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TEN GELEIDE BIJ HANDLEIDING REGELGEVING ACCOUNTANCY DEEL 3

INLEIDING

Vanaf 15 december 2010 gelden nieuwe voorbeeldteksten en geldt een nieuwe term: controleverklaring. De
oude term accountantsverklaring betekent nu verklaring van een accountant en kan inhouden:
een controle-, beoordelings- of samenstellingsverklaring, naargelang de uitgevoerde opdracht. De nummering
in deze editie is grotendeels gehandhaafd ten opzichte van de nummering in de voorgaande editie.

Ter bevordering van de consistentie en uniformiteit bevelen NIVRA en NOvAA het gebruik van de in HRA
deel 3 opgenomen voorbeeldteksten van harte aan. Daarmee een bijdrage leverend aan de herkenbaarheid
en kwaliteit van accountantsuitingen en het imago van en vertrouwen in het accountantsberoep.

Disclaimer

Het NIVRA en de NOvAA zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige
weergave van informatie in deze uitgave.

Verklaringengenerator

Naast de bundel voorbeeldteksten is ook een nieuwe Verklaringengenerator ontwikkeld. In deze digitale
versie zijn alle voorbeeldbrieven en -verklaringen opgenomen uit deze bundel. Aan de hand van een invul-
menu zijn de voorbeeldteksten eenvoudig samen te stellen en na omzetting in kantoorlay-out af te drukken.

Door slim gebruik te maken van combinaties van verklaringenteksten is het aantal te vervaardigen accoun-
tantsverklaringen aanmerkelijk groter dan de voorbeelden accountantsverklaringen uit HRA deel 3.

NB: Nadat u de verklaring hebt gegenereerd dient u deze goed te controleren en eventueel aan te passen.

Kantoren die de Intranetversie hebben aangeschaft krijgen automatisch de beschikking over de Verklarin-
gengenerator. De applicatie is ook los verkrijgbaar als stand alone of als intranetversie. Voor meer informatie:
www.nivra.nl/hra

De Verklaringengenerator is ook gratis te benaderen via het besloten deel van www.nivra.nl respectievelijk
www.novaa.nl

Werking Verklaringengenerator en relatie met bundel HRA deel 3

De Verklaringengenerator is ontwikkeld om het genereren van de verklaringen eenvoudiger, toegankelijker
en flexibeler te maken. De tool bepaalt aan de hand van een aantal vragen welke tekstblokken in de verklaring
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worden opgenomen. In de laatste vraag kunt u aanvullende gegevens kwijt als naam van de cliënt, onder-
tekenend accountant en verslagjaar.

De verklaring die uiteindelijk wordt gegenereerd bevat een nummer dat overeenstemt met een van de
voorbeeldteksten uit HRA deel 3. Indien u echter combinaties van verklaringenteksten maakt met de Ver-
klaringengenerator (bijvoorbeeld. een controleverklaring met beperking en een toelichtende paragraaf), kan
de verklaringengenerator hier geen nummer aan toekennen, omdat HRA deel 3 niet alle voorbeeldteksten
kent.

In de bundel zijn telkens na de verschillende voorbeeldteksten de daarbij behorende vragen en antwoorden
van de Verklaringengenerator opgenomen. Dit maakt het mogelijk om de desbetreffende verklaringentekst
uit de verklaringengenerator te halen. In de Handleiding bij de Verklaringengenerator worden de verschil-
lende vragen verder toegelicht.

Vooralsnog is daarbij de nadruk gelegd op de controle-, beoordelings-, en de samenstellingsverklaring.

Update voorbeeldteksten

Updates van voorbeeldteksten worden via de websites van NIVRA en NOvAA bekend gemaakt. Op de
website treft u de meest actuele teksten in pdf aan. Getracht wordt de Verklaringengenerator gelijktijdig te
updaten met de gepubliceerde teksten op de website.

Updates van de Verklaringengenerator zijn voor NIVRA en NOvAA-leden beschikbaar op het besloten deel
van beide websites. Licentiehouders van de Verklaringengenerator c.q. de Intranetversie HRA editie 2010
krijgen de updates automatisch aangeleverd via het elektronisch dossier.
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Handleiding verklaringengenerator NIVRA / NOvAA

Geldend vanaf 15 december 2010

Algemeen

De verklaringengenerator bepaalt aan de hand van een aantal vragen welke tekstblokken in uw verklaring
worden opgenomen. In de laatste vraag kunt u aanvullende gegevens kwijt, zoals de naam van de klant, de
tekenend accountant en het boekjaar van de verantwoording. De verklaring die door de verklaringengene-
rator wordt aangemaakt bevat een nummer dat overeenkomt met de voorbeeldteksten uit de Handleiding
Regelgeving Accountancy deel 3, geldend vanaf 15 december 2010. Hieronder volgt een toelichting bij de
vragen die gesteld worden bij het aanmaken van een controleverklaring, een beoordelingsverklaring of een
samenstellingsverklaring.

Controleverklaring

1.1. Welk oordeel heeft u over de verantwoording?
Hier geeft u aan welk oordeel u over de verantwoording heeft. Afhankelijk van het antwoord wordt u verder
doorgeleid. Bijvoorbeeld bij een verklaring met beperking, kunt bij een volgende vraag aangeven waarom
u een verklaring met beperking afgeeft.
1.2. Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?
U kunt bij deze vraag kiezen uit twee redenen om een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden op
te nemen. Een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden “in verband met onzekerheid over de
continuïteit” moet verplicht worden opgenomen wanneer daar sprake van is. De tweede mogelijkheid betreft
een onverplichte paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden. Als een paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden niet van toepassing is, dan kiest u voor “er is geen paragraaf ter benadrukking van aan-
gelegenheden”. Wanneer er sprake is van een combinatie van zowel een verplichte als een onverplichte
paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden, dient u te kiezen voor de optie “Ja, om een andere reden”.
In deze paragraaf dient u dan zelf de juiste tekst op te nemen. Dit kunt u doen bij de laatste vraag, vlak
voordat de verklaring gegenereerd wordt.
1.3. Welke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd?
Bij deze vraagt kiest u de verslaggevingswetgeving waarop de verantwoording is gebaseerd. Indien u kiest
voor “overig” dan kunt u bij de laatste vraag van de verklaringengenerator invullen volgens welke verslag-
gevingswetgeving de verklaring is opgesteld.
1.4. Hoe is de samenstelling van de verslaggeving?
Bij deze vraag geeft u aan of een verklaring wordt verstrekt bij een geconsolideerde verantwoording of een
enkelvoudige verantwoording, of een combinatie hiervan.
1.5. Van welke soort entiteit is sprake?
Bij deze tekst vult u in wat voor soort rechtsvorm de klant heeft. Indien dit een andere vorm is dan in de
keuzelijst staat, dan kiest u voor “overige”. In de laatste vraag van de verklaringengenerator kunt u invullen
van welke rechtsvorm dan sprake is.
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1.6. Is er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem?
Deze vraag heeft betrekking op de tekst in de paragraaf “verantwoordelijkheid van de accountant” in de
verklaring. Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit
van het interne beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening wordt een ander
tekstblok ingevuld, dan wanneer de accountant deze verantwoordelijkheid niet heeft.
1.7. Is de verantwoording een rapport, verslag, of anders?
In de inleiding van de controleverklaring wordt verwezen naar het document waarin deze is opgenomen.
Bijvoorbeeld: “Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 201X van Bedrijf ABC B.V. ... etc. ge-
controleerd”. Bij deze dient u in te vullen hoe de verantwoording door de klant wordt genoemd. Het is be-
langrijk aan te sluiten op de terminologie van de klant. Behalve rapport kan gedacht worden aan verslag, of
jaaroverzicht, of jaarbericht. Indien gekozen wordt voor “overig”, dan kan bij de laatste vraag worden ingevuld
wat de juiste terminologie is.
1.8. Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt dit in de verklaring vermeld?
In de meeste gevallen wordt in de verklaring een melding gemaakt over het jaarverslag. Het antwoord op
deze vraag bepaalt of in de verklaring een paragraaf over het jaarverslag wordt opgenomen en wat de inhoud
van deze paragraaf is.
1.9. Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepassing - juist vermeld?
De inhoud van de controleverklaring (de paragraaf “verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen”) is afhankelijk van de vraag of de gebeurtenissen na balansdatum juist in de jaarrekening
staan vermeld. Het antwoord op deze vraag bepaalt de inhoud van deze paragraaf.
1.10. Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in de verklaring?
Het is mogelijk om in de inleiding van de controleverklaring de paginanummers te noemen waarop de
jaarrekening in de verantwoording is opgenomen. Kiest u bij deze vraag voor het antwoord “ja” dan krijgt
u bij de laatste vraag van de verklaringengenerator de mogelijkheid om deze paginanummers te vermelden.
1.11. Aanvullende vragen
De laatste vraag bestaat uit een aantal zogeheten “invoervelden”. Deze velden helpen om de tekst van de
verklaring op maat te maken (bijvoorbeeld de naam van de klant, het boekjaar en de naam van de tekenend
accountant). Ook kan hier de onderbouwing van de verklaring nader worden ingevuld voor bijvoorbeeld
een verklaring met beperking. In sommigen van de invoervelden staat al een voorbeeldwaarde ingevuld.
Deze kan worden overschreven. Na het genereren van de verklaring kunnen de invoervelden nog worden
bijgewerkt door op de button <Toon invoerwaarden> te klikken. Dus als u in eerste instantie een foute
waarde heeft ingegeven, is dit daarna eenvoudig te corrigeren. De invoervelden zijn in de verklaring met
rode tekst weergegeven.

Beoordelingsverklaring

2.1. Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerkzaamheden?
U kunt bij deze vraag kiezen welke beoordelingsstandaard is gehanteerd voor de werkzaamheden die hebben
geleid tot de beoordelingsverklaring. De Nederlandse Standaard 2400 heeft betrekking op "opdrachten tot
het beoordelen van financiële overzichten" en de Nederlandse Standaard 2410 heeft betrekking op "het
beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit".
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2.2. Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid?
Hier geeft u aan tot welke conclusie u over de verantwoording bent gekomen. Afhankelijk van het antwoord
wordt u verder doorgeleid. Indien u bijvoorbeeld tot een conclusie met beperking bent gekomen, kunt bij
een volgende vraag aangeven waarop de beperking betrekking heeft.
2.3. Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?
U kunt bij deze vraag kiezen uit twee redenen om een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden op
te nemen. Een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden “in verband met onzekerheid over de
continuïteit” moet verplicht worden opgenomen wanneer daar sprake van is. De tweede mogelijkheid betreft
een onverplichte paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden. Als een paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden niet van toepassing is, dan kiest u voor “er is geen paragraaf ter benadrukking van aan-
gelegenheden”. Wanneer er sprake is van een combinatie van zowel een verplichte als een onverplichte
paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden, dient u te kiezen voor de optie “Ja, om een andere reden”.
In deze paragraaf dient u dan zelf de juiste tekst op te nemen. Dit kunt u doen bij de laatste vraag, vlak
voordat de verklaring gegenereerd wordt.
2.4. Is de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?
In de inleiding van de beoordelingsverklaring wordt verwezen naar het document waarin deze is opgenomen.
Bijvoorbeeld: “Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 201X van Bedrijf ABC B.V. ... etc. be-
oordeeld”. Bij deze vraag dient u in te vullen hoe de verantwoording door de klant wordt genoemd. Het is
belangrijk aan te sluiten op de terminologie van de klant. Behalve rapport kan gedacht worden aan verslag,
of jaaroverzicht, of jaarbericht. Indien gekozen wordt voor “overig”, dan kan bij de laatste vraag worden in-
gevuld wat de juiste terminologie is.
2.5. Op wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrekking?
Bij deze tekst vult u in wat voor soort rechtsvorm de klant heeft. Indien dit een andere vorm is dan in de
keuzelijst staat, dan kiest u voor “overige”. In de laatste vraag van de verklaringengenerator kunt u invullen
van welke rechtsvorm dan sprake is.
2.6. Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in de verklaring?
Het is mogelijk om in de inleiding van de beoordelingsverklaring de paginanummers te vermelden waar
de jaarrekening in de verantwoording is opgenomen. Kiest u bij deze vraag voor het antwoord “ja” dan
krijgt u bij de laatste vraag de mogelijkheid om deze paginanummers te vermelden.
2.7. Aanvullende vragen
De laatste vraag bestaat uit een aantal zogeheten “invoervelden”. Deze velden helpen om de tekst van de
verklaring op maat te maken (bijvoorbeeld de naam van de klant, het boekjaar en de naam van de tekenend
accountant). Ook kan hier de onderbouwing van de verklaring nader worden ingevuld voor bijvoorbeeld
een conclusie met beperking. In sommigen van de invoervelden staat al een voorbeeldwaarde ingevuld.
Deze kan worden overschreven. Na het genereren van de verklaring kunnen de invoervelden nog worden
bijgewerkt door op de button <Toon invoerwaarden> te klikken. Dus als u in eerste instantie een foute
waarde heeft ingegeven, is dit daarna eenvoudig te corrigeren. De invoervelden zijn in de verklaring met
rode tekst weergegeven.
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Samenstellingsverklaring

3.1. Van welke beroepsorganisatie bent u lid?
Het antwoord op deze vraag bepaalt mede de inhoud van de paragraaf “verantwoordelijkheid van de ac-
countant”. In deze paragraaf wordt namelijk een vermelding gemaakt naar de gedrags- en beroepsregels
van de beroepsorganisatie.
3.2. Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?
U kunt bij deze vraag kiezen uit twee redenen om een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden op
te nemen. Een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden “in verband met onzekerheid over de
continuïteit” moet verplicht worden opgenomen wanneer daar sprake van is. De tweede mogelijkheid betreft
een onverplichte paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden. Als een paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden niet van toepassing is, dan kiest u voor “er is geen paragraaf ter benadrukking van aan-
gelegenheden”. Wanneer er sprake is van een combinatie van zowel een verplichte als een onverplichte
paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden, dient u te kiezen voor de optie “Ja, om een andere reden”.
In deze paragraaf dient u dan zelf de juiste tekst op te nemen. Dit kunt u doen bij de laatste vraag, vlak
voordat de verklaring gegenereerd wordt.
3.3. Aanvullende vragen
De laatste vraag bestaat uit een aantal zogeheten “invoervelden”. Deze velden helpen om de tekst van de
verklaring op maat te maken (bijvoorbeeld de naam van de klant, het boekjaar en de naam van de tekenend
accountant). In sommigen van de invoervelden staat al een voorbeeldwaarde ingevuld. Deze kan worden
overschreven. Na het genereren van de verklaring kunnen de invoervelden nog worden bijgewerkt door op
de button <Toon invoerwaarden> te klikken. Dus als u in eerste instantie een foute waarde heeft ingegeven,
is dit daarna eenvoudig te corrigeren. De invoervelden zijn in de verklaring met rode tekst weergegeven.
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1.1.1 Voorbeeld van een uitgebreide opdrachtbevestiging (Nederlandse Standaard
210, par. 6 t/m 12)

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een controleopdracht is gebaseerd op de tekst van de
Nederlandse Standaard 210, "Het overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten" en verwijst
naar de Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen elementen in de
brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden geformuleerd.

Bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan de partij die de opdracht verstrekt. Op basis van de on-
afhankelijkheidsvoorschriften zal de controleopdracht primair door de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders, daarna de Raad van Commissarissen en in laatste instantie door het bestuur worden verstrekt.
De formele afronding van de opdrachtbevestiging zal door deze organen zijn gedelegeerd aan de directie.
Het is dan wel wenselijk dat de brief ter kennisneming van de Raad van Commissarissen wordt gebracht.
Aan het eind van de brief zou hiertoe bijvoorbeeld de navolgende zin kunnen worden opgenomen. "Wij
verzoeken u een afschrift van deze brief ter kennisneming te overleggen aan de Raad van Commissarissen"
of "Overeenkomstig uw verzoek hebben wij een afschrift van deze brief verstuurd naar..."
Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde onderwerpen te
omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de
omstandigheden in de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aanspra-
kelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de
inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

In overeenstemming met het besluit dat door AVA/RVC/Bestuur van ... (naam entiteit(en)) ( "de vennoot-
schap" ) is genomen in zijn/haar/uw vergadering van 1 januari 201X heeft u ons verzocht de jaarrekening
te controleren van ... (naam entiteit(en)) over het boekjaar eindigend op 31 december 201X (einde boekjaar).
Het doet ons genoegen door middel van deze brief de aanvaarding en onze interpretatie van deze opdracht
te bevestigen.

Opdracht
Wij zullen fungeren als accountant van de vennootschap [optioneel - overeenkomstig artikel 2:393 BW] met
het doel te onderzoeken of de jaarrekening het door de wet [optioneel - in artikel 2:362 lid 1 BW] vereiste inzicht
geeft. De jaarrekening van de vennootschap omvat zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsoli-
deerde jaarrekening. De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een controleverklaring omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening [optioneel - zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 5 BW].

Voorts zullen wij nagaan of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet,
of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig titel 9 Boek 2 BW is opgesteld
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en met de jaarrekening verenigbaar is en of de in artikel 2:392 lid 1 onderdelen b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Zoals voorgeschreven in artikel 2:393 lid 5 f BW zal onze controleverklaring een
oordeel omvatten over het jaarverslag.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin een rapportage kan afwijken van haar verwachte vorm en inhoud.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Wij zullen onze controle verrichten in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften. Indien
u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening Gedragscode kunnen wij u die toesturen.

