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Deelnemers

Namens de Vakgroep Accountancy Visionplanner Aanwezig: Dirk ter Harmsel (voorzitter), John Weerdenburg, Michiel 
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Afwezig met kennisgeving:

Namens Visionplanner Aanwezig:

Johan Wildenbeest, Arjan van Beek, Bart Schraven (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering en benoemd dat er een aantal punten zijn toegevoegd.

Akkoord klant intrekken

Inleiding

Tot welk moment mag een klant zijn akkoord intrekken? Op dit 
moment mag dat in Visionplanner nog tot het moment dat de 
jaarrekening gepubliceerd is. Dus ook nog steeds na het afgeven 
van de verklaring door de accountant. Is dat wenselijk?

Besproken

Vakgroep spreekt duidelijk uit dat het niet mogelijk mag zijn dat 
directie akkoord intrekt na het ondertekenen van 
accountantsverklaring.

Het zou wel wenselijk zijn dat klant het in elk geval kan melden, 
maar aangezien dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor zal 
komen geeft vakgroep aan dat dit niet in de applicatie gefaciliteerd 
hoeft te worden.

Presentatie wettelijke reserve

Inleiding

Wat zijn de vereisten voor presentatie in de jaarrekening indien er 
meer dan 1 wettelijke reserve aanwezig is? Moeten de verschillende 
wettelijke reserveren afzonderlijk gepresenteerd worden? En moet 
dat met of zonder mutatie overzicht?

Besproken

Wettelijke reserves moeten apart weergegeven worden 
(onderscheiden naar hun aard). Dit moet in elk geval in de toelichting 
op de balans (maar het wordt aanbevolen dit ook in de balans uit te 
splitsen).

Visionplanner biedt momenteel wel de mogelijkheid om voor iedere 
wettelijke reserve een verloopoverzicht op te nemen maar er is geen 
uitsplitsing naar aard opgenomen in de toelichting. Visionplanner 
gaat deze uitsplitsing toevoegen.

Bij kleine rechtspersonen dient alleen een verloopoverzicht voor 
herwaarderingsreserves te worden opgenomen (  2: 396,5)art.BW

Wijzigingen wet- en regelgeving m.b.t. verslaggeving boekjaar 2022

Inleiding

Zijn er relevante wijzigingen in wet- en regelgeving m.b.t. 
verslaggeving over boekjaar 2022 welke een aanpassing vereisen in 
het samensteldossier of in de jaarrekening templates micro, klein en 
middel(groot)?

Besproken

De presentatie van Onderhanden projecten wijzigt. Deze mag straks 
niet meer gesaldeerd worden.

Visionplanner voegt momenteel standaard in administraties een 
salderings-VJP toe. Deze moet t.z.t. verwijdert worden.

Ook de vergelijkende cijfers moeten aangepast worden, maar als 
hierdoor de balans onder middelgroot criteria valt, telt het historisch 
jaar niet mee voor de criteria.

In overweging kan genomen worden om het UBO register op te 
vragen bij klantevaluatie (dat moet nu al bij klant acceptatie). Of in 
elk geval moet de accountant een bestaande klant attenderen op de 
inschrijving.

Het kan ook zijn dat er nieuw cliënt onderzoek gedaan moet worden 
(bijvoorbeeld naar aanleiding van WwFT of statutenwijziging) voor 
een bestaande klant. In dat geval moet het UBO register wel 
opgevraagd worden.

http://art.BW


De standaard toelichtingstekst die momenteel in Visionplanner bij het 
onderdeel WwFT is opgenomen blijft voldoende.

Financieel verslag bij een micro-entiteit
Inleiding

Het huidige Financieel Verslag voldoet niet aan de vereisten van een 
micro-entiteit.

Praktijk: Financieel Verslag met alles “schijfjes naar links”. Met deze 
instellingen laat de rapportage teveel zien (eigen vermogen, winst- 
en verliesrekening). Ook het alleen onder aan de balans toelichten 
dat het rapport op fiscale grondslagen is opgesteld is niet mogelijk.

Bespreking

Op zich wordt voldaan aan de wettelijke vereisten, maar er wordt nu 
teveel getoond.

Als een kantoor alleen aan de minimum eisen wil voldoen zou klant 
met de SBR inrichtingsstukken moeten werken voor een micro 
onderneming.

Wil je toch een uitgebreid verslag kun je het standaard verslag (BV 
klein) gebruiken (eventueel in combinatie met publicatiestukken 
micro)

Geconsolideerde jaarrekening vs. Enkelvoudig deponeren
Inleiding

Wat moet worden opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige 
jaarrekening indien een BV vrijwillige consolideert maar enkelvoudig 
wil deponeren. Is het dan voldoende om alleen de 
waarderingsgrondslag van de post deelnemingen (financiële vaste 
activa) op te nemen?

Besproken

In de publicatiestukken moeten de volledige grondslagen van de 
enkelvoudige jaarrekening opgenomen worden.

Normaliter gebruik je in een geconsolideerde jaarrekening dezelfde 
grondslagen en kan het slechts theoretisch voorkomen dat er een 
specifieke grondslag is die wel voor de consolidatie geldt, maar niet 
voor de enkelvoudige holding.

Daardoor zou het enerzijds beter zijn om de enkelvoudige 
grondslagen toch apart op te nemen maar dan moeten eventuele 
tekstuele aanpassingen ook twee keer aangepast worden.

Vanuit praktisch oogpunt zou de geconsolideerde grondslag dus wel 
gesynchroniseerd kunnen worden met de enkelvoudige 
publicatiestukken.

Organisaties Zonder Winstoogmerk (OZW)
Inleiding

Het model voor de stichtingen voldoet niet. Er zijn nu 3 modellen: 
Commerciële stichting (= model MKB BV), Stichting op basis van 
RJ640 (Bevat o.a. mogelijkheid om de begroting op te nemen) en 
Stichting op basis van RJk C1 (bevat géén mogelijkheid om de 
begroting op te nemen). Volgens C1.303 is dit wel van belang, tenzij 
de begroting niet als belangrijk stuurelement wordt gebruikt. Die 
keuze kan men nu niet maken.

Besproken

In de praktijk kan dit nu opgelost worden door te kiezen voor het 
model RJ640 maar de Vakgroep adviseert om voor het toevoegen 
van de begroting een keuze toe te voegen bij het aanmaken van een 
dossier.

Startende rechtspersonen: SBR publicatiestukken i.c.m. “voorperiode”.
Inleiding

Casus: rechtspersoon wordt juridisch opgericht per 1 mei 2022 d.m.
v. inbreng van een IB-onderneming.  In de oprichtingsakte staat dat 
het resultaat vanaf 1 januari 2022 voor rekening en risico komt van 
de rechtspersoon. De online administratie is gekoppeld met 
Visionplanner. Situatie bij het opstellen van de SBR 
publicatiestukken: de applicatie gaat er van uit dat de juridische 
oprichtingsdatum 1-1-22 is. Dat is onjuist. Als je de juiste periode 
instelt (1-5-22), neemt Visionplanner de “voorperiode” niet mee in de 
cijfers. Dat is ook onjuist. Hoe dit op te lossen?

Besproken

Praktisch is dit op te lossen door de cijfers van het eerste boekjaar te 
importeren uit een Excel bestand.

Als dit niet in de software op te lossen is dan adviseert de vakgroep 
aan Visionplanner van deze workaround een duidelijke beschrijving 
aan te bieden.
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