
Voorbeeldteksten continuïteitsparagraaf bestuur 
 

Onderstaand treft u enkele voorbeeldteksten aan die het bestuur kan opnemen als veronderstelling 

van continuïteit van de vennootschap met betrekking tot de gevolgen van het Corona virus waardoor 

er gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van 

de vennootschap. Het betreft voorbeeldteksten met de intentie dat u ze kunt gebruiken om ze 

vervolgens klant- en situatie-specifiek te maken waar nodig.  

Format continuïteitsparagraaf: 

1. Benoemen oorzaak (Corona) 

2. Benoemen effect op de onderneming 

3. Benoemen maatregelen 

4. Benoemen continuïteitsveronderstelling  

 

Voorbeelden “effect op de onderneming” 

 Omzetverlies 

 Toename additionele kosten 

 Sluiting op last van overheid 

 Annuleringen  

 Liquiditeitsproblemen door niet voldoen aan betalingsverplichtingen door afnemers  

Voorbeelden “maatregelen” 

 Overheidssteun 

 Kostenbesparingen  

 Opschorten aflossingsverplichtingen door banken  

 Aanvraag uitstel van betaling  

 Aanvraag werktijdverkorting 

 Afspraken met afnemers/levaranciers 

 Aanvraag krediet  

 

 

 

 

 

 



 

Voorbeelden continuïteitsparagrafen: 

Voorbeeld 1 

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzeker situatie ontstaan. Deze onzekerheid 

wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de 

verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het effect op de onderneming en de vraag of dit op 

termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen 

aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. 

Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou 

kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de vennootschap. 

Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de 

overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de 

onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit 

kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van 

de vennootschap. 

Voorbeeld 2  

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. Dit 

heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling en toename van additionele 

kosten. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel 

zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de 

vennootschap. In het verleden hebben wij echter een flinke financiële buffer opgebouwd. Deze 

buffer tezamen met doorgevoerde kostenbesparingen en door de overheid toegezegde steun zorgt 

ervoor dat wij verwachten de activiteiten te kunnen blijven voortzetten. De in de onderhavige 

jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd 

op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. 

Voorbeeld 3  

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. Dit 

heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling en toename van additionele 

kosten. Daarnaast heeft de onderneming op last van de overheid haar deuren moeten sluiten op 15 

maart 2020.  Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede 

twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de 

vennootschap. De ondernemingsleiding heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen 

genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Zo is de bankier bereid om de 

aflossingsverplichtingen van de vennootschap voor een periode van 1 jaar op te schorten. Ook zijn er 

met de belastingdienst afspraken gemaakt over tijdelijke uitstel van betaling. Deze maatregelen zijn 

voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de 

ondernemingsactiviteiten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van 

de vennootschap.    



Voorbeeld 4 

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. Dit 

heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling en het annuleren van ruim 90% 

van de geplande evenementen. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond 

waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de 

werkzaamheden van de vennootschap. Het is uiteraard nog niet in te schatten hoe lang deze terugval 

zal duren noch wat de gevolgen ervan zullen zijn op de continuïteit van de onderneming. 

Aangezien wij nauwelijks vaste kosten hebben en onze financiële ruimte nog ruim voldoende lijkt 

voor de komende maanden zijn wij ervan overtuigd dat de vennootschap nog minimaal een jaar aan 

haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde 

grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van 

continuïteit van de vennootschap.  

Voorbeeld 5 

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. Dit 

heeft ertoe geleid dat een groot deel van onze afnemers niet langer aan hun betalingsverplichtingen 

jegens ons kunnen voldoen. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond 

waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de 

werkzaamheden van de vennootschap. Met een groot aantal van deze afnemers zijn afspraken 

gemaakt over hoe zij de achterstanden kunnen inlopen en welke vergoedingen daar tegenover staan. 

Aangezien de afspraken betrekking hebben op de periode na 1 juni 2020 kunnen wij nog geen 

uitsluitsel geven of onze debiteuren in staat zullen blijven de verschuldigde bedragen aan ons te 

betalen. Aangezien de meeste van onze afnemers reeds lange tijd aan ons verbonden zijn en zij ons 

beloofd hebben om eventuele (grotere) problemen direct aan ons te melden gaan wij er vooralsnog 

van uit dat het voortbestaan van de vennootschap geen gevaar loopt. De in de onderhavige 

jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd 

op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. 

Voorbeeld 6 

In het eerste kwartaal van 2020 is de afzet naar Italië stil komen te liggen. Deze afzet maakte voor 

60% deel uit van de totale omzet. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op 

grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de 

werkzaamheden van de vennootschap. Het bestuur heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen 

in de vorm van het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het met het 

aanvragen van werktijdverkorting.  Door het nemen van deze maatregelen is een duurzame 

voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde 

grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van 

continuïteit van de vennootschap. 

Voorbeeld 7 
In maart 2020 is er een capaciteitstekort ontstaan in de vorm van schaarste aan containers aangezien 

deze zich momenteel ophopen in China en niet van hun plek mogen. Dit legt de nodige beperkingen 

op aan onze transportmogelijkheden en resulteert hierdoor in een dalende omzet. Hierdoor bestaat 

er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over 

de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de vennootschap. Om het tijdelijk 



liquiditeitstekort te kunnen dekken is er een werkkapitaalkrediet verstrekt door de bank waardoor 

duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk lijkt. De in de onderhavige jaarrekening 

gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 

veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.    

 


