouhet tochgeenprobleem
mogen zijn ombinneneenmaandof zes
te publiceren.
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