Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Circulaire indiening jaarstukken.
Conform het gestelde in de Gerechtsdeurwaarderswet, artikel 17 lid 1 en artikel 31 lid 1, dienen
gerechtsdeurwaarders vóór 1 juli de jaarstukken over het voorgaande jaar bij het BFT in te dienen.
Indien voor de jaarstukken van het kantoor sprake is van een gebroken boekjaar is de indieningstermijn
6 maanden na afloop van het gebroken boekjaar.
Onder verwijzing naar de Verslagstaten gerechtsdeurwaarders (algemeen kader en per wijze van bedrijfsuitoefening) bestaan de jaarstukken uit:
a. de jaarstukken van het kantoor (balans, winst- en verliesrekening en toelichting).
Afhankelijk van de wijze van praktijkuitoefening door de gerechtsdeurwaarder betreffen deze jaarstukken:
- ofwel de beroepsuitoefening als natuurlijk persoon (N staat)
- ofwel de associatie van natuurlijke personen (MN staat)
- ofwel de beroepsuitoefening als rechtspersoon (BV staat)
- ofwel de associatie van natuurlijke personen en besloten vennootschappen (MNBV staat)
- ofwel de uitoefening van de praktijk in de BV vorm, waarbij de aandeelhouders natuurlijke
personen en/of besloten vennootschappen zijn (BVMNBV staat)
Bij de jaarstukken dient een accountant tenminste een beoordelingsverklaring te hebben verstrekt.
Indien in maatschapsverband wordt gewerkt zal het beroepsvermogen – eveneens behorend tot de jaarstukken van het kantoor - veelal tot uitdrukking komen in een buitenmaatschappelijke opstelling van
het praktijkvermogen en van het praktijkresultaat.
De gerechtsdeurwaarder kan ook door middel van een Besloten Vennootschap (al dan niet via een Holding-constructie) deelnemen in de eerder genoemde maatschap. In dat geval is een jaarrekening van
deze Besloten Vennootschap(pen) vereist. De voorkeur wordt ingeval van een fiscale eenheid gegeven
aan een geconsolideerde jaarrekening. Ook bij deze jaarstukken is tenminste een beoordelingsverklaring
van een accountant vereist.
Ook het inzenden van de staat met kerncijfers kantoor (K staat) valt onder de in te dienen jaarstukken.
b. opstelling van het (Privé) vermogen (V staat).
Sprake kan zijn van andere vennootschappen waarbij de zeggenschap berust bij de gerechtsdeurwaarder.
In dergelijke gevallen dient eveneens een jaarrekening van deze andere vennootschappen te worden
ingediend.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in geval van indiening van bovengenoemde stukken in conceptvorm er niet voldaan wordt aan het gestelde in artikel 17 lid 1 en artikel 31 lid 1 van de Wet.
c. Een mededeling van een accountant dat voldaan wordt aan de in de administratieverordening gestelde
eisen (de "administratie mededeling").
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Nadere toelichting
Voor de onderdelen a en b wordt verwezen naar de door de KBvG vastgestelde Verslagstaten gerechtsdeurwaarders.
Vorenvermelde staten zijn beschikbaar bij de KBvG (intranet). Voor het boekjaar 2001 worden deze staten
dringend aanbevolen, ingaande het boekjaar 2002 zijn ze verplicht. Ingeval u afwijkt van de vorenvermelde
Verslagstaten wordt u nadrukkelijk verzocht de wijzigingen te vermelden.
Voor onderdeel c geldt als uitgangspunt de Administratieverordening. Een voorbeeld van de "administratie
mededeling" – die afgegeven dient te worden door uw accountant – is eveneens bij de KBvG (intranet)
opvraagbaar. Het BFT verzoekt u deze separate mededeling gelijktijdig in te dienen.

Vragen door accountantskantoren aan het BFT.
Telefonische vraagstellingen door accountants zullen door de medewerkers van het BFT worden doorverwezen naar de KBvG dan wel de betreffende gerechtsdeurwaarder. Indien noodzakelijk kan de gerechtsdeurwaarder – zo mogelijk op schrift – de vraag neerleggen bij het BFT. De behandelend accountant van
het BFT zal dan zorgdragen voor een spoedige beantwoording.

Correspondentie UITSLUITEND te richten aan het onderstaande adres.
Adressering:

Email:
Web:

bft.post@bureauft.nl
www.bureauft.nl
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