Voorts zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van ze-
kerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door ons toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het door de vennootschap opmaken van de jaarrekening en het getrouwe beeld daarvan. Deze risico-
inschattingen zijn gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig-
heden, maar hebben niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de ge-
bruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vennootschap gemaakte schattingen alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere
beperkingen die inherent zijn aan een controle, gevoegd bij de beperkingen die inherent zijn aan elk systeem
van interne beheersing, er een onvermijdbaar risico bestaat dat zelfs indien een controle naar behoren is
gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden een afwijking van
materieel belang onontdekt blijft.

Controle voor consolidatiedoeleinden
Naast onze controle van de jaarrekening zullen wij in opdracht van de groepsaccountant de voor consoli-
datiedoeleinden opgestelde financiële overzichten controleren. Deze financiële overzichten worden opgesteld
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. De aard en omvang van de controle-
werkzaamheden die worden uitgevoerd voor consolidatiedoeleinden worden bepaald door de groepsaccoun-
tant. De controle zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de groepsaccountant
[optioneel: en de daarbij opgegeven controletolerantie, die veelal groter is dan die voor de jaarrekening van de
vennootschap]. Conform de instructies van de groepsaccountant zullen wij hem een schriftelijke rapportage
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van onze bevindingen doen toekomen. Wij zullen het bestuur van de vennootschap verzoeken om een
schriftelijke bevestiging omtrent mededelingen die zijn gedaan in het kader van onze controle van de finan-
ciële overzichten voor consolidatiedoeleinden.1

Controle van dochtermaatschappijen indien de vennootschap fungeert als (tussen)houdstermaatschappij
Wij zullen de aard en omvang bepalen van de controlewerkzaamheden die worden uitgevoerd voor conso-
lidatiedoeleinden door andere (buitenlandse) openbare accountants en aan deze accountants schriftelijke
instructies verstrekken, waarin de te volgen controlestandaarden, alsmede rapporteringinstructies en een
tijdschema worden vastgelegd. De inhoud van deze instructies zullen wij vooraf met u bespreken. Wij zullen
verantwoordelijkheid nemen, overeenkomstig de Nederlandse Standaard 600, "Speciale overwegingen -
Controles van financiële overzichten van de groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van
groepsonderdelen", voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controleopdracht van
de groep in overeenstemming met professionele standaarden en de van toepassing zijnde vereisten op
grond van wet- en regelgeving, alsmede voor de vraag of de uitgebrachte controleverklaring in de gegeven
omstandigheden passend is.2

Diverse controleverklaringen
Op grond van specifieke (wettelijke) regelingen of overeenkomsten ... (benoeming specifieke (wettelijke)
regelingen/overeenkomsten) heeft u ons verzocht een controleverklaring af te geven bij ... (benoeming
soort verklaring). De desbetreffende opgaven worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van de vennootschap. Wij willen erop wijzen dat op basis van de regeling ... (benoeming specifieke
(wettelijke) regelingen/overeenkomsten) onze controlewerkzaamheden doorgaans dienen te worden uitge-
voerd met een grotere diepgang dan normaal gesproken voor een jaarrekeningcontrole van toepassing zou
zijn. Wij kunnen het bestuur van de vennootschap verzoeken om een schriftelijke bevestiging omtrent
mededelingen die zijn gedaan in het kader van onze controle van ... (benoeming specifieke (wettelijke) re-
gelingen/overeenkomsten).3

Beoordeling tussentijdse cijfers
In samenhang met de controle van de jaarrekening zullen wij niet-gecontroleerde [geconsolideerde] tussen-
tijdse/kwartaalcijfers en de daarbij behorende gegevens van de vennootschap over de periode eindigend....
(datum) beoordelen voordat deze zullen worden gepubliceerd. Deze beoordelingsopdracht zal worden
uitgevoerd overeenkomstig de Nederlandse Standaard 2410, "Het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de accountant van de entiteit". De aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden
zijn aanzienlijk minder dan die welke worden verricht in het kader van een controle. Door de beperkte omvang
van de werkzaamheden bestaat de kans dat deze werkzaamheden materiële aanpassingen die noodzakelijk
zijn om de tussentijdse cijfers in overeenstemming te brengen met RJ of in Nederland algemeen aanvaarde

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over consolidatiedoeleinden is afhankelijk van de specifieke situatie
van de opdracht.

1

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de controle van dochtermaatschappijen is opdracht afhankelijk.2

Het al dan niet opnemen van een paragraaf m.b.t. diverse verklaringen is opdracht afhankelijk.3
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grondslagen voor financiële verslaggeving/International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
binnen de Europese Unie, niet aan het licht brengen. Wij zullen het bestuur van de vennootschap verslag
uitbrengen omtrent de resultaten van de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Daarin zullen wij melding
maken van alle zaken die ons ter kennis zijn gekomen op grond waarvan wij menen dat in de tussentijdse
cijfers materiële aanpassingen moeten worden aangebracht om deze in overeenstemming te brengen met
de hierop van toepassing zijnde richtlijnen. Ons rapport met betrekking tot de tussentijdse cijfers is uitslui-
tend bedoeld voor de vennootschap.4

Onafhankelijkheid
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Het betekent
dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat
voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken [Optioneel: en u verzoeken onze onafhan-
kelijkheid op de agenda te plaatsen van onze jaarlijkse bespreking met] het Toezichthoudend orgaan/Raad van
Commissarissen/de Raad van Toezicht/de Auditcommissie/het Bestuur.
Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te infor-
meren over de juridische structuur van uw vennootschap, de namen van uw directe en indirecte aandeel-
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee uw ven-
nootschap direct of indirect is verbonden. Daarbij dient u tevens aan te geven van welke (groeps)maatschap-
pijen of vennootschappen die (indirect) aandelen houden in uw vennootschap, aandelen of andere effecten
worden verhandeld op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Wijzigingen in de
(juridische) (groeps)samenstelling of structuur kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de
verlening van bepaalde diensten aan uw vennootschap te beëindigen.

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een con-
trolecliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot het aangaan van een
dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige partners of andere professionals
van onze organisatie, indien de betreffende partner of professional betrokken was bij de jaarrekeningcon-
trole, totdat de van toepassing zijnde afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is ver-
streken.

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of
andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of
financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de controleopdracht een eventuele bedreiging vormt voor onze
onafhankelijkheid.

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de controle van tussentijdse cijfers is opdracht afhankelijk.4
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Nederlandse Corporate Governance Code
Bij onze opdracht zullen wij ons laten leiden door de principes en de 'best practice'-bepalingen die met
betrekking tot het functioneren van de accountant zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance
Code. De meeste bepalingen die betrekking hebben op onze relatie, zijn opgenomen in de onderdelen III
en V van de Code. Deze schrijven onder meer voor dat er periodieke contacten moeten zijn met de Raad
van commissarissen en de Auditcommissie over alle relevante zaken die met onze opdracht samenhangen.
Onze benoeming, onze onafhankelijkheid, het samenwerken met de interne accountants en onze relaties
met de verschillende organen van de vennootschap zijn belangrijke elementen voor overleg. Conform de
bepaling in de Code zal de Auditcommissie ons eerste aanspreekpunt zijn wanneer wij bij onze werkzaam-
heden onregelmatigheden constateren in de inhoud van de financiële berichten (best practice-bepaling
III.5.5).5

Gebruikmaken werkzaamheden interne accountants
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden in het kader van deze opdracht, wordt gebruik gemaakt van de
werkzaamheden van uw interne accountantsdienst. Met deze dienst worden hiertoe afspraken gemaakt
over gezamenlijke afstemming van de controleplanning, de aard en diepgang van uit te voeren werkzaam-
heden, de rapportage en de dossiervorming. Bij het gebruikmaken van deze werkzaamheden is de Neder-
landse Standaard 610, "Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors" van toepassing. De
standaard houdt onder meer in dat wij de voor ons relevante, door de interne accountantsdienst uitgevoerde
werkzaamheden evalueren en testen om ons ervan te overtuigen, dat de werkzaamheden toereikend zijn
voor onze doelstellingen en om vast te stellen welke eigen werkzaamheden onze eigen professionals
moeten uitvoeren. Dossiers van de interne accountantsdienst, waarin voor de jaarrekeningcontrole relevante
werkzaamheden zijn gedocumenteerd, dienen voor ons te allen tijde toegankelijk te zijn, ook na beëindiging
van onze werkzaamheden. Dit ongeacht de reden en/of wijze van beëindiging. De dossiers van de interne
accountantsdienst zullen minimaal zeven jaar na beëindiging van de werkzaamheden met betrekking tot
een bepaald controlejaar worden bewaard, of langer indien dit naar onze mening noodzakelijk is (bijvoorbeeld
in geval van (dreiging van) een civiele, straf- of tuchtrechtelijke procedure). Mede gezien de ontwikkelingen
rondom het accountantsberoep, waaronder het toezicht op accountants door de AFM, worden afspraken
over dossiervorming jaarlijks geëvalueerd en zonodig herzien.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Door middel van het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging erkent en begrijpt u dat u [en het toezicht
houdend orgaan] verantwoordelijkheid draagt (dragen) voor:

● het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW.

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de Nederlandse Corporate Governance code is opdracht afhan-
kelijk.

5

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over het gebruikmaken van de werkzaamheden van interne accountants
is opdracht afhankelijk.

6
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[Optioneel: Indien de verantwoordelijkheid voor de jaarrekening conform IFRS is, dient de tekst als volgt
te luiden: het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven
in overeenstemmingmet International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met
titel 9 Boek 2 BW];

● een zodanige interne beheersing als het management noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of van fouten;

en voorts voor het aan ons:

● toegang verschaffen tot alle informatie waarvan het [zij] zich bewust is [zijn] dat deze relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening, zoals de vastleggingen, documentatie en andere aangelegen-
heden;

● verstrekken van aanvullende informatie die wij kunnen vragen voor het doel van de controle;

● onbeperkte toegang te verschaffen tot personen binnen de [onderneming van de] vennootschap van
wie wij vaststellen dat het noodzakelijk is controle-informatie te verkrijgen.

Het bestuur dient erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen van de vennootschap en van de gecon-
solideerde vennootschappen op toereikende wijze in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht, met
inbegrip van die rechten en verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve
procedures zijn vastgelegd. In sommige gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet door accoun-
tantscontrole worden ontdekt. Reeds bekende en/of te verwachten gebeurtenissen en omstandigheden
zullen tevens op adequate wijze in de jaarrekening tot uitdrukking moeten worden gebracht. Wij zullen in
verband met deze aspecten het bestuur van de vennootschap verzoeken de mededelingen die in dat kader
aan ons zijn gedaan schriftelijk te bevestigen.

Voorts zullen wij het bestuur van de vennootschap vragen schriftelijk te bevestigen dat het van oordeel is
dat het effect van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, zowel afzonderlijk als in totaal,
niet van materieel belang is voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van deze posten zal in de
schriftelijke mededeling worden opgenomen of eraan worden gehecht. Wij hebben er alle vertrouwen in
om te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrouwen erop dat men alle vast-
leggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de controle benodigd is beschikbaar zal
stellen. [Optioneel: Appendix A geeft een beschrijving van omstandigheden die de nagestreefde data van comple-
tering en het honorarium significant zouden kunnen beïnvloeden.]

Publicatie van persberichten (indien van toepassing)
Bij het openbaar maken van persberichten met jaarcijfers heeft het bestuur van de vennootschap conform
artikel 2:395 lid 2 BW de taak te vermelden hoe de strekking luidt van de bij de jaarrekening afgegeven
controleverklaring, dan wel informatie te geven over het nog niet beschikbaar zijn van de controleverklaring.
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Gelet op de raakvlakken tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur en onze werkzaamheden als con-
trolerend accountant zult u voorafgaand aan de openbaarmaking van persberichten over de jaarcijfers ons
in de gelegenheid stellen daarvan kennis te kunnen nemen en waar nodig te kunnen voorzien van op- en/of
aanmerkingen.7

Fraude
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij zowel het toe-
zichthoudend orgaan als het bestuur van de vennootschap. De accountant is niet verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de preventie van fraude.
Door de kenmerken van fraude, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door samenspanning
en vervalste documentatie, kan een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met
algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet ontdekken.
Daar onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als
geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, richt onze controleop-
dracht zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij de uitvoering van de controleopdracht
aanwijzingen van fraude worden verkregen, zullen wij, ongeacht de mogelijke omvang en de aard van de
vermoedelijke fraude, aanvullend onderzoek verrichten, afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang
van de fraude in relatie tot de jaarrekening. Indien wij een aanwijzing voor - of een redelijk vermoeden van
- fraude verkrijgen zullen wij hierover communiceren met het bestuur en/of toezichthoudend orgaan.

Indien sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang ten aanzien van de jaarrekening
zullen wij tevens handelen conform artikel 26 lid 2 van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties.8

In het kader van de Nederlandse Standaard 240, "De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking
tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten" zullen wij het bestuur van de vennoot-
schap vragen de volgende punten schriftelijk te bevestigen:

a. het bestuur van de vennootschap erkent zijn verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren
en onderhouden van de interne beheersing gericht op het voorkomen en ontdekken van gevallen
van fraude;

b. het bestuur van de vennootschap heeft ons de resultaten gemeld van de inschatting door het man-
agement van het risico dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel belang zouden kunnen
bevatten die het gevolg zijn van fraude;

c. het bestuur van de vennootschap heeft aan ons zijn kennis verstrekt met betrekking tot fraude en
vermoede fraude die op de entiteit van invloed zijn en waarbij betrokken zijn:

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de publicatie van persberichten is opdracht afhankelijk.7

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de fraudemelding is afhankelijk van de vraag of het een wette-
lijke controle betreft.

8
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het management;●

● werknemers die een belangrijke rol spelen bij de werking van de interne beheersing; of

● anderen in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel belang
is voor de financiële overzichten.

d. het bestuur van de vennootschap heeft ons op de hoogte gesteld van alle aantijgingen van fraude
of van vermoede fraude die op de financiële overzichten van de entiteit van invloed zijn en waarvan
zij kennis hebben verkregen via werknemers, voormalige werknemers, analisten, regelgevers of
toezichthouders of via anderen.

Naleving specifieke wet- en regelgeving
Het bestuur van de vennootschap en het toezichthoudend orgaan zijn ook verantwoordelijk voor de naleving
van wettelijke en andere voorschriften. Een controleopdracht zal in het algemeen niet leiden tot ontdekking
van overtredingen van alle wet- en regelgeving. Ontdekking van overtredingen, ongeacht de materialiteit,
zal leiden tot een overweging van de implicaties voor de integriteit van het management of de werknemers
en het mogelijke effect op andere aspecten van onze controle.
Wij zullen het bestuur van de vennootschap verzoeken schriftelijk te bevestigen dat het alle inlichtingen
heeft verstrekt omtrent alle hem bekende werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving,
waarmee bij de opstelling van de jaarrekening rekening moet worden gehouden.

Rapportage
Wij zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden aan u rapporteren in de vorm van een controlever-
klaring bij de jaarrekening [optioneel: twee afzonderlijke controleverklaringen, één bij de enkelvoudige jaarrekening,
en één bij de geconsolideerde jaarrekening]. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het, op basis van onze
controlebevindingen, noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van onze rapportage aan te passen.

Onze controleverklaring is bestemd om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden
overgelegd bij de opgemaakte jaarrekening en te worden opgenomen in de openbaar te maken stukken, te
weten de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. U verstrekt ons daartoe concepten van de
openbaar te maken stukken. Onze controleverklaring mag eerst openbaar worden gemaakt na schriftelijke
toestemming onzerzijds. Indien de jaarrekening niet volledig wordt openbaar gemaakt, zullen wij u waar
mogelijk een aangepaste controleverklaring doen toekomen.

Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de jaarreke-
ning. Dit geldt ook voor publicatie op internet, het openbaar maken of verzenden aan derden van een ander
financieel verslag waarin onze naam wordt genoemd, alsmede ten aanzien van het gebruik van onze naam
in elk ander document dat openbaar wordt gemaakt of ter beschikking wordt gesteld aan derden. In al deze
gevallen dient u ons tijdig een concept van het document te verstrekken voordat het wordt verspreid.
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Het verslag conform artikel 2:393 lid 4 BW is bestemd voor de Raad van Commissarissen (of toezichthoudend
orgaan) en het bestuur en zal betrekking hebben op de hoofdlijnen van de bevindingen uit ons onderzoek
waarvan kennisneming door de Raad van Commissarissen c.q. het bestuur door ons noodzakelijk wordt
geacht. Om de Raad van Commissarissen en het bestuur ook tussentijds op de hoogte te houden van be-
langrijke zaken die om onmiddellijke aandacht vragen, zullen wij regelmatig gesprekken organiseren.

Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, een brief (management-letter) met bevindingen en aanbeve-
lingen samenstellen, gericht aan de directie(s) van de vennootschap(pen), waarin wij de eventueel gecon-
stateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie van uw vennootschap,
met name ter zake van de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen, aangeven.

