
Overzicht aanpassingen Voorbeeldteksten ten opzichte van update september  2012  
 

Als gevolg van de invoering van de Flex BV per 1 oktober 2012 zijn in de update november 2012 nog 

enkele verbeteringen aangebracht ten opzichte van de versie september 2012. Onderstaand een 

overzicht.  

 

Sectie I Voorbeeldbrieven 

In de voorbeeldbrieven is een aantal redactionele verbeteringen aangebracht: 

 In de voorbeeldbrieven in hoofdstuk 1 is de paragraaf ´Elektronische communicatie´ aangepast 

aan het NBA-model voor de algemene voorwaarden 

 In voorbeeldbrieven 1.2 – 1.5, luidt het kopje ‘Verantwoordelijkheid van het bestuur’ 

 In voorbeeldbrief 1.2, paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van het bestuur’, aan het slot van de 

eerste alinea, is het woord ‘grondslagen’ vervangen door ‘verslaggeving’. 

 In voorbeeldbrieven 1.2 en 1.4, paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van het bestuur’, tweede alinea, 

is de passage over de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de inhoud (en het gebruik) van 

de jaarrekening geherformuleerd. 

 In voorbeeldbrief 1.4, paragraaf ‘Rapportage’, is de volzin ‘Alle ons bekend geworden afwijkingen 

… in onze samenstellingsverklaring tot uitdrukking worden gebracht.´, gewist. Bondig 

geformuleerd is geredeneerd dat wanneer is nagegaan dat het van toepassing zijnde stelsel 

inzake financiële verslaggeving in de jaarrekening passend is gezien het beoogd gebruik en de 

verspreidingskring ervan, dat dan niet meer in de verklaring hoeft te worden opgenomen dat er 

afwijkingen ten opzichte van het stelsel zijn. 

 In de voorbeeldbrieven in hoofdstuk 3 is de term algemene vergadering gehanteerd (was: 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders) en in de brieven 3.1, 3.2 en 3.3 is een voetnoot 

opgenomen bij de periode van een maand tussen de afgifte en de deponering van de 

controleverklaring. In de laatstgenoemde brieven wordt de jaarrekening (was: jaarstukken) 

ondertekend vóórdat deze dient te worden vastgesteld. 

 

Sectie II Voorbeeldverklaringen  

 In voorbeeldrapportage 19.2 (sectie II) is de verwijzing naar de wettekst verbeterd door te 

verwijzen naar artikel 2:334cc lid 1 onderdeel c BW (was vóór 1 oktober 2012: artikel 2:334cc 

sub c BW); 

 In voorbeeldrapportage 19.3 (ook sectie II), paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van de accountant’, 

wordt nu gesproken over ‘vermogen’ (voorheen: ‘gebonden eigen vermogen’); 

 In voorbeeldrapportage 19.5 luidt de paragraaf ´Beperking in gebruik´ hetzelfde als in de 

voorbeeldrapportages 19.1 tot en met 19.3. 

 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt (redactionele) verbeteringen te verwerken in enkele andere 

voorbeeldrapportages: 

 In de voorbeeldrapportages van hoofdstuk 1.2 luidt de paragraafkop Benadrukking van een 

onzekerheid vanwege een rechtszaak’, zonder het opdrachtobject te noemen. Dit is ook 

aangepast in de voorbeeldrapportages 2.2 en 3.2 (beoordelings- respectievelijk 

samenstellingsverklaring) 

 In voorbeeldrapportage 1.7.3 is de afkorting van het van toepassing zijnde stelsel (IFRS for 

SMEs) redactioneel verbeterd. 



 In voorbeeldrapportages 9.2.1 en 9.3.1, paragraaf ‘Oordeel met beperking’, is de passage ‘over 

…(boekjaar)’ toegevoegd, in lijn met voorbeeldrapportage 9.1.1. 

 In voorbeeldrapportage 17.4.1, paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van de accountant’, is het woord 

‘getrouwheid’ vervangen door ‘juistheid’, in lijn met voorbeeldrapportage 17.3.1. 

 In voorbeeldrapportage 22.2.1, paragraaf ‘Conclusie’, is de doublure in het gebruik van 

’tussentijdse financiële informatie’ gewist. 

 

Mocht u onjuistheden opmerken in de gewijzigde of overige voorbeeldteksten, dan houden wij ons 

aanbevolen. Bij vragen over de verklaringengenerator en deel 3 HRA kunt u contact opnemen met 

André Broers, e-mailadres a.broers@nba.nl 
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