Communicatie met het Toezichthoudend orgaan/Raad van Commissarissen/de Raad van Toezicht/de
Auditcommissie/het Bestuur over alle aspecten van onze relatie is ook een belangrijke waarborg voor onze
onafhankelijkheid.
In dat kader zullen wij jaarlijks aan u rapporteren over de volgende aspecten:

● bevestiging van onze onafhankelijke positie ten opzichte van uw vennootschap;

● in rekening gebrachte en te brengen honoraria, gesplitst in controle en categorieën overige dienst-
verlening door onze organisatie;

● bijzonderheden over relaties tussen uw vennootschap en onze organisatie die van invloed kunnen
zijn op onze onafhankelijkheid;

● overige maatregelen ter waarborging van de onafhankelijkheid.9

Optreden accountant in de aandeelhoudersvergadering
Op grond van de Nederlandse Corporate Governance code kunnen wij worden verzocht aanwezig te zijn
in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en daarin het woord te voeren omtrent onze controlewerk-
zaamheden en onze controleverklaring bij de jaarrekening. In dat geval zullen wij graag voorafgaand aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met de voorzitter van deze vergadering [en met de voorzitter
van de Auditcommissie en de CFO] bijeenkomen om een aantal zaken te bespreken, met als doel inzicht
te verkrijgen in:

● de wijze waarop de vergadering wordt voorbereid;

● de mogelijke inhoud van te verwachten vragen;

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de communicatie met het governanceorgaan is opdracht afhan-
kelijk.

9
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● de procedure die de voorzitter van de vergadering zal hanteren omtrent de wijze waarop vragen aan
de accountant ter behandeling aan ons zullen worden doorverwezen.

Wij benadrukken dat wij alleen vragen met betrekking tot de controle en de controleverklaring bij de jaarre-
kening kunnen beantwoorden. Deze kunnen betrekking hebben op de doelstelling en reikwijdte van de
controle, de controleaanpak, het toetsen van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen, voor zover
relevant voor de controle van de jaarrekening, de uitvoering van de controlewerkzaamheden en de inhoud
van de controleverklaring. Alle overige vragen met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag of met
betrekking tot de relatie tussen de vennootschap en de accountant dienen in beginsel door de voorzitter
van de vergadering te worden beantwoord, dan wel te worden doorverwezen naar een lid van het bestuur
of de voorzitter van de Auditcommissie.

U zult ons ten behoeve van ons optreden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de duur
van deze vergadering ontslaan van onze geheimhoudingsplicht.

Teneinde ons gelegenheid te bieden om de juiste en volledige weergave van onze antwoorden op de gestelde
vragen te kunnen nagaan, verzoeken wij u ons de conceptnotulen van de vergadering, voor zover wij daarin
geciteerd worden, tijdig te doen toekomen.10

Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties
Alle werkpapieren en dossiers, andere materialen, rapporten en zaken gecreëerd, ontwikkeld of uitgevoerd
door ... (naam accountantspraktijk) als onderdeel van ons onderzoek zijn eigendom van ... (naam accoun-
tantspraktijk).

Wij kunnen verplicht worden om aan derden, bijvoorbeeld toezichthouders en FIOD-ECD, op grond van
wettelijke bepalingen of andere voorschriften informatie te verschaffen of toegang tot onze werkpapieren
en dossiers te verschaffen. Daarnaast kunnen wij door derden verzocht worden informatie te verstrekken
of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Op grond van geheimhoudingsregels zijn wij
in sommige gevallen verplicht uw schriftelijke toestemming voor inzage te verkrijgen. Indien een dergelijk
verzoek ons bereikt, zullen wij hierover zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over de voorwaarden
waaronder aan dit verzoek kan worden voldaan en om uw toestemming te vragen voor zover noodzakelijk.
Ook de Belastingdienst kan in het kader van het bovenstaande voor een reguliere belastingcontrole aan
ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Een
dergelijk verzoek zal altijd in eerste instantie aan u en/of uw juridisch of fiscaal adviseur kenbaar worden
gemaakt door de controlemedewerker van de Belastingdienst.

Wij zijn van mening dat het algemeen belang er mee gediend is dat de Belastingdienst bij belastingcontroles
kan steunen op de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de controle van jaarrekeningen. Wij zullen

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over het optreden als accountant in de AVA is opdrachtafhankelijk.10
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u vragen om uw instemming schriftelijk aan ons kenbaar te maken. In dat kader zullen wij bij een verzoek
van de Belastingdienst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan zullen wij op grond van onze gedragsregels
de redenen nagaan waarom u uw instemming niet geeft.11

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial
Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons controleteam, inclusief te maken kosten. De
individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste er-
varing en bekwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maan-
delijks in rekening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt ...
dagen.

Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd
of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze
opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te hebben ontvangen en te accepteren.

Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertra-
ging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektro-
nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over het verstrekken van inzage in de dossiers is opdrachtafhankelijk.11
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niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegen-
bewijs is geleverd door de ontvanger.

Dienstverlening
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van RSI en
overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om onze medewerkers te voorzien van
adequate werkruimte en overige faciliteiten.12

Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien van
uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij
overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en))
door ... (naam en functie)
... (datum ondertekening)

Bijlagen:

- Algemene Voorwaarden

- Tweede exemplaar van deze brief

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de dienstverlening is facultatief.12
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Ja, Wettelijke controleIs dit een controle op grond van Titel 9 BW2 en is dit een

wettelijke controle?

1, 2, 3 en 4Welke van de onderstaand genoemde optionele paragrafen

moeten worden opgenomen? 1. Controle voor consolidatie-

doeleinden. 2. Controle van dochtermaatschappijen indien

de vennootschap optreed als houdstermaatschappij. 3. Di-

verse verklaringen. 4. Beoordeling tussentijdse cijfers. De

nummers corresponderen met de antwoorden hieronder.

1 en 2Welke van de onderstaande optionele paragrafen moeten

worden opgenomen? 1. M.b.t. de Nederlangdse Corporate

Governance Code. 2. M.b.t. het Gebruikmaken werkzaamhe-

den interne accountants. De nummers corresponderen met

de antwoorden hieronder.

JaDient de paragraaf over publicatie van persberichten opge-

nomen te worden?

1, 2 en 3Welke optionele paragrafen moeten opgenomen worden

met betrekking tot het rapporteren? 1 Communicatie met

toezichthouder. 2 Optreden accountant in de aandeehou-

dersvergadering. 3 Inzage in onze dossiers door toezichthou-

dere en andere instanties.

JaDient de paragraaf over dienstverlening opgenomen te

worden?

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

OpdrachtbevestigingWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

1.1.1 Voorbeeld van een uitgebreide opdrachtbevestiging

(210, par. 6 t/m 12)

Een voorbeeld van welk soort opdrachtbevestiging zoekt u?
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1.1.2 Voorbeeld van een (beperkte) opdrachtbevestiging (Nederlandse Standaard
210, par. 6 t/m 12)

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een controleopdracht is gebaseerd op de tekst van de
Nederlandse Standaard 210, "Het overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten" en verwijst
naar de Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen elementen in de
brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden geformuleerd.

Bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan de partij die de opdracht verstrekt. Op basis van de on-
afhankelijkheidsvoorschriften zal de controleopdracht primair door de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders, daarna de Raad van Commissarissen en in laatste instantie door het bestuur worden verstrekt.
De formele afronding van de opdrachtbevestiging zal door deze organen zijn gedelegeerd aan de directie.
Het is dan wel wenselijk dat de brief ter kennisneming van de Raad van Commissarissen wordt gebracht.
Aan het eind van de brief zou hiertoe bijvoorbeeld de navolgende zin kunnen worden opgenomen. "Wij
verzoeken u een afschrift van deze brief ter kennisneming te overleggen aan de Raad van Commissarissen"
of "Overeenkomstig uw verzoek hebben wij een afschrift van deze brief verstuurd naar..."
Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde onderwerpen te
omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de
omstandigheden in de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aanspra-
kelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de
inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

In overeenstemming met het besluit dat door AVA/RVC/Bestuur van ... (naam entiteit(en)) ( "de vennoot-
schap" ) is genomen in zijn/haar/uw vergadering van 1 januari 201X heeft u ons verzocht de jaarrekening
te controleren van ... (naam entiteit(en)) over het boekjaar eindigend op 31 december 201X (einde boekjaar).
Het doet ons genoegen door middel van deze brief de aanvaarding en onze interpretatie van deze opdracht
te bevestigen.

Opdracht
Wij zullen fungeren als accountant van de vennootschap met het doel te onderzoeken of de jaarrekening
het door de wet vereiste inzicht geeft. De jaarrekening van de vennootschap omvat zowel de enkelvoudige
jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening. De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in
een controleverklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Voorts zullen wij nagaan of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet,
of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig wettelijke bepalingen is opgesteld
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en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de in artikel 2:392 lid 1 onderdelen b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Wij zullen onze controle verrichten in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften. Indien
u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening Gedragscode kunnen wij u die toesturen.

Voorts zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van ze-
kerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door ons toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het door de vennootschap opmaken van de jaarrekening en het getrouwe beeld daarvan. Deze risico-
inschattingen zijn gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig-
heden, maar hebben niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de ge-
bruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vennootschap gemaakte schattingen alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere
beperkingen die inherent zijn aan een controle, gevoegd bij de beperkingen die inherent zijn aan elk systeem
van interne beheersing, er een onvermijdbaar risico bestaat dat zelfs indien een controle naar behoren is
gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden een afwijking van
materieel belang onontdekt blijft.

Diverse controleverklaringen
Op grond van specifieke (wettelijke) regelingen of overeenkomsten ... (benoeming specifieke (wettelijke)
regelingen/overeenkomsten) heeft u ons verzocht een controleverklaring af te geven bij ... (benoeming
soort verklaring). De desbetreffende opgaven worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van de vennootschap. Wij willen erop wijzen dat op basis van de regeling ... (benoeming specifieke
(wettelijke) regelingen/overeenkomsten) onze controlewerkzaamheden doorgaans dienen te worden uitge-
voerd met een grotere diepgang dan normaal gesproken voor een jaarrekeningcontrole van toepassing zou
zijn. Wij kunnen het bestuur van de vennootschap verzoeken om een schriftelijke bevestiging omtrent
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mededelingen die zijn gedaan in het kader van onze controle van ... (benoeming specifieke (wettelijke) re-
gelingen/overeenkomsten).1

Onafhankelijkheid
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Het betekent
dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat
voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken .
Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te infor-
meren over de juridische structuur van uw vennootschap, de namen van uw directe en indirecte aandeel-
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee uw ven-
nootschap direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samenstelling of structuur
kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw vennoot-
schap te beëindigen.

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een con-
trolecliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot het aangaan van een
dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige partners of andere professionals
van onze organisatie, indien de betreffende partner of professional betrokken was bij de jaarrekeningcon-
trole, totdat de van toepassing zijnde afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is ver-
streken.

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of
andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of
financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de controleopdracht een eventuele bedreiging vormt voor onze
onafhankelijkheid.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Door middel van het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging erkent en begrijpt u dat u [en het toezicht
houdend orgaan] verantwoordelijkheid draagt (dragen) voor:

● het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW.
[Optioneel: Indien de verantwoordelijkheid voor de jaarrekening conform IFRS is, dient de tekst als volgt
te luiden: het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven
in overeenstemmingmet International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese

Het al dan niet opnemen van een paragraaf m.b.t. diverse verklaringen is opdracht afhankelijk.1
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Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met
titel 9 Boek 2 BW];

● een zodanige interne beheersing als het management noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of van fouten;

en voorts voor het aan ons:

● toegang verschaffen tot alle informatie waarvan het [zij] zich bewust is [zijn] dat deze relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening, zoals de vastleggingen, documentatie en andere aangelegen-
heden;

● verstrekken van aanvullende informatie die wij kunnen vragen voor het doel van de controle;

● onbeperkte toegang te verschaffen tot personen binnen de [onderneming van de] vennootschap van
wie wij vaststellen dat het noodzakelijk is controle-informatie te verkrijgen.

Het bestuur dient erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen van de vennootschap en van de gecon-
solideerde vennootschappen op toereikende wijze in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht, met
inbegrip van die rechten en verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve
procedures zijn vastgelegd. In sommige gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet door accoun-
tantscontrole worden ontdekt. Reeds bekende en/of te verwachten gebeurtenissen en omstandigheden
zullen tevens op adequate wijze in de jaarrekening tot uitdrukking moeten worden gebracht. Wij zullen in
verband met deze aspecten het bestuur van de vennootschap verzoeken de mededelingen die in dat kader
aan ons zijn gedaan schriftelijk te bevestigen.

Voorts zullen wij het bestuur van de vennootschap vragen schriftelijk te bevestigen dat het van oordeel is
dat het effect van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, zowel afzonderlijk als in totaal,
niet van materieel belang is voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van deze posten zal in de
schriftelijke mededeling worden opgenomen of eraan worden gehecht. Wij hebben er alle vertrouwen in
om te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrouwen erop dat men alle vast-
leggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de controle benodigd is beschikbaar zal
stellen. [Optioneel: Appendix A geeft een beschrijving van omstandigheden die de nagestreefde data van comple-
tering en het honorarium significant zouden kunnen beïnvloeden.]

Fraude
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij zowel het toe-
zichthoudend orgaan als het bestuur van de vennootschap. De accountant is niet verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de preventie van fraude.
Door de kenmerken van fraude, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door samenspanning
en vervalste documentatie, kan een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met
algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet ontdekken.
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Daar onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als
geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, richt onze controleop-
dracht zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij de uitvoering van de controleopdracht
aanwijzingen van fraude worden verkregen, zullen wij, ongeacht de mogelijke omvang en de aard van de
vermoedelijke fraude, aanvullend onderzoek verrichten, afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang
van de fraude in relatie tot de jaarrekening. Indien wij een aanwijzing voor - of een redelijk vermoeden van
- fraude verkrijgen zullen wij hierover communiceren met het bestuur en/of toezichthoudend orgaan.

Indien sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang ten aanzien van de jaarrekening
zullen wij tevens handelen conform artikel 26 lid 2 van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties.2

In het kader van de Nederlandse Standaard 240, "De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking
tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten" zullen wij het bestuur van de vennoot-
schap vragen de volgende punten schriftelijk te bevestigen:

a. het bestuur van de vennootschap erkent zijn verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren
en onderhouden van de interne beheersing gericht op het voorkomen en ontdekken van gevallen
van fraude;

b. het bestuur van de vennootschap heeft ons de resultaten gemeld van de inschatting door het man-
agement van het risico dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel belang zouden kunnen
bevatten die het gevolg zijn van fraude;

c. het bestuur van de vennootschap heeft aan ons zijn kennis verstrekt met betrekking tot fraude en
vermoede fraude die op de entiteit van invloed zijn en waarbij betrokken zijn:

● het management;

● werknemers die een belangrijke rol spelen bij de werking van de interne beheersing; of

● anderen in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel belang
is voor de financiële overzichten.

d. het bestuur van de vennootschap heeft ons op de hoogte gesteld van alle aantijgingen van fraude
of van vermoede fraude die op de financiële overzichten van de entiteit van invloed zijn en waarvan
zij kennis hebben verkregen via werknemers, voormalige werknemers, analisten, regelgevers of
toezichthouders of via anderen.

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de fraudemelding is afhankelijk van de vraag of het een wette-
lijke controle betreft.

2
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Naleving specifieke wet- en regelgeving
Het bestuur van de vennootschap en het toezichthoudend orgaan zijn ook verantwoordelijk voor de naleving
van wettelijke en andere voorschriften. Een controleopdracht zal in het algemeen niet leiden tot ontdekking
van overtredingen van alle wet- en regelgeving. Ontdekking van overtredingen, ongeacht de materialiteit,
zal leiden tot een overweging van de implicaties voor de integriteit van het management of de werknemers
en het mogelijke effect op andere aspecten van onze controle.
Wij zullen het bestuur van de vennootschap verzoeken schriftelijk te bevestigen dat het alle inlichtingen
heeft verstrekt omtrent alle hem bekende werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving,
waarmee bij de opstelling van de jaarrekening rekening moet worden gehouden.

Rapportage
Wij zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden aan u rapporteren in de vorm van een controlever-
klaring bij de jaarrekening [optioneel: twee afzonderlijke controleverklaringen, één bij de enkelvoudige jaarrekening,
en één bij de geconsolideerde jaarrekening]. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het, op basis van onze
controlebevindingen, noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van onze rapportage aan te passen.

Onze controleverklaring is bestemd om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden
overgelegd bij de opgemaakte jaarrekening en te worden opgenomen in de openbaar te maken stukken, te
weten de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. U verstrekt ons daartoe concepten van de
openbaar te maken stukken. Onze controleverklaring mag eerst openbaar worden gemaakt na schriftelijke
toestemming onzerzijds. Indien de jaarrekening niet volledig wordt openbaar gemaakt, zullen wij u waar
mogelijk een aangepaste controleverklaring doen toekomen.

Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de jaarreke-
ning. Dit geldt ook voor publicatie op internet, het openbaar maken of verzenden aan derden van een ander
financieel verslag waarin onze naam wordt genoemd, alsmede ten aanzien van het gebruik van onze naam
in elk ander document dat openbaar wordt gemaakt of ter beschikking wordt gesteld aan derden. In al deze
gevallen dient u ons tijdig een concept van het document te verstrekken voordat het wordt verspreid.

Het accountantsverslag is bestemd voor de Raad van Commissarissen en het bestuur en zal betrekking
hebben op de hoofdlijnen van de bevindingen uit ons onderzoek waarvan kennisneming door de Raad van
Commissarissen c.q. het bestuur door ons noodzakelijk wordt geacht.

Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, een brief (management-letter) met bevindingen en aanbeve-
lingen samenstellen, gericht aan de directie(s) van de vennootschap(pen), waarin wij de eventueel gecon-
stateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie van uw vennootschap,
met name ter zake van de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen, aangeven.
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Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties
Alle werkpapieren en dossiers, andere materialen, rapporten en zaken gecreëerd, ontwikkeld of uitgevoerd
door ... (naam accountantspraktijk) als onderdeel van ons onderzoek zijn eigendom van ... (naam accoun-
tantspraktijk).

Wij kunnen verplicht worden om aan derden, bijvoorbeeld toezichthouders en FIOD-ECD, op grond van
wettelijke bepalingen of andere voorschriften informatie te verschaffen of toegang tot onze werkpapieren
en dossiers te verschaffen. Daarnaast kunnen wij door derden verzocht worden informatie te verstrekken
of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Op grond van geheimhoudingsregels zijn wij
in sommige gevallen verplicht uw schriftelijke toestemming voor inzage te verkrijgen. Indien een dergelijk
verzoek ons bereikt, zullen wij hierover zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over de voorwaarden
waaronder aan dit verzoek kan worden voldaan en om uw toestemming te vragen voor zover noodzakelijk.
Ook de Belastingdienst kan in het kader van het bovenstaande voor een reguliere belastingcontrole aan
ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Een
dergelijk verzoek zal altijd in eerste instantie aan u en/of uw juridisch of fiscaal adviseur kenbaar worden
gemaakt door de controlemedewerker van de Belastingdienst.

Wij zijn van mening dat het algemeen belang er mee gediend is dat de Belastingdienst bij belastingcontroles
kan steunen op de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de controle van jaarrekeningen. Wij zullen
u vragen om uw instemming schriftelijk aan ons kenbaar te maken. In dat kader zullen wij bij een verzoek
van de Belastingdienst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan zullen wij op grond van onze gedragsregels
de redenen nagaan waarom u uw instemming niet geeft.3

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial
Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons controleteam, inclusief te maken kosten. De
individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste er-
varing en bekwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maan-
delijks in rekening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt ...
dagen.

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over het verstrekken van inzage in de dossiers is opdrachtafhankelijk.3
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Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd
of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze
opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te hebben ontvangen en te accepteren.

Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertra-
ging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektro-
nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of
niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegen-
bewijs is geleverd door de ontvanger.

Dienstverlening
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van RSI en
overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om onze medewerkers te voorzien van
adequate werkruimte en overige faciliteiten.4

Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien van
uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij
overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de dienstverlening is facultatief.4
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Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en))
door ... (naam en functie)
... (datum ondertekening)

Bijlagen:

- Algemene Voorwaarden

- Tweede exemplaar van deze brief

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

JaDient de paragraaf over dienstverlening opgenomen te

worden?

JaWilt u een paragraaf over diverse verklaringen opnemen?

JaIs dit een wettelijke controle?

JaWilt u een paragraaf over inzage dossiers opnemen?

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

OpdrachtbevestigingWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

1.1.2 Voorbeeld van een (beperkte) opdrachtbevestiging (210,

par. 6 t/m 12)

Een voorbeeld van welk soort opdrachtbevestiging zoekt u?
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1.2 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van een beoordeling van
een jaarrekening

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een beoordelingsopdracht is gebaseerd op de tekst uit de
Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten" en verwijst naar
de Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen elementen in de brief
worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden geformuleerd.
Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde onderwerpen te
omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de
omstandigheden in de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aanspra-
kelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de
inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

_____________________________________________________________________________

Geacht Bestuur (of andere geschikte vertegenwoordigers van de cliënt die de accountant opdracht heeft
gegeven) van.... (naam vennootschap),

U heeft ons opdracht gegeven de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te beoordelen. Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van
de aan ons verstrekte opdracht vast te leggen, alsmede de aard en beperkingen van onze werkzaamheden.

Opdracht
Wij zullen de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X)
van ... (naam entiteit(en)) beoordelen. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze
slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze
mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleopdracht kan worden ontleend. Voor alle duide-
lijkheid vermelden wij dat wij geen accountantscontrole zullen uitvoeren op uw jaarrekening en derhalve
wordt door ons geen controleverklaring afgegeven. Wij wijzen u erop dat de beoordelingsopdracht niet in
de plaats kan treden van een controleopdracht die vereist zou zijn op grond van wettelijke of contractuele
bepalingen. Om dezelfde reden mag de beoordelingsverklaring niet worden opgenomen in de "Overige
gegevens" bij de jaarrekening.

[Optioneel: Wij zullen de beoordelingsverklaring en de door ons beoordeelde jaarrekening opnemen in een aan u
uit te brengen rapport.]
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Beroepsvoorschriften
Wij zullen deze opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dienovereenkomstig zijn wij
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften1.

Onafhankelijkheid
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze assurance-cliënten. Dit betekent
dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat
voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken.

Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te infor-
meren over de juridische structuur van uw vennootschap, de namen van uw directe en indirecte aandeel-
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee uw ven-
nootschap direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samenstelling of structuur
kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw vennoot-
schap te beëindigen.

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een assu-
rance-cliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot het aangaan van een
dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige partners of andere professionals
van onze organisatie, indien de betreffende partner of professional betrokken was bij de assurance-opdracht,
totdat de van toepassing zijnde afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is verstreken.

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of
andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of
financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de assurance-opdracht een eventuele bedreiging vormt voor
onze onafhankelijkheid.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur van de entiteit verantwoordelijk is voor het opmaken van
de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW). Dit houdt in dat u als bestuur van de entiteit de verantwoordelijkheid draagt voor de jaarrekening
met inbegrip van een toereikende toelichting. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het voeren
van een toereikende administratie en het hanteren van een toereikend stelsel van interne beheersingsmaat-
regelen alsmede de keuze en het toepassen van juiste grondslagen voor financiële verslaggeving.

Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening gedragscode kunnen wij u die toesturen.1
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Als onderdeel van onze beoordelingswerkzaamheden zullen wij het bestuur van de entiteit vragen de ver-
antwoordelijkheid voor de inhoud van de jaarrekening te aanvaarden, alsmede het beoogde gebruik van de
jaarrekening schriftelijk te bevestigen.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden in het kader van deze beoordelingsopdracht zullen in hoofdzaak beperkt zijn tot het
inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking
tot de financiële gegevens.

Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin
zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel de toezichthoudende organen als
het bestuur van de entiteit. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van
fraude en onjuistheden.

Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrou-
wen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de opdracht
benodigd zijn, beschikbaar zal stellen.

Rapportage
Wij zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden aan u rapporteren in de vorm van een beoorde-
lingsverklaring bij de jaarrekening [optioneel: twee afzonderlijke beoordelingsverklaringen, één bij de enkel-
voudige jaarrekening, en één bij de geconsolideerde jaarrekening]. Er kunnen omstandigheden zijn waarin
het, op basis van onze bevindingen, noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van onze rapportage aan te
passen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial
Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De individuele
uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en be-
kwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maandelijks in re-
kening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt ... dagen.
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Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd
of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze
opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te hebben ontvangen en te accepteren.

Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertra-
ging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektro-
nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of
niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegen-
bewijs is geleverd door de ontvanger.

Dienstverlening
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van RSI en
overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om onze medewerkers te voorzien van
adequate werkruimte en overige faciliteiten.2

Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien van
uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij
overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de dienstverlening is facultatief.2
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Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en))
door ... (naam en functie)
... (datum ondertekening)

Bijlagen:

- Algemene Voorwaarden

- Tweede exemplaar van deze brief

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

JaWilt u de paragraaf "dienstverlening" opnemen?

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

OpdrachtbevestigingWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

1.2 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van

een beoordeling van een jaarrekening

Een voorbeeld van welk soort opdrachtbevestiging zoekt u?
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1.3 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging inzake een opdracht tot het verrichten
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële in-
formatie

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een opdracht tot het verrichten van overeengekomen
specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie is gebaseerd op de tekst uit de Neder-
landse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden
met betrekking tot financiële informatie" en verwijst naar de Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de
concrete omstandigheden kunnen elementen in de brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders
worden geformuleerd.
Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde onderwerpen te
omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de
omstandigheden in de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aanspra-
kelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de
inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

_____________________________________________________________________________

Geacht Bestuur (of andere geschikte vertegenwoordigers van de cliënt die de accountant opdracht heeft gegeven)
van.... (naam vennootschap),

U heeft ons opdracht gegeven overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële
informatie1 van ... (naam entiteit(en)) uit te voeren. Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van de aan

ons verstrekte opdracht vast te leggen, alsmede de aard en beperkingen van onze werkzaamheden.

Opdracht
Wij zullen de overgekomen specifieke werkzaamheden verrichten op …(aanduiding van de financiële informatie
waarop de overeengekomen specifieke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden) en aan u de feitelijke bevin-
dingen rapporteren die resulteren uit deze werkzaamheden.

De werkzaamheden die wij zullen uitvoeren, zijn erop gericht om u te assisteren in …(doel). De werkzaam-
heden zijn afgestemd met... (naam entiteit enmogelijke andere belanghebbenden) en betreffen geen controle-
of beoordelingsopdracht of enige andere assurance-opdracht uitgevoerd in overeenstemming met Neder-
landse controle- en overige standaarden, en derhalve wordt geen zekerheid verstrekt. Dit houdt in dat aan
onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in... (object van on-
derzoek) opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Het opdrachtobject kan ook bestaan uit niet-financiële informatie, vooropgesteld dat de accountant voldoende
kennis bezit van het opdrachtobject en er redelijke normen bestaan waarop de bevindingen kunnen worden ge-

1

baseerd. Aanwijzingen die in andere Standaarden zijn opgenomen kunnen voor de accountant bij het toepassen
van deze Standaard van dienst zijn.
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Beroepsvoorschriften
Wij zullen deze opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met be-
trekking tot financiële informatie". Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons gel-
dende ethische voorschriften2.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur van de entiteit verantwoordelijk is voor de keuze van de
opdracht tot het uitvoeren van deze overeengekomen specifieke werkzaamheden (in plaats van een assu-
rance-opdracht) en voor de afstemming van onze werkzaamheden met... (andere belanghebbenden dan de
entiteit zelf). Voorts is het bestuur van de entiteit ervoor verantwoordelijk dat de verspreiding van het rapport
van feitelijke bevindingen beperkt is tot de belanghebbenden met wie de uit te voeren werkzaamheden zijn
overeengekomen.

Werkzaamheden
(Beschrijf de aard, timing en omvang van de werkzaamheden die verricht zullen worden, inclusief specifieke refe-
renties, indien van toepassing, naar de documentatie en vastleggingen die gelezen zullen worden, individuen die
gesproken zullen worden en partijen waarvan bevestigingen zullen worden verkregen).

Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin
zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel de toezichthoudende organen als
het bestuur van de entiteit. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van
fraude en onjuistheden.

Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrou-
wen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de opdracht
benodigd zijn, beschikbaar zal stellen.

Rapportage
Onze rapportage bestaat uit feitelijke bevindingen die resulteren uit onze werkzaamheden. Het is de bedoeling
dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen
en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien wij aanvullende werkzaamheden
zouden hebben verricht of een controle-, beoordelings- of een andere assurance-opdracht zouden hebben
uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking
zouden zijn gekomen.

Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening gedragscode kunnen wij u die toesturen.2

43

Opdrachtbevestiging1



[Optioneel:[indien van toepassing] Dit rapport van feitelijke bevindingen beperkt zich tot... (Benoemen spe-
cifieke elementen e.d.). Derhalve valt de onderhavige financiële informatie van ... (naam entiteit(en)) als
geheel niet onder de reikwijdte van het rapport.]

Ons rapport mag niet gebruikt worden voor enig ander doel en is uitsluitend voor... (naam entiteit en mo-
gelijke andere belanghebbenden) bestemd. Dit rapport (of delen daaruit) mag(/mogen) zonder onze uitdruk-
kelijke schriftelijke toestemming vooraf niet aan anderen dan... (naam entiteit en mogelijke andere belangheb-
benden) ter beschikking worden gesteld.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial
Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De individuele
uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en be-
kwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maandelijks in re-
kening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt ... dagen.

Algemene Voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar
aantreft. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te
hebben ontvangen en te accepteren.

Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertra-
ging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektro-
nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of
niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
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3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegen-
bewijs is geleverd door de ontvanger.

Dienstverlening
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van RSI en
overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om onze medewerkers te voorzien van
adequate werkruimte en overige faciliteiten.3

Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien van
uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij
overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en))
door ... (naam en functie)
... (datum ondertekening)

Bijlagen:

- Algemene Voorwaarden

- Tweede exemplaar van deze brief

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

JaWilt u de paragraaf "dienstverlening" opnemen?

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de dienstverlening is facultatief.3
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AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

OpdrachtbevestigingWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

1.3 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging inzake een op-

dracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke

werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie

Een voorbeeld van welk soort opdrachtbevestiging zoekt u?
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1.4 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van een samenstellingsop-
dracht

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht is gebaseerd op de tekst uit
de Nederlandse Standaard 4410, "Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten" en verwijst
naar de Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen elementen in de
brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden geformuleerd.
Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde onderwerpen te
omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de
omstandigheden in de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aanspra-
kelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de
inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

_____________________________________________________________________________

Geacht Bestuur (of andere geschikte vertegenwoordigers van de cliënt die de accountant opdracht heeft
gegeven) van.... (naam vennootschap),

U heeft ons opdracht gegeven de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) samen te stellen. Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van
de aan ons verstrekte opdracht vast te leggen, alsmede de aard en beperkingen van onze werkzaamheden.

Opdracht
Wij zullen op basis van de door u te verstrekken gegevens de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) samenstellen. Voor alle duide-
lijkheid vermelden wij dat wij geen werkzaamheden uitvoeren die bij controle- of beoordelingsopdrachten
van jaarrekeningen van toepassing zijn. Derhalve wordt door ons geen zekerheid omtrent de jaarrekening
verstrekt.

Beroepsvoorschriften
Wij zullen deze opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 4410, "Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten". Dienovereenkomstig zijn
wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften1.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur van de entiteit de verantwoordelijkheid draagt voor zowel
de juistheid als de volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. Voorts is het bestuur
ten opzichte van de gebruikers verantwoordelijk voor de door ons samengestelde jaarrekening. Deze ver-

Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening gedragscode kunnen wij u die toesturen.1
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antwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de inrichting van een toereikende administratie en maatregelen
van interne beheersing alsmede tot de keuze en het toepassen van juiste grondslagen voor financiële ver-
slaggeving.

Als onderdeel van onze samenstellingswerkzaamheden zullen wij het bestuur van de entiteit vragen de
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de jaarrekening te aanvaarden, alsmede het beoogde gebruik van
de jaarrekening schriftelijk te bevestigen.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden in het kader van deze samenstellingsopdracht zullen in hoofdzaak bestaan uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast zullen
wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening van toepassing zijnde grondslagen
op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens evalueren.

Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin
zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel de toezichthoudende organen als
het bestuur van de entiteit. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van
fraude en onjuistheden.

Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrou-
wen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de opdracht
benodigd zijn, beschikbaar zal stellen.

Rapportage
De jaarrekening wordt samengesteld in overeenstemming met ... (de van toepassing zijnde grondslagen voor
financiele verslaggeving). U heeft ons verteld (aangegeven) dat het verwachte gebruik en de verspreiding van
de door ons samengestelde informatie bedoeld is voor ...(specificeren). Mocht dit in belangrijke mate wij-
zigen, dan heeft u ons toegezegd dat ons te laten weten. Bovendien willen wij u erop wijzen dat het niet is
toegestaan de samenstellingsverklaring zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf openbaar
te maken.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial
Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.
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Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De individuele
uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en be-
kwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maandelijks in re-
kening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt ... dagen.

Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd
of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze
opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te hebben ontvangen en te accepteren.

Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertra-
ging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektro-
nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of
niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegen-
bewijs is geleverd door de ontvanger.

Dienstverlening
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van RSI en
overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om onze medewerkers te voorzien van
adequate werkruimte en overige faciliteiten.2

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de dienstverlening is facultatief.2
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Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien van
uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij
overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en))
door ... (naam en functie)
... (datum ondertekening)

Bijlagen:

- Algemene Voorwaarden

- Tweede exemplaar van deze brief

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

JaWilt u de paragraaf "dienstverlening" opnemen?

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

OpdrachtbevestigingWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

1.4 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van

een samenstellingsopdracht

Een voorbeeld van welk soort opdrachtbevestiging zoekt u?
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1.5 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van het onderzoeken van
toekomstgerichte financiële informatie

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van het onderzoeken van toekomstgerichte finan-
ciële informatie is gebaseerd op de tekst uit de Nederlandse Standaard 3400, “Onderzoek van toekomstge-
richte financiële informatie” en verwijst naar de Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de concrete om-
standigheden kunnen elementen in deze brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden gefor-
muleerd.
Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde onderwerpen te
omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de
omstandigheden in de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aanspra-
kelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de
inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

U heeft ons opdracht gegeven tot het onderzoeken van en rapporteren over een ... (benaming opstelling)
van ... (naam entiteit(en)) betreffende de periode ... (periode van het onderzoek). Zoals overeengekomen
zal de toekomstgerichte financiële informatie bestaan uit... (elementen toekomstgerichte financiële informatie).
Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van de aan ons verstrekte opdracht vast te leggen, alsmede de
aard en beperkingen van onze werkzaamheden.

Opdracht
Wij zullen ... (benaming opstelling) van ... (naam entiteit(en)) over ... (periode van het onderzoek) onder-
zoeken. Onze werkzaamheden zijn erop gericht toereikende informatie te verkrijgen om vast te stellen dat:

● de aan de ... (benaming opstelling) ten grondslag liggende veronderstellingen, naar beste schatting
door het bestuur, niet onredelijk zijn; [en in geval van hypotheses deze aansluiten op het doel van
de informatieverstrekking1];

● de ... (benaming opstelling) op een juiste wijze is gebaseerd op de veronderstellingen;

● de ... (benaming opstelling) op een juiste wijze is gepresenteerd en alle veronderstellingen van
materieel belang toereikend zijn toegelicht met inbegrip van een duidelijke vermelding of het
schattingen of hypotheses betreft; en

Hypothetische veronderstellingen spelen een rol in geval van projecties (zie Standaard 3400, par. 5).1
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● de ... (benaming opstelling) is opgesteld op dezelfde basis als de jaarrekening, met toepassing van
aanvaardbare grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Door de aard van de uit te voeren werkzaamheden kan ons onderzoek naar de gegevens waarop de veron-
derstellingen zijn gebaseerd, slechts resulteren in het verstrekken van een conclusie die een beperkte mate
van zekerheid geeft. Ons onderzoek naar de presentatie van en de toelichting op de ... (benaming opstelling)
in overeenstemming met... [grondslagen voor de financiële verslaggeving] resulteert in een oordeel dat een
redelijke mate van zekerheid geeft.

Beroepsvoorschriften
Wij zullen deze opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3400, "Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie". Dienovereenkomstig zijn wij
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften2.

Onafhankelijkheid
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze assurance-cliënten. Dit betekent
dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat
voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken.

Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te infor-
meren over de juridische structuur van uw vennootschap, de namen van uw directe en indirecte aandeel-
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee uw ven-
nootschap direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samenstelling of structuur
kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw vennoot-
schap te beëindigen.

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een assu-
rance-cliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot het aangaan van een
dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige partners of andere professionals
van onze organisatie, indien de betreffende partner of professional betrokken was bij de assurance-opdracht,
totdat de van toepassing zijnde afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is verstreken.

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of
andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of
financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de assurance-opdracht een eventuele bedreiging vormt voor
onze onafhankelijkheid.

Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening gedragscode kunnen wij u die toesturen.2
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur van de entiteit verantwoordelijk is voor de opstelling en de
presentatie van de ... (benaming opstelling), inclusief de beschrijving en toelichting van de daaraan ten
grondslag liggende veronderstellingen.

Als onderdeel van onze werkzaamheden zullen wij het bestuur van de entiteit vragen de verantwoordelijkheid
voor de inhoud van de ... (benaming opstelling) en de volledigheid van de belangrijkste veronderstellingen
te aanvaarden, alsmede het beoogde gebruik van de ... (benaming opstelling) schriftelijk te bevestigen.

Werkzaamheden
De in dit kader uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van uw vennootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op juiste wijze zijn verwerkt.

Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin
zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel de toezichthoudende organen als
het bestuur van de entiteit. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van
fraude en onjuistheden.

Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrou-
wen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de opdracht
benodigd zijn, beschikbaar zal stellen.

Rapportage
De uitkomsten van onze werkzaamheden zullen wij rapporteren in de vorm van een onderzoeksrapport,
bestaande uit twee delen. Wij zullen met een beperkte mate van zekerheid rapporteren over de vraag of de
veronderstellingen een niet onredelijke basis vormen voor de ... (benaming opstelling). Tevens zullen wij
met een redelijke mate van zekerheid rapporteren of de ... (benaming opstelling) naar ons oordeel op
aanvaardbare wijze is gebaseerd op de als uitgangspunt gekozen veronderstellingen en of de presentatie
ervan in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Beoogde gebruik en verspreidingskring van de ... (benaming opstelling)
U heeft ons geïnformeerd dat de ... (benaming opstelling) en ons onderzoeksrapport daarbij zijn bedoeld
voor [doel] en uitsluitend bestemd voor ... (gebruikersgroep definiëren)3. Wij zullen dit beoogde gebruik in

ons onderzoeksrapport tot uitdrukking brengen en verzoeken u vriendelijk onze rapportage niet onder an-
deren dan de benoemde gebruikersgroep te verspreiden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestem-
ming.

Waar mogelijk de gebruikersgroep specifiek benoemen.3
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Realiseerbaarheid van de uitkomsten
Toekomstgerichte financiële informatie heeft betrekking op gebeurtenissen en acties die zich nog niet
hebben voorgedaan en zich wellicht ook nooit zullen voordoen. Hoewel er wel gegevens aanwezig kunnen
zijn ter onderbouwing van de veronderstellingen, waarop de toekomstgerichte financiële informatie is ge-
baseerd, zijn dergelijke gegevens in het algemeen eveneens toekomstgericht en derhalve onzeker van aard.
Wij zijn daarom niet in staat een oordeel uit te spreken of de uitkomsten zoals weergegeven in de toekomst-
gerichte financiële informatie daadwerkelijk behaald zullen worden. In ons onderzoeksrapport zullen wij
dit daarom uitdrukkelijk vermelden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial
Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De individuele
uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en be-
kwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maandelijks in re-
kening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt ... dagen.

Algemene Voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar
aantreft. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te
hebben ontvangen en te accepteren.

Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertra-
ging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektro-
nische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of
niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
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3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegen-
bewijs is geleverd door de ontvanger.

Dienstverlening
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het voorkomen van RSI en
overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om onze medewerkers te voorzien van
adequate werkruimte en overige faciliteiten.4

Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien van
uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij
overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en))
door ... (naam en functie)
... (datum ondertekening)

Bijlagen:

- Algemene Voorwaarden

- Tweede exemplaar van deze brief

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

JaWilt u de paragraaf "dienstverlening" opnemen?

Het al dan niet opnemen van een paragraaf over de dienstverlening is facultatief.4
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AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

OpdrachtbevestigingWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

1.5 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van

het onderzoeken van toekomstgerichte financiële informatie

Een voorbeeld van welk soort opdrachtbevestiging zoekt u?

56

Opdrachtbevestiging1



2.1 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (controleopdracht)

Onderstaand voorbeeld van de schriftelijke bevestiging is niet bedoeld als een standaardbrief. Mededelingen
van het bestuur zullen per entiteit en van jaar tot jaar verschillen.

Het vragen van mededelingen aangaande verschillende onderwerpen kan ertoe leiden dat het bestuur van
de entiteit haar aandacht meer op dergelijke zaken concentreert dan anders het geval zou zijn. De accountant
zal zich echter bewust moeten zijn van de beperkingen van mededelingen van het bestuur als controle-in-
formatie zoals in Nederlandse Standaard 580 is uiteengezet. Het opdrachtteam is verantwoordelijk voor
het cliëntspecifiek maken van de voorbeeldbrief.

Bevestigingen die vereist zijn om schriftelijk te verkrijgen volgens de Nadere voorschriften controle- en
overige standaarden zijn in deze brief vetgedrukt weergegeven, om te benadrukken dat deze bevestigingen
niet kunnen worden weggelaten bij het cliëntspecifiek maken, zonder dat het team op een andere wijze de
schriftelijke bevestiging van het management verkrijgt.

Deze bevestigingsbrief dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de jaarrekening en de daar gehanteerde ter-
minologie. Verder dient deze bevestigingsbrief zoveel mogelijk cliëntspecifiek te worden gemaakt. Overwogen
kan worden om bijvoorbeeld van andere personen of organen een bevestiging te vragen en over specifieke
onderwerpen.

_____________________________________________________________________________

(Briefhoofd van de entiteit)

Aan: Accountant...

... (datum)

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X)

Geachte....,

Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenhang met uw controle van de jaarrekening
201X van ... (naam entiteit(en)) die gericht is op het geven van een oordeel over het getrouwe beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december ... (jaartal(len))
en van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten om ons adequaat te informeren, navraag
gedaan bij leidinggevenden en medewerkers van de entiteit met relevante kennis en ervaring. Dienovereen-
komstig, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende [Nederlandse Standaard 580.9]:

Jaarrekening

1. Wij erkennen [of Namens de Raad van Bestuur (of overeenkomstig orgaan) erkennen wij] onze
verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Wij zijn onze verantwoordelijkheden
voor het opmaken van de jaarrekening 201X nagekomen met inbegrip van de getrouwe weergave
van deze jaarrekening, zoals omschreven in de voorwaarden van de controleopdracht (zie de op-
drachtbevestiging d.d. [datum]). [Nederlandse Standaard 580.10]

2. Alle transacties zijn geboekt in de financiële administratie en zijn weergegeven in de jaarrekening.
[Nederlandse Standaard 580.11(b)]

3. Wij zijn van mening dat de significante veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het maken van
schattingen ten aanzien van [noemen onderdelen waar schattingen zijn gehanteerd] redelijk zijn.
[Nederlandse Standaard 540.22]

4. Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan na de datum van de jaarrekening en waarvoor Titel
9 Boek 2 BW een aanpassing of toelichting vereist, zijn aangepast of toegelicht. [Nederlandse
Standaard 560.9]

5. Wij zijn vanmening dat de invloeden van niet-gecorrigeerde afwijkingen, afzonderlijk of geaggregeerd,
niet vanmaterieel belang zijn voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van de niet-gecorrigeerde
afwijkingen is als bijlage bij deze brief opgenomen. [Nederlandse Standaard 450.14]

6. [Bevestiging op te nemen indien een aanpassing is doorgevoerd om een afwijking van materieel
belang te corrigeren in de financiële overzichten over een voorgaande verslagperiode die de ter ver-
gelijking opgenomen informatie beïnvloedt Nederlandse Standaard 710.9]. De aanpassing in de
vergelijkende cijfers over 201X-1 als gevolg van een correctie van een afwijking van materieel belang
in de voorgaande verslagperiode, is op een juiste wijze verwerkt en toegelicht in overeenstemming
met de vereisten van Titel 9 Boek 2 BW.

7. [Bevestiging op te nemen indien er gebeurtenissen of omstandigheden zijn onderkend die gerede
twijfel kunnen doen ontstaan over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te handhaven
Nederlandse Standaard 570.16(e)] In de jaarrekening is alle bij ons bekende informatie opgenomen
die relevant is voor onze inschatting met betrekking tot het vermogen van de entiteit om haar conti-
nuïteit te handhaven. Hierin zijn begrepen alle belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden, mi-
tigerende factoren en onze plannen. Wij hebben de intentie om deze plannen uit te voeren en achten
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deze plannen haalbaar. Wij bevestigen de volgende plannen waardoor wij van mening zijn dat de
jaarrekening op basis van de continuïteitsveronderstelling kan worden opgemaakt: [overzicht van
relevante plannen]

Aan u verstrekte informatie

8. Wij hebben u:

● Alle informatie verschaft die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening waaronder
inzage gegeven in de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende gegevens en
alle notulen van de Vergaderingen van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen (of
equivalent) en Raad van Bestuur (namelijk die gehouden op 15 maart ... (jaartal(len)), 30
september ... (jaartal(len)), etc.) en voor zover van toepassing, samenvatting van acties van
vergaderingen gehouden na het einde van de periode van welke de notulen nog niet zijn
opgemaakt, namelijk gehouden op ... (datum).

● Op uw verzoek, aanvullende informatie verstrekt, voor uw controlewerkzaamheden.

● Onbeperkte toegang verschaft tot personen van onze organisatie die relevant zijn voor uw
controle van onze jaarrekening. [Nederlandse Standaard 580.11(a)]

Fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving

9. Onder de term fraude wordt verstaan een opzettelijke handeling door één of meer personen uit de
kring van de leiding, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding
wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Ook afwijkingen die voortkomen
uit het onrechtmatig onttrekken en doen toevloeien van waarden aan de entiteit, waaronder het
ongeautoriseerd bezwaren van activa, vallen hieronder. Frauduleuze financiële verslaggeving omvat
opzettelijke afwijkingen of het weglaten van bedragen of toelichtingen in de jaarrekening om gebrui-
kers te misleiden.

10. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de opzet en invoering van de maatregelen van interne
beheersing om fraude te voorkomen en te ontdekken. [Nederlandse Standaard 240.39(a)]

11. Wij hebben de resultaten gemeld van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening afwijkingen
vanmaterieel belang zou kunnen bevatten als gevolg van fraude. [Nederlandse Standaard 240.39(b)]

12. Wij hebben alles gemeld dat ons bekend is in verbandmet aanwijzingen voor fraude, beschuldigingen
van fraude of fraude, die de entiteit beïnvloed kunnen hebben en waarbij betrokken zijn: - leidingge-
venden; - werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing; -
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anderen, in het geval dat de fraude vanmaterieel belang kan zijn voor de jaarrekening. [Nederlandse
Standaard 240.39(c)]

13. Wij hebben u op de hoogte gesteld van alle aanwijzingen voor fraude, beschuldigingen van fraude
of fraude met mogelijke invloed op de jaarrekening van de entiteit die ons bekend zijn door medede-
lingen van werknemers, voormalige medewerkers, analisten, regelgevende instanties of anderen.
[Nederlandse Standaard 240.39(d)]

14. Wij hebben u inlichtingen verstrekt omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van het niet-naleven
van wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van de jaarrekening rekening moet worden ge-
houden. [Nederlandse Standaard 250.16]

Verbonden partijen

15. Wij hebben de bij ons bekende informatie met betrekking tot de identificatie van verbonden partijen
en aangaande transactiesmet deze partijen volledig aan u verstrekt. [Nederlandse Standaard 550.26(a)]

16. De relaties en transacties met verbonden partijen zijn op passende wijze in de jaarrekening verwerkt
en toegelicht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. [Nederlandse Standaard 550.26(b)]

Verplichtingen en claims

17. Wij hebben alle bekende actuele of mogelijke rechtszaken en claims waarvan de effecten moeten
worden overwogen bij het opmaken van de jaarrekening aan u bekendgemaakt, alsmede verwerkt
en toegelicht in de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. [Andere bevestigingen
die de accountant noodzakelijk acht - Nederlandse Standaard 501.12]

Aanvullende bevestigingen [indien relevant]

18. Presentatie en toelichting van reële waarden zijn in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De
toegelichte bedragen representeren onze best mogelijke schatting van de reële waarde van activa
en verplichtingen die moeten worden opgenomen volgens deze grondslagen. De waarderingsme-
thoden en significante aannames die zijn gebruikt bij het bepalen van de reële waarde zijn op een
consistente wijze gehanteerd, zijn redelijk en geven op een juiste wijze onze voornemens en moge-
lijkheden weer om specifieke handelingen uit te voeren namens de entiteit, daar waar relevant voor
de bepaling van de reële waardewaardering of de toelichting daarop.

19. Wij hebben geen voornemens die een invloed van materieel belang zouden kunnen hebben op de
huidige boekwaarde van de activa en passiva zoals opgenomen in de jaarrekening, dan wel op de
rubricering daarvan.
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20. Wij zijn van mening dat er geen bijzondere waardeverminderingen dienen te worden doorgevoerd
met betrekking tot vaste activa die in de balans zijn opgenomen.

21. Informatie aangaande het financiële risicoprofiel, alsmede onze doelstellingen en ons beleid met
betrekking tot het financiële risicobeheer, zijn adequaat opgenomen in de jaarrekening. [zoals vereist
is door de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 290, Financiële instrumenten.]

22. Het economisch eigendom van de activa berust bij de vennootschap. Er zijn geen andere pand- of
hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vennootschap, dan die welke zijn vermeld in de
toelichting van de jaarrekening [onder punt X].

23. Wij hebben de overeenkomsten inzake de inkoop van eigen aandelen, opties, warrants, conversies
en andere rechten en verplichtingen ten aanzien van het eigen vermogen, op een juiste wijze in de
jaarrekening verwerkt of toegelicht.

24. Wij hebben de juridische adviseurs die diensten voor ons verrichten verzocht u alle gewenste inlich-
tingen te verstrekken en hebben hen daarbij verzocht jegens u volledige openheid te betrachten.

Hoogachtend,
Opdrachtgever

Algemeen directeur

Financieel directeur

[Optioneel] cc: Auditcommissie

Voor een voorbeeld overzicht van niet-gecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening wordt u verwezen naar de
website voor de webversie van deze brief. Daarnaast is op de website tevens de volledige versie te vinden, inclusief
voetnoten en voorbeelden waarvoor (additioneel) bevestiging kan worden gevraagd.

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekeningWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

2.1 Schriftelijke bevestiging bij de controle van een jaarreke-

ning (Nederlandse Standaard 580, inclusief Bijlage 1) opge-

maakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW

Van welke schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening zoekt

u een voorbeeld?
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2.2 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (controleopdracht MKB)

Dit is slechts een voorbeeld van een bevestiging bij de jaarrekening. Het voorbeeld moet in alle gevallen
worden aangepast teneinde de specifieke omstandigheden van de opdracht weer te geven. Uitgangspunt
bij het opstellen van de brief zijn de voorschriften in de Nadere voorschriften controle- en overige standaar-
den.

_____________________________________________________________________________

(Briefhoofd van de entiteit)

Aan: Accountant...

... (datum)

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X)

Geachte....,

Wij verstrekken deze bevestiging vanwege uw controle van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en)) over
het boekjaar eindigend op ... (datum).

Wij hebben een door ons geïdentificeerd exemplaar van de jaarrekening, alsmede het directieverslag en de
beschikbare overige gegevens, als bijlage bij deze brief gevoegd en geven daarmee uitdrukking aan onze
verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (of vermelding van andere wet- en regelgeving).

Naar onze mening geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen en van het resultaat en bevat deze jaarrekening alle toelichtingen die nodig zijn vanwege de wet-
en regelgeving waaraan de onderneming is onderworpen. Ons jaarverslag en de overige gegevens zijn op-
gesteld in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW.

Onjuistheden en fraude
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de opzet en implementatie van een toereikende administra-
tieve organisatie en interne beheersing, inclusief de invoering van maatregelen, opgezet om onjuistheden
en fraude te vermijden en te ontdekken. Wij hebben met u de uitkomst van onze inschatting besproken
van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten door fraude of
door onjuistheden. Wij hebben alle feiten van betekenis vermeld in verband met alle aanwijzingen voor
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fraude, of beschuldigingen daarvan, waarvan ons bekend is dat ze de onderneming beïnvloed kunnen
hebben.

Overige bevestigingen
Om misverstanden te vermijden bevestigen wij een aantal specifieke zaken die wij in het kader van de
controle al mondeling aan u hebben gemeld. De weergegeven bevestigingen zijn gebaseerd op de ons be-
kende feiten en op informatie die wij verkregen door navraag bij andere directieleden en bij medewerkers
van de onderneming met voldoende kennis en ervaring.

Wij bevestigen u dat:

1. alle rechten en verplichtingen adequaat zijn verwerkt in de jaarrekening en/of toegelicht, inclusief
rechten en verplichtingen die niet uit de balans blijken;

2. bijgesloten overzicht van geconstateerde afwijkingen en de invloed van daarvan op het beeld van
de jaarrekening door ons met u is besproken. Wij op grond hiervan geen aanleiding zien de jaarre-
kening aan te passen, omdat deze fouten in onze optiek het getrouwe beeld van de jaarrekening
niet aantasten;

Wij geen kennis hebben van andere ongecorrigeerde afwijkingen die groter zijn dan ... (bedrag) of onjuist
zijn toegelicht in de jaarrekening;

3. ons geen werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving bekend zijn, waarmee bij
de opstelling van de jaarrekening rekening moet worden gehouden;

4. alle informatie aan u is verstrekt en die van belang is voor uw oordeelsvorming over de jaarrekening.
Hieronder zijn begrepen:

● de gehele financiële administratie en alle daaraan gerelateerde gegevens;

● alle notulen van bestuurs-, aandeelhouders- en commissarissenvergaderingen;

● informatie over besproken zaken en genomen besluiten in bestuurs- aandeelhouders- en
commissarissenvergaderingen welke nog niet zijn genotuleerd;

● mededelingen over alle van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum en informatie die
na balansdatum beschikbaar is gekomen; en

● informatie over eventuele claims en rechtszaken.
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5. onze plannen voor toekomstige activiteiten met u zijn besproken en wij geen reden zien te twijfelen
aan de continuïteitsveronderstelling van de activiteiten.

6. in onderhavig boekjaar geen transacties zijn geweest met verbonden partijen.

[Optioneel]
Alle relevante informatie die aan u is verstrekt over alle met ons verbonden partijen en alle transacties met verbonden
partijen afdoende, zijn toegelicht in de jaarrekening.

7. wij zijn van mening dat de significante veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het maken van
schattingen redelijk zijn.

[Optioneel]
Ruimte voor additionele/cliëntspecifieke bevestigingen

Hoogachtend,

Opdrachtgever

Algemeen directeur

Financieel directeur/controller

[Optioneel] Naam en Functie van andere leden van het management van wie het passend wordt geacht dat zij
de brief ondertekenen.

Bijlagen:

● Jaarrekening, directieverslag en overige gegevens 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het
jaar geëindigd op 30 juni 201X).

● Overzicht van niet gecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening.

Mogelijke aanvullingen, indien relevant:

● Nederlandse Standaard 501, "Controle-informatie - specifieke overwegingen voor geselecteerde
items". Wij zijn voornemens onze beleggingen die zijn geclassificeerd als financiële vaste activa aan
te houden als lange-termijn investering.
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● IAPS 1010, "The consideration of environmental matters in the audit of Financial statements". Het
kan zijn dat de accountant bevestigingen wil vragen in het kader van het milieu. In dat geval wordt
verwezen naar IAPS 1010 van de IFAC.

● IAPS 1012, "Auditing derivative financial instruments". Het kan zijn dat de accountant bevestigingen
wil vragen in verband met financiële instrumenten. In dat kader wordt verwezen naar IAPS 1012 van
de IFAC.

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekeningWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

2.2 Schriftelijke bevestiging bij de controle van een jaarreke-

ning (MKB)

Van welke schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening zoekt

u een voorbeeld?
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2.3 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (samenstellingsopdracht)

_____________________________________________________________________________

Aan: Accountant...

... (datum)

Geachte....,

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de (geconsolideerde) jaarrekening
van ... (naam entiteit(en)) (en groepsmaatschappijen) over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het
jaar geëindigd op 30 juni 201X), delen wij het volgende mede:

1. Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden
en wij hebben u alle notulen van vergaderingen van aandeelhouders, commissarissen en directie
ter inzage getoond.

2. Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot:

● informatie over eventuele claims en rechtszaken;

● belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden
verantwoord of toegelicht;

● gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na Jaareinde en die de huidige financiële positie
in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die een
verandering of toelichting noodzakelijk maken in de (geconsolideerde) jaarrekening;

● verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;

● verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale behoefte of
tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen;

● transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende vorderingen of
schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, lease-overeenkomsten
en garantieverplichtingen;

● opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen of aandelenkapitaal
dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere verplichtingen;
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● overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of andere
overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en banksaldi, kredietfaciliteiten
of andere overeenkomsten van vergelijkbare strekking;

● overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa.

3. Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de
huidige waarde of rubricering van activa en passiva.

4. De onderneming is eigenaresse van alle in de balans opgenomen activa; er zijn geen activa bezwaard
of in onderpand gegeven, behoudens...

5. De onderneming heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed
zouden hebben op de jaarrekening.

6. Ten slotte erkennen wij onze verantwoordelijkheid voor de jaarrekening. Wij bevestigen dat wij in-
stemmen met de door u samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar.

Hoogachtend,

... (naam entiteit(en))

Algemeen directeur

Financieel directeur

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekeningWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

2.3 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (samenstel-

lingsopdracht)

Van welke schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening zoekt

u een voorbeeld?
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3.1 Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring op briefpapier accoun-
tantspraktijk in door cliënt opgestelde jaarstukken

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

Plaats en datum

Mijne heren,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X), voorzien van onze controleverklaring d.d. ... (datum).

Tevens zenden wij u ... (aantal exemplaren van de controleverklaring) losse exemplaren van bovengenoemde
controleverklaring. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in
exemplaren van de jaarstukken 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X), die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar (dit kunnen er ook meer zijn) van de controleverklaring voorzien van een origi-
nele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief (bij meerdere getekende exemplaren:
ten behoeve van eigen gebruik). De overige exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam
van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening.
Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van
de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring1 zonder persoonlijke

handtekening, zoals opgenomen in de "Overige gegevens" van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken,
wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de algemene
vergadering en binnen een maand2 na ... (datum) wordt gedeponeerd ten kantore van het handelsregister.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien
u deze jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken
goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden
door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waar-
schuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant
gecontroleerde jaarrekening").

Toestemming tot openbaarmaking van de verklaring bij publicatiestukken van een middelgrote entiteit kan
slechts gegeven worden nadat is vastgesteld dat de wettelijke vrijstellingen juist zijn toegepast.

1

Het oogmerk is de periode tussen de afgifte en de deponering van de controleverklaring te beperken om ervoor
zorg te dragen dat de controleverklaring actueel is ten tijde van deponering.

2
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Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van de directie (of Raad van
Bestuur) en door de commissarissen en te worden aangeboden aan de aandeelhouder(s). Deze jaarrekening
dient te worden vastgesteld in een algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die aanpassing
van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de algemene vergadering
moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 en artikel 2:392 lid 1 letter g BW.
Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Uiterlijk 8 dagen na vaststelling door de aandeelhouder(s), doch in elk geval voor ... (datum deponerings-
termijn) moet de te deponeren jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van ...
(plaats handelsregister) zijn gedeponeerd. In het kader van vermijding van fraude met handtekeningen
adviseren wij u een ten behoeve van uw eigen archief bestemd exemplaar te laten ondertekenen door de
directie (of Raad van Bestuur) en door de commissarissen, maar geen getekend exemplaar te deponeren
bij het handelsregister. In het deponeringsstuk dient te worden aangegeven de datum van vaststelling door
de algemene vergadering.

Wij willen u erop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet deponeren
bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelfs ertoe leiden dat u als bestuurder
en de commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Hoogachtend,

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Toestemming openbaarmaking controleverklaringWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

3.1 Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring

op briefpapier accountantspraktijk in door cliënt opgestelde

jaarstukken

Van welk soort toestemmingsbrief openbaarmaking contro-

leverklaring zoekt u een voorbeeld?
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3.2 Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring op papier cliënt in door
cliënt opgestelde jaarstukken

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

Plaats en datum

Mijne heren,

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hierna volgende controleverklaring wordt opgenomen in
de bij de jaarstukken behorende "Overige gegevens". Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht
overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef rekening houdend
met de aangegeven wijzigingen) waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

“Aan: geadresseerde ………………………….…

Tekst controleverklaring …..………………………….

XYZ Accountants

Ondertekend door”

De hiervoor vermelde tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk
en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u deze tekst van
de controleverklaring zonder persoonlijke handtekening op te nemen in de openbaar te maken jaarstukken.
Wij sluiten één exemplaar bij van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief.

Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring1 zonder per-

soonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt
vastgesteld door de algemene vergadering en deponering bij het handelsregister binnen een maand2 na ...

(datum) plaatsvindt. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze

Toestemming tot openbaarmaking van de verklaring bij publicatiestukken van een middelgrote entiteit kan
slechts gegeven worden nadat is vastgesteld dat de wettelijke vrijstellingen juist zijn toegepast.

1

Het oogmerk is de periode tussen de afgifte en de deponering van de controleverklaring te beperken om ervoor
zorg te dragen dat de controleverklaring actueel is ten tijde van deponering.

2
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jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen
dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoor-
beeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen
of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde,
door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van de directie (of Raad van
Bestuur) en door de commissarissen en te worden aangeboden aan de aandeelhouder(s). Deze jaarrekening
dient te worden vastgesteld in een algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die aanpassing
van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vóór de algemene vergadering moet
worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 BW en artikel 2:392 lid 1 letter g BW.
Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Uiterlijk 8 dagen na vaststelling door de aandeelhouder(s), doch in elk geval voor ... (datum deponerings-
termijn) moet de te deponeren jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van ...
(plaats handelsregister) zijn gedeponeerd. In het kader van vermijding van fraude met handtekeningen
adviseren wij u een ten behoeve van uw eigen archief bestemd exemplaar te laten ondertekenen door de
directie (of Raad van Bestuur) en door de commissarissen, maar geen getekend exemplaar te deponeren
bij het handelsregister. In het deponeringsstuk dient te worden aangegeven de datum van vaststelling door
de algemene vergadering.

Wij willen u erop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet deponeren
bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelfs ertoe leiden dat u als bestuurder
en de commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Hoogachtend,

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Toestemming openbaarmaking controleverklaringWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?
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AntwoordVraag

3.2 Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring

op papier cliënt in door cliënt opgestelde jaarstukken

Van welk soort toestemmingsbrief openbaarmaking contro-

leverklaring zoekt u een voorbeeld?
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3.2A Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring op papier cliënt in
door cliënt opgestelde jaarstukken - OOB

Deze voorbeeldbrief toestemming openbaarmaking is bedoeld voor de openbaarmaking van jaarstukken
van ondernemingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een EU gereglementeerde markt en
die in Nederland hun zetel hebben.

De jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening en de overige gegevens, alsmede de verantwoordingsverklaring
en een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden) worden binnen 4 maanden na afloop
van het boekjaar algemeen verkrijgbaar gesteld (Wft. art.5:25c) en toegezonden aan de AFM (Wft. art. 5:25m).

Binnen 5 dagen na vaststelling van de jaarrekening zendt de onderneming de jaarrekening, het jaarverslag
en de overige gegevens aan de AFM. De AFM zendt deze stukken binnen 3 dagen na ontvangst aan het
Handelsregister (Wft. art. 5:25o).

Om misbruik van handtekeningen te voorkomen dient de controleverklaring bij stukken die openbaar
worden gemaakt, niet te worden voorzien van een persoonlijke handtekening.

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

Plaats en datum

Mijne heren,

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hiernavolgende controleverklaring wordt opgenomen in de
bij de jaarstukken behorende 'Overige gegevens'. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeen-
komstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef rekening houdend met de
aangegeven wijzigingen), waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

"Aan: geadresseerde.........................

Tekst controleverklaring..............................

XYZ Accountants

Was getekend: …"
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De hiervoor vermelde tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk
en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u deze tekst van
de controleverklaring zonder persoonlijke handtekening op te nemen in de openbaar te maken jaarstukken.
Wij sluiten één exemplaar bij van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief.

De opgemaakte jaarstukken, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) art. 5:25c, dienen
binnen vier maanden na afloop van het boekjaar algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Gelijktijdig dienen
deze jaarstukken te worden toegezonden aan de Autoriteit Financiële Markten (Wft art. 5:25m).

Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarre-
kening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld
plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of
door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat (“u verlaat de beveiligde, door
de accountant gecontroleerde jaarrekening”).

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en
de Raad van Commissarissen en te worden aangeboden aan de aandeelhouder(s). De jaarrekening dient
te worden vastgesteld in een algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die aanpassing
van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vóór de algemene vergadering moet
worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 BW en artikel 2:392 lid 1 letter g BW.
Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Binnen vijf dagen na vaststelling door de algemene vergadering moeten jaarstukken, zoals bedoeld in de
Wft art. 5:25o, worden toegezonden aan de Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten
zendt deze stukken binnen drie dagen na ontvangst aan het Handelsregister.

[Optioneel: Indien de ondernemingsleiding volstaat met het publiceren van de verklaring inzake corporate gov-
ernance op internet zou de volgende tekst kunnen worden opgenomen: “U hebt besloten de verklaring inzake
corporate governance die volgt uit het ‘Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag’ op te nemen
op internet en in het jaarverslag over boekjaar ...(boekjaar) te volstaan met een verwijzing daarnaar. Wij wijzen
u op uw verantwoordelijkheid te waarborgen dat deze verklaring op internet goed is afgescheiden van andere in-
formatie op de website en ongewijzigd beschikbaar blijft gedurende de wettelijke bewaartermijnen die ook van
kracht zijn voor de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. Bovengenoemde toestemming tot het
gebruik van onze controleverklaring bij de jaarrekening vervalt indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, dit
gegeven de onderlinge samenhang tussen genoemde stukken.”]

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
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Hoogachtend,

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Toestemming openbaarmaking controleverklaringWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

3.2A Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring

op papier cliënt in door cliënt opgestelde jaarstukken - OOB

Van welk soort toestemmingsbrief openbaarmaking contro-

leverklaring zoekt u een voorbeeld?
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3.3 Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring in door accountants-
praktijk opgestelde jaarstukken

_____________________________________________________________________________

Geachte Raad van Commissarissen of Bestuur van.... (naam vennootschap),

Plaats en datum

Mijne heren,

Hierbij hebben wij het genoegen u (aantal 1) exemplaren van de jaarstukken en (aantal 2) exemplaren van
de te deponeren jaarstukken van ... (naam entiteit(en)) voor het jaar geëindigd op ... (jaareinde) te doen
toekomen.

Wij hebben één exemplaar (dit kunnen er ook meer zijn) van de controleverklaring voorzien van een origi-
nele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief (bij meerdere getekende exemplaren:
ten behoeve van eigen gebruik). De overige exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam
van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening.
Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van
de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring1 zonder persoonlijke

handtekening, zoals opgenomen in de Overige gegevens van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken,
wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld, door de alge-
mene vergadering en de deponering bij het handelsregister binnen een maand2 na ... (datum) plaatsvindt.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien
u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening
goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden
door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waar-
schuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant
gecontroleerde jaarrekening").

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van de directie (of Raad van
Bestuur) en door de commissarissen en te worden aangeboden aan de aandeelhouder(s). Deze jaarrekening
dient te worden vastgesteld in een algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Toestemming tot openbaarmaking van de verklaring bij publicatiestukken van een middelgrote entiteit kan
slechts gegeven worden nadat is vastgesteld dat de wettelijke vrijstellingen juist zijn toegepast.

1

Het oogmerk is de periode tussen de afgifte en de deponering van de controleverklaring te beperken om ervoor
zorg te dragen dat de controleverklaring actueel is ten tijde van deponering.

2
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Overigens wijzen wij erop dat indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die aanpassing
van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering moet worden
gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362, lid 6 BW en artikel 2:392, lid 1 onder g BW. Uiteraard
vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Uiterlijk acht dagen na vaststelling door de aandeelhouder(s), doch in elk geval voor ... (datum deponerings-
termijn) moet de te deponeren jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van ...
(plaats handelsregister) zijn gedeponeerd. In het kader van vermijding van fraude met handtekeningen
adviseren wij u een ten behoeve van uw eigen archief bestemd exemplaar te laten ondertekenen door de
directie (of Raad van Bestuur) en door de commissarissen, maar geen getekend exemplaar te deponeren
bij het handelsregister. In het deponeringsstuk dient te worden aangegeven de datum van vaststelling door
de algemene vergadering.

Wij willen u erop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet deponeren
bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelfs ertoe leiden dat u als bestuurder
en de commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Hoogachtend,

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Toestemming openbaarmaking controleverklaringWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

3.3 Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring

in door accountantspraktijk opgestelde jaarstukken

Van welk soort toestemmingsbrief openbaarmaking contro-

leverklaring zoekt u een voorbeeld?
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4.1 Brief Accountant Verkoper aan zijn cliënt Verkoper BV indien sprake is van een
controleopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam verkoper bv)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

In verband met de voorgenomen overname van ... (naam verkoper bv) door ... (naam koper bv) heeft u ons
verzocht ... (naam accountantspraktijk) kennis te laten nemen van de informatie die onze dossiers bevatten
naar aanleiding van onze controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv) alsmede de door ... (naam
accountantspraktijk) gestelde vragen aangaande vastleggingen in onze controledossiers te beantwoorden.

Onze dossiers zijn samengesteld ten behoeve van de onderbouwing van onze controleverklaring inzake de
jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam
verkoper bv) in zijn geheel en om te helpen bij (het toezicht op) de uitvoering van onze controlewerkzaam-
heden. De dossiers zijn de vastleggingen met betrekking tot onze controleaanpak, de uitgevoerde werk-
zaamheden, de verkregen informatie en de relevante conclusies. Zij gaan mogelijkerwijs niet in op alle
vragen die een potentiële koper kan hebben. Zij bevatten eventueel ook gevoelige informatie over de onder-
neming welke door een derde onjuist kan worden geïnterpreteerd en die van invloed kan zijn op de voorge-
nomen overname.

Aan ... (naam koper bv) en ... (naam accountantspraktijk) zal worden gevraagd bijgevoegde (concept-)
brieven getekend voor akkoord aan ons te retourneren. In deze brieven is onder meer aangegeven dat u
ons toestemming heeft gegeven om ... (naam accountantspraktijk) inzage te verlenen in de dossiers, als-
mede de door ... (naam accountantspraktijk) gestelde vragen te beantwoorden.

Wij verzoeken u ons door ondertekening en datering van de kopie van deze brief deze toestemming te be-
vestigen.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze
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... (naam partner)

Bijlagen:

● De aan ... (naam accountantspraktijk) te verzenden brief

● De aan ... (naam koper bv) te verzenden brief

Wij verlenen u toestemming om vertrouwelijk inzage te verlenen in uw dossiers, alsmede de hiervoor ver-
melde vragen te beantwoorden.

... (naam verkoper bv)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.1 Brief Accountant Verkoper aan zijn cliënt Verkoper BV

indien sprake is van een controleopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.2 Brief Accountant Verkoper aan Accountant Koper indien sprake is van een
controleopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam accountantspraktijk)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte ... (naam partner/vennoot/directeur),

Onze cliënt ... (naam verkoper bv) heeft ons verzocht u vertrouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake
de controle van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv). Dit verzoek hangt samen met de mogelijke overname van ... (naam ver-
koper bv) door uw cliënt ... (naam koper bv).

De directie van ... (naam verkoper bv) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage) schrif-
telijk toestemming verleend om u vertrouwelijk inzage te verlenen in de desbetreffende dossiers. Deze
toestemming beperkt zich tot het verschaffen van vertrouwelijke inzage en het beantwoorden van de door
u gestelde vragen aangaande vastleggingen in de controledossiers. Het is ons beleid dat geen kopieën van
dossierstukken worden verstrekt.

Onze controle van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv) is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De verrichte
werkzaamheden waren erop gericht een controleverklaring aangaande de jaarrekening af te geven. Op ...
(datum) is door ons aangaande de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) een (goedkeurende/afkeurende) controleverklaring (met beperking/van oordeelonthouding)
verstrekt.

Op grond van Nederlands recht is het onze verantwoordelijkheid om, binnen de beperkingen die inherent
zijn aan het controleproces, werkzaamheden te verrichten die erop gericht zijn een redelijke mate van ze-
kerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat en dat deze is opge-
maakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW/IFRS.

Onze controle is niet gepland en uitgevoerd in het kader van een eventuele overname van ... (naam verkoper
bv). Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor de oordeelsvorming door ...
(naam koper bv) wellicht niet of niet volledig tijdens de controle aan de orde zijn gesteld en derhalve ook
niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.
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Wij hebben sedert de datum van onze controleverklaring, ... (datum), geen werkzaamheden uitgevoerd met
betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv).

De in onze controledossiers voorkomende aantekeningen, toelichtingen en individuele conclusies dienen
in het kader van de oordeelsvorming omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel te worden
bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of conclusie
met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen noch met
betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersings-
maatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam koper bv) en/of ... (naam accountantspraktijk) mogelijk zouden moeten ondernemen
in het licht van de voormelde voorgenomen transactie.

U erkent dat ... (ondertekenende accountantspraktijk) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met
u of uw cliënt is aangegaan door aan u bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze controle niet is gepland en uit-
gevoerd in het kader van een (beoordeling door uw cliënt van een) eventuele overname van ... (naam ver-
koper bv), sluit ... (ondertekenende accountantspraktijk) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende
met de inzage die aan ... (naam accountantspraktijk) in de hiervoor genoemde controledossiers is verleend
uit. Wij wijzen u erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrouwelijke
inzage door u niet aan andere derden dan uw cliënt ... (naam koper bv) Naam Koper bv. mag worden verstrekt
of openbaar mag worden gemaakt. In de situatie dat u deze voorwaarde schendt en informatie aan andere
derden verstrekt of openbaar maakt, zult u ... (ondertekenende accountantspraktijk) en haar personeel te
allen tijde schadeloos stellen en vrijwaren voor enige claim van derden die daaruit voortvloeit.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Daarnaast verzoeken wij u om bijgaande aan ... (naam koper bv) Naam Koper bv. gerichte brief met gelijke
strekking voor te leggen aan uw cliënt en uw cliënt te verzoeken de eveneens bijgaande kopie van bedoelde
brief gedateerd en ondertekend aan ons te retourneren.

Na ontvangst van beide voor akkoord getekende brieven zullen wij u vertrouwelijk inzage geven in de in de
aanhef van deze brief omschreven controledossiers.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)
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Namens deze

... (naam partner)

Voor akkoord

... (naam accountantspraktijk)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.2 Brief Accountant Verkoper aan Accountant Koper indien

sprake is van een controleopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.3 Brief Accountant Verkoper aan Koper BV indien sprake is van een controleop-
dracht

_____________________________________________________________________________

... (naam koper bv)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

Onze cliënt ... (naam verkoper bv) heeft ons verzocht uw accountant ... (naam accountantspraktijk), ver-
trouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake de controle van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv). Dit verzoek hangt samen
met de voorgenomen overname van ... (naam verkoper bv) door u.

De directie van ... (naam verkoper bv) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage) schrif-
telijk toestemming verleend om ... (naam accountantspraktijk) vertrouwelijk inzage te verlenen in de des-
betreffende dossiers en de door ... (naam accountantspraktijk) gestelde vragen aangaande vastleggingen
in de dossiers te beantwoorden.

Onze controle van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv) is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De verrichte
werkzaamheden waren erop gericht een controleverklaring aangaande de jaarrekening 201X (of voor een
gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) af te geven. Op ... (datum) door ons aangaande
de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) een (goed-
keurende/afkeurende) controleverklaring (met beperking/van oordeelonthouding) verstrekt.

Op grond van Nederlands recht is het onze verantwoordelijkheid om, binnen de beperkingen die inherent
zijn aan het controleproces, werkzaamheden te verrichten die erop gericht zijn een redelijke mate van ze-
kerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat en dat deze is opge-
maakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW/IFRS.

Onze controle is niet gepland en uitgevoerd in het kader van een eventuele overname van ... (naam verkoper
bv). Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor de oordeelsvorming door ...
(naam koper bv) wellicht niet of niet volledig tijdens de controle aan de orde zijn gesteld en derhalve ook
niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.
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Wij hebben sedert de datum van onze controleverklaring, ... (datum), geen werkzaamheden uitgevoerd met
betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv).

De in onze controledossiers voorkomende aantekeningen, toelichtingen en individuele conclusies dienen
in het kader van de oordeelsvorming omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel te worden
bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of conclusie
met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen noch met
betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersings-
maatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam koper bv) en/of ... (naam accountantspraktijk) mogelijk zouden moeten ondernemen
in het licht van de voormelde voorgenomen transactie.

U erkent dat ... (ondertekenende accountantspraktijk) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met
u of uw accountant is aangegaan door aan ... (naam accountantspraktijk) bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze controle niet is gepland en uit-
gevoerd in het kader van een (beoordeling door u van een) eventuele overname van ... (naam verkoper bv),
sluit ... (ondertekenende accountantspraktijk) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende met de in-
zage die aan ... (naam accountantspraktijk) in de hiervoor genoemde controledossiers is verleend uit. Wij
wijzen u erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrouwelijke inzage
door u niet aan derden mag worden verstrekt of anderszins openbaar mag worden gemaakt. U zult ... (on-
dertekenende accountantspraktijk) en haar personeel te allen tijde schadeloos stellen en vrijwaren voor
enige claim van derden ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde niet nakomt.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Aan uw accountant hebben wij een brief met gelijke strekking verzonden. Na ontvangst van beide voor ak-
koord getekende brieven zullen wij aan ... (naam accountantspraktijk) vertrouwelijk inzage geven in de in
de aanhef van deze brief omschreven controledossiers.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze

... (naam partner)
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Voor akkoord

... (naam koper bv)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.3 Brief Accountant Verkoper aan Koper BV indien sprake

is van een controleopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.4 Brief Accountant Verkoper aan zijn cliënt Verkoper BV indien sprake is van een
beoordelingsopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam verkoper bv)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

In verband met de voorgenomen overname van ... (naam verkoper bv) door ... (naam koper bv) heeft u ons
verzocht ... (naam accountantspraktijk) kennis te laten nemen van de informatie die onze dossiers bevatten
naar aanleiding van onze beoordelingswerkzaamheden inzake de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv) alsmede de door ... (naam
accountantspraktijk) gestelde vragen aangaande vastleggingen in onze beoordelingsdossiers te beantwoor-
den.

Onze dossiers zijn samengesteld ten behoeve van de onderbouwing van onze beoordelingsverklaring inzake
de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam
verkoper bv) in zijn geheel en om te helpen bij (het toezicht op) de uitvoering van onze beoordelingswerk-
zaamheden. De dossiers zijn de vastleggingen met betrekking tot onze werkwijze, de uitgevoerde werkzaam-
heden, de verkregen informatie en de relevante conclusies. Zij gaan mogelijkerwijs niet in op alle vragen
die een potentiële koper kan hebben. Zij bevatten eventueel ook gevoelige informatie over de onderneming
welke door een derde onjuist kan worden geïnterpreteerd en die van invloed kan zijn op de voorgenomen
overname.

Aan ... (naam koper bv) en ... (naam accountantspraktijk) zal worden gevraagd bijgevoegde (concept-)
brieven getekend voor akkoord aan ons te retourneren. In deze brieven is onder meer aangegeven dat u
ons toestemming heeft gegeven om ... (naam accountantspraktijk) inzage te verlenen in de dossiers, als-
mede de door ... (naam accountantspraktijk) gestelde vragen te beantwoorden.

Wij verzoeken u ons door ondertekening en datering van de kopie van deze brief deze toestemming te be-
vestigen.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)
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Namens deze

... (naam partner)

Bijlagen:

● De aan ... (naam accountantspraktijk) te verzenden brief

● De aan ... (naam koper bv) te verzenden brief

Wij verlenen u toestemming om vertrouwelijk inzage te verlenen in uw dossiers, alsmede de hiervoor ver-
melde vragen te beantwoorden.

... (naam verkoper bv)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.4 Brief Accountant Verkoper aan zijn cliënt Verkoper BV

indien sprake is van een beoordelingsopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.5 Brief Accountant Verkoper aan Accountant Koper indien sprake is van een be-
oordelingsopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam accountantspraktijk)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte ... (naam partner/vennoot/directeur),

Onze cliënt ... (naam verkoper bv) heeft ons verzocht u vertrouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake
de beoordeling van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv). Dit verzoek hangt samen met de voorgenomen overname van ... (naam
verkoper bv) door uw cliënt ... (naam koper bv).

De directie van ... (naam verkoper bv) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage) schrif-
telijk toestemming verleend om u vertrouwelijk inzage te verlenen in de desbetreffende dossiers. Deze
toestemming beperkt zich tot het verschaffen van vertrouwelijke inzage en het beantwoorden van de door
u gestelde vragen aangaande vastleggingen in de dossiers. Het is ons beleid dat geen kopieën van dossier-
stukken worden verstrekt.

Onze beoordeling van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X) van ... (naam verkoper bv) is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2400,"Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De verrichte
werkzaamheden waren erop gericht een beoordelingsverklaring aangaande de jaarrekening af te geven. Op
... (datum) is door ons aangaande de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar ge-
ëindigd op 30 juni 201X) een (goedkeurende/afkeurende) beoordelingsverklaring (met beperking) verstrekt.
De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de leiding van ... (naam verkoper bv).

Op grond van Nederlands recht, waaronder Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen
van financiële overzichten" is het onze verantwoordelijkheid om, binnen de beperkingen die inherent zijn
aan het beoordelingsproces, werkzaamheden te verrichten die erop gericht zijn een beperkte mate van ze-
kerheid te verkrijgen omtrent de getrouwheid van een jaarrekening als geheel. Wij verwijzen naar het Stramien
voor Assurance-opdrachten in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden.

Onze beoordeling is niet gepland en uitgevoerd in het kader van een eventuele overname van ... (naam
verkoper bv). Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor de oordeelsvorming
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door ... (naam koper bv) wellicht niet of niet volledig tijdens de beoordeling aan de orde zijn gesteld en
derhalve ook niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.

Wij hebben sedert de datum van onze beoordelingsverklaring, ... (datum), geen werkzaamheden uitgevoerd
met betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv).

De in onze beoordelingsdossiers voorkomende aantekeningen, toelichtingen en individuele conclusies
dienen in het kader van de oordeelsvorming omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel te
worden bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of
conclusie met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen
noch met betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne
beheersingsmaatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
activiteiten van ... (naam koper bv) en/of ... (naam accountantspraktijk) mogelijk zouden moeten ondernemen
in het licht van de voormelde voorgenomen transactie.

U erkent dat ... (ondertekenende accountantspraktijk) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met
u of uw cliënt is aangegaan door aan u bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze beoordeling niet is gepland en
uitgevoerd in het kader van een (beoordeling door uw cliënt van een) eventuele overname van ... (naam
verkoper bv), sluit ... (ondertekenende accountantspraktijk) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende
met de inzage die aan ... (naam accountantspraktijk) in de hiervoor genoemde beoordelingsdossiers is
verleend uit. Wij wijzen erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrou-
welijke inzage door u niet aan andere derden dan uw cliënt ... (naam koper bv) mag worden verstrekt of
openbaar mag worden gemaakt. In de situatie dat u deze voorwaarde schendt en informatie aan andere
derden verstrekt of openbaar maakt, zult u ... (ondertekenende accountantspraktijk) en haar personeel te
allen tijde schadeloos stellen en vrijwaren voor enige claim van derden die daaruit voortvloeit.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Daarnaast verzoeken wij u om bijgaande aan ... (naam koper bv) gerichte brief met gelijke strekking voor
te leggen aan uw cliënt en uw cliënt te verzoeken de eveneens bijgaande kopie van bedoelde brief gedateerd
en ondertekend aan ons te retourneren.

Na ontvangst van beide voor akkoord getekende brieven zullen wij u vertrouwelijk inzage geven in de in de
aanhef van deze brief omschreven beoordelingsdossiers.
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Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze

... (naam partner)

Voor akkoord

... (naam accountantspraktijk)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.5 Brief Accountant Verkoper aan Accountant Koper indien

sprake is van een beoordelingsopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.6 Brief Accountant Verkoper aan Koper BV indien sprake is van een beoordelings-
opdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam koper bv)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

Onze cliënt ... (naam verkoper bv) heeft ons verzocht uw accountant ... (naam accountantspraktijk), ver-
trouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake de beoordeling van de jaarrekening 201X (of voor een
gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv). Dit verzoek hangt
samen met de voorgenomen overname van ... (naam verkoper bv) door u.

De directie van ... (naam verkoper bv) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage) schrif-
telijk toestemming verleend om ... (naam accountantspraktijk) vertrouwelijk inzage te verlenen in de des-
betreffende dossiers en de door ... (naam accountantspraktijk) gestelde vragen aangaande vastleggingen
in de dossiers te beantwoorden.

Onze beoordeling van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X) van ... (naam verkoper bv) is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2400, “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. De verrichte
werkzaamheden waren erop gericht een beoordelingsverklaring aangaande de jaarrekening af te geven. Op
... (datum) is door ons aangaande de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar ge-
ëindigd op 30 juni 201X) Verslagjaar een (goedkeurende/afkeurende) beoordelingsverklaring (met beperking)
verstrekt.

Op grond van Nederlands recht, waaronder Nederlandse Standaard 2400, “Opdrachten tot het beoordelen
van financiële overzichten” is het onze verantwoordelijkheid om, binnen de beperkingen die inherent zijn
aan het beoordelingsproces, werkzaamheden te verrichten die erop gericht zijn een beperkte mate van ze-
kerheid te verkrijgen omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is opgemaakt
onder verantwoordelijkheid van de leiding van ... (naam verkoper bv).

Onze beoordeling is niet gepland en uitgevoerd in het kader van een eventuele overname van ... (naam
verkoper bv). Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor de oordeelsvorming
door ... (naam koper bv) wellicht niet of niet volledig tijdens de beoordeling aan de orde zijn gesteld en
derhalve ook niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.
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Wij hebben sedert de datum van onze beoordelingsverklaring, ... (datum) geen werkzaamheden uitgevoerd
met betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv).

De in onze beoordelingsdossiers voorkomende aantekeningen, toelichtingen en individuele conclusies
dienen in het kader van de oordeelsvorming omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel te
worden bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of
conclusie met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen
noch met betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne
beheersingsmaatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam koper bv) en/of ... (naam accountantspraktijk) mogelijk zouden moeten ondernemen
in het licht van de voormelde voorgenomen transactie.

U erkent dat ... (ondertekenende accountantspraktijk) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met
u of uw accountant is aangegaan door aan ... (naam accountantspraktijk) bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze beoordeling niet is gepland en
uitgevoerd in het kader van een (beoordeling door u van een) eventuele overname van ... (naam verkoper
bv), sluit ... (ondertekenende accountantspraktijk) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende met de
inzage die aan ... (naam accountantspraktijk) in de hiervoor genoemde beoordelingsdossiers is verleend
uit. Wij wijzen u erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrouwelijke
inzage door u niet aan derden mag worden verstrekt of anderszins openbaar mag worden gemaakt. U zult
... (ondertekenende accountantspraktijk) en haar personeel te allen tijde schadeloos stellen en vrijwaren
voor enige claim van derden ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde niet nakomt.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Aan uw accountant hebben wij een brief met gelijke strekking verzonden. Na ontvangst van beide voor ak-
koord getekende brieven zullen wij aan ... (naam accountantspraktijk) vertrouwelijk inzage geven in de in
de aanhef van deze brief omschreven beoordelingsdossiers.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze
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... (naam partner)

Voor akkoord

... (naam koper bv)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.6 Brief Accountant Verkoper aan Koper BV indien sprake

is van een beoordelingsopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.7 Brief Accountant Verkoper aan zijn cliënt Verkoper BV indien sprake is van een
samenstellingsopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam verkoper bv)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

In verband met de voorgenomen overname van ... (naam verkoper bv) door ... (naam koper bv) heeft u ons
verzocht ... (naam accountantspraktijk) kennis te laten nemen van de informatie die onze dossiers bevatten
naar aanleiding van onze samenstellingswerkzaamheden inzake de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv) alsmede de door ... (naam
accountantspraktijk) gestelde vragen aangaande vastleggingen in onze samenstellingsdossiers te beant-
woorden.

Onze dossiers zijn samengesteld ten behoeve van de onderbouwing van onze samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van
... (naam verkoper bv) in zijn geheel en om te helpen bij (het toezicht op) de uitvoering van onze samen-
stellingswerkzaamheden. De dossiers zijn de vastleggingen met betrekking tot onze werkwijze, de uitge-
voerde werkzaamheden, de verkregen informatie en de relevante conclusies. Zij gaan mogelijkerwijs niet
in op alle vragen die een potentiële koper kan hebben. Zij bevatten eventueel ook gevoelige informatie over
de onderneming welke door een derde onjuist kan worden geïnterpreteerd en die van invloed kan zijn op
de voorgenomen overname.

Aan ... (naam koper bv) en ... (naam accountantspraktijk) zal worden gevraagd bijgevoegde (concept-
)brieven getekend voor akkoord aan ons te retourneren. In deze brieven is onder meer aangegeven dat u
ons toestemming heeft gegeven om ... (naam accountantspraktijk) inzage te verlenen in de dossiers, als-
mede de door hen gestelde vragen te beantwoorden.

Wij verzoeken u ons door ondertekening en datering van de kopie van deze brief deze toestemming te be-
vestigen.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)
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Namens deze

... (naam partner)

Bijlagen:

● De aan ... (naam accountantspraktijk) te verzenden brief

● De aan ... (naam koper bv) te verzenden brief

Wij verlenen u toestemming om vertrouwelijk inzage te verlenen in uw dossiers, alsmede de hiervoor ver-
melde vragen te beantwoorden.

... (naam verkoper bv)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.7 Brief Accountant Verkoper aan zijn cliënt Verkoper BV

indien sprake is van een samenstellingsopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.8 Brief Accountant Verkoper aan Accountant Koper indien sprake is van een sa-
menstellingsopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam accountantspraktijk)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte ... (naam partner/vennoot/directeur),

Onze cliënt ... (naam verkoper bv) heeft ons verzocht u vertrouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake
de door ons samengestelde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op
30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv). Dit verzoek hangt samen met de voorgenomen overname van ...
(naam verkoper bv) door uw cliënt ... (naam koper bv).

De directie van ... (naam verkoper bv) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage) schrif-
telijk toestemming verleend om u vertrouwelijk inzage te verlenen in de desbetreffende dossiers. Deze
toestemming beperkt zich tot het verschaffen van vertrouwelijke inzage en het beantwoorden van de door
u gestelde vragen aangaande vastleggingen in onze dossiers. Het is ons beleid dat geen kopieën van dos-
sierstukken worden verstrekt.

Onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv) zijn uitgevoerd in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410, “Opdrachten tot het samen-
stellen van financiële overzichten”. De verrichte werkzaamheden waren erop gericht een samenstellingsver-
klaring aangaande de jaarrekening af te geven. Op ... (datum) is door ons aangaande de jaarrekening 201X
(of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) Veen samenstellingsverklaring
verstrekt. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de leiding van ... (naam verkoper
bv). Op grond van Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410, “Opdrachten tot het sa-
menstellen van financiële overzichten” is het onze verantwoordelijkheid om de jaarrekening te vervaardigen
zonder het oogmerk daarbij zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening te verkrijgen. Wij verwijzen
naar het Stramien voor Assurance-opdrachten in de Nadere voorschriften controle- en overige strandaarden.
De jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam
verkoper bv) is door ons derhalve niet gecontroleerd of beoordeeld.

Onze samenstellingswerkzaamheden zijn niet gepland en uitgevoerd in het kader van een eventuele over-
name van ... (naam verkoper bv). Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor
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de oordeelsvorming door ... (naam koper bv) wellicht niet of niet volledig tijdens de samenstellingswerk-
zaamheden aan de orde zijn gesteld en derhalve ook niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.

Wij hebben sedert de datum van onze samenstellingsverklaring, ... (datum) geen werkzaamheden uitgevoerd
met betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv).

De in onze samenstellingsdossiers voorkomende aantekeningen, toelichtingen en individuele conclusies
dienen in het kader van samenstelling van de jaarrekening als geheel te worden bezien en staan derhalve
niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of conclusie met betrekking tot eventuele
individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen noch met betrekking tot de kwaliteit
van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam koper bv) en/of ... (naam accountantspraktijk) mogelijk zouden moeten ondernemen
in het licht van de voormelde voorgenomen transactie.

U erkent dat ... (ondertekenende accountantspraktijk) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met
u of uw cliënt is aangegaan door aan u bedoelde inzage te verlenen. Met het oog op de omstandigheid dat,
zoals hiervoor is aangegeven, onze samenstellingswerkzaamheden niet zijn gepland en uitgevoerd in het
kader van een (beoordeling door uw cliënt van een) eventuele overname van ... (naam verkoper bv), sluit
... (ondertekenende accountantspraktijk) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende met de inzage
die aan ... (naam accountantspraktijk) in de hiervoor genoemde samenstellingsdossiers is verleend uit. Wij
wijzen erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrouwelijke inzage door
u niet aan andere derden dan uw cliënt ... (naam koper bv) mag worden verstrekt of openbaar mag worden
gemaakt. In de situatie dat u deze voorwaarde schendt en informatie aan andere derden verstrekt of
openbaar maakt, zult u ... (ondertekenende accountantspraktijk) en haar personeel te allen tijde schadeloos
stellen en vrijwaren voor enige claim van derden die daaruit voortvloeit.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Daarnaast verzoeken wij u om bijgaande aan ... (naam koper bv) gerichte brief met gelijke strekking voor
te leggen aan uw cliënt en uw cliënt te verzoeken de eveneens bijgaande kopie van bedoelde brief gedateerd
en ondertekend aan ons te retourneren.

Na ontvangst van beide voor akkoord getekende brieven zullen wij u vertrouwelijk inzage geven in de in de
aanhef van deze brief omschreven samenstellingsdossiers.

Hoogachtend,
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... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze

... (naam partner)

Voor akkoord

... (naam accountantspraktijk)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.8 Brief Accountant Verkoper aan Accountant Koper indien

sprake is van een samenstellingsopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.9 Brief Accountant Verkoper aan Koper BV indien sprake is van een samenstel-
lingsopdracht

_____________________________________________________________________________

... (naam koper bv)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

Onze cliënt ... (naam verkoper bv) heeft ons verzocht uw accountant ... (naam accountantspraktijk), ver-
trouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake de door ons samengestelde jaarrekening 201X (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv). Dit verzoek
hangt samen met de mogelijke overname van ... (naam verkoper bv) door u.

De directie van ... (naam verkoper bv) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage) schrif-
telijke toestemming tot inzage schriftelijk toestemming verleend om ... (naam accountantspraktijk) vertrou-
welijk inzage te verlenen in de desbetreffende dossiers en de door ... (naam accountantspraktijk) gestelde
vragen aangaande vastleggingen in de dossiers te beantwoorden.

Onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper bv) zijn uitgevoerd in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410, "Opdrachten tot het samen-
stellen van financiële overzichten." De verrichte werkzaamheden waren erop gericht een samenstellingsver-
klaring aangaande de jaarrekening af te geven. Op ... (datum) is door ons aangaande de jaarrekening 201X
(of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) een samenstellingsverklaring
verstrekt. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de leiding van ... (naam verkoper
bv).

Op grond van Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410, “Opdrachten tot het samen-
stellen van financiële overzichten” is het onze verantwoordelijkheid om de jaarrekening te vervaardigen
zonder het oogmerk daarbij zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening te verkrijgen. De jaarre-
kening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam verkoper
bv) is door ons derhalve niet gecontroleerd of beoordeeld.

Onze samenstellingswerkzaamheden zijn niet gepland en uitgevoerd in het kader van een eventuele over-
name van ... (naam verkoper bv). Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor
de oordeelsvorming door ... (naam koper bv) Naam Koper bv. wellicht niet of niet volledig tijdens de sa-
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menstellingswerkzaamheden aan de orde zijn gesteld en derhalve ook niet in onze dossiers zijn gedocu-
menteerd.

Wij hebben sedert de datum van onze samenstellingsverklaring, ... (datum) geen werkzaamheden uitgevoerd
met betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam verkoper bv). De in onze samenstellingsdossiers voorkomende aantekeningen, toelich-
tingen en individuele conclusies dienen in het kader van samenstelling van de jaarrekening als geheel te
worden bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of
conclusie met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen
noch met betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne
beheersingsmaatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam koper bv) en/of ... (naam accountantspraktijk) mogelijk zouden moeten ondernemen
in het licht van de voormelde voorgenomen transactie.

U erkent dat ... (ondertekenende accountantspraktijk) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met
u of uw accountant is aangegaan door aan ... (naam accountantspraktijk) bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze samenstellingswerkzaamheden
niet zijn gepland en uitgevoerd in het kader van een (beoordeling door u van een) eventuele overname van
... (naam verkoper bv), sluit ... (ondertekenende accountantspraktijk) hierbij elke aansprakelijkheid verband
houdende met de inzage die aan ... (naam accountantspraktijk) in de hiervoor genoemde samenstellings-
dossiers is verleend uit. Wij wijzen u erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van
de vertrouwelijke inzage door u niet aan derden mag worden verstrekt of anderszins openbaar mag worden
gemaakt. U zult ... (ondertekenende accountantspraktijk) en haar personeel te allen tijde schadeloos stellen
en vrijwaren voor enige claim van derden ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde niet nakomt.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.
Aan uw accountant hebben wij een brief met gelijke strekking verzonden. Na ontvangst van beide voor ak-
koord getekende brieven zullen wij aan ... (naam accountantspraktijk) vertrouwelijk inzage geven in de in
de aanhef van deze brief omschreven samenstellingsdossiers.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze

... (naam partner)
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Voor akkoord

... (naam koper bv)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.9 Brief Accountant Verkoper aan Koper BV indien sprake

is van een samenstellingsopdracht

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.10 Brief Accountant Uitgevende entiteit aan Uitgevende entiteit

_____________________________________________________________________________

... (naam uitgevende entiteit)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

In verband met uw voornemen effecten van uw vennootschap door ... (naam bank) te laten aanbieden,
heeft u ons verzocht ... (naam accountant bank) vertrouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake de
controles van de jaarrekeningen 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ...
(naam uitgevende entiteit) alsmede de door ... (naam accountant bank) gestelde vragen aangaande vast-
leggingen in de controledossiers te beantwoorden.

Onze dossiers zijn samengesteld ten behoeve van de onderbouwing van onze controleverklaringen inzake
de jaarrekening 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en
met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam uitgevende
entiteit) in hun geheel en om te helpen bij (het toezicht op) de uitvoering van onze controlewerkzaamheden.
De dossiers zijn de vastleggingen met betrekking tot onze controleaanpak, de uitgevoerde werkzaamheden,
de verkregen informatie en de relevante conclusies. Zij gaan mogelijkerwijs niet in op alle vragen die ...
(naam bank) kan hebben. Zij bevatten eventueel ook gevoelige informatie over de onderneming welke door
een derde onjuist kan worden geïnterpreteerd en die van invloed kan zijn op het hiervoor genoemde voor-
nemen effecten aan te bieden.

Aan ... (naam bank) en ... (naam accountant bank) zal worden gevraagd bijgevoegde (concept-)brieven
getekend voor akkoord aan ons te retourneren. In deze brieven is onder meer aangegeven dat u ons toe-
stemming heeft gegeven om ... (naam accountant bank) inzage te verlenen in de dossiers, alsmede de door
... (naam accountant bank) gestelde vragen te beantwoorden.

Wij verzoeken u ons door ondertekening en datering van de kopie van deze brief deze toestemming te be-
vestigen.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)
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Namens deze

... (naam partner)

Bijlagen:

● De aan ... (naam bank) te verzenden brief

● De aan ... (naam accountant bank) te verzenden brief

Wij verlenen u toestemming om vertrouwelijk inzage te verlenen in uw dossiers, alsmede de hiervoor ver-
melde vragen te beantwoorden.

... (naam uitgevende entiteit)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.10 Brief Accountant Uitgevende entiteit aan Uitgevende

entiteit

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.11 Brief Accountant Uitgevende entiteit aan Bank Uitgevende entiteit

_____________________________________________________________________________

... (naam bank)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte directie,

Onze cliënt ... (naam uitgevende entiteit) heeft ons verzocht uw accountant ... (naam accountant bank)
vertrouwelijk inzage te geven in onze dossiers inzake de controles van de jaarrekeningen 201X-2 (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam uitgevende entiteit). Dit verzoek hangt samen
met uw voornemen effecten van ... (naam uitgevende entiteit) aan te bieden.

De directie van ... (naam uitgevende entiteit) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage)
schriftelijke toestemming tot inzage schriftelijk toestemming verleend om ... (naam accountant bank) Naam
Accountant Bank vertrouwelijk inzage te verlenen in de desbetreffende dossiers en de door ... (naam ac-
countant bank) gestelde vragen aangaande vastleggingen in de dossiers te beantwoorden.

Onze controles van de jaarrekeningen 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op
30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X)
van ... (naam uitgevende entiteit) zijn uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De verrichte
werkzaamheden waren erop gericht controleverklaringen aangaande deze jaarrekeningen af te geven. Op
... (datum) zijn door ons aangaande de jaarrekeningen 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het
jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) (goedkeurende/afkeurende) controleverklaringen (met beperking/van oordeelonthouding)
verstrekt.

Op grond van Nederlands recht is het onze verantwoordelijkheid om, binnen de beperkingen die inherent
zijn aan het controleproces, werkzaamheden te verrichten die erop gericht zijn een redelijke mate van ze-
kerheid te verkrijgen dat een jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat en dat deze is opge-
maakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW/IFRS.

Onze controles zijn niet gepland en uitgevoerd met het oog op uw voornemen effecten van ... (naam uitge-
vende entiteit) aan te bieden. Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang kunnen zijn voor uw
oordeelsvorming wellicht niet of niet volledig tijdens de controles aan de orde zijn gesteld en derhalve ook
niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.
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Wij hebben sedert de datum van onze controleverklaring, ... (datum), geen werkzaamheden uitgevoerd met
betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam uitgevende entiteit).

De in onze controledossiers voorkomende aantekeningen, toelichtingen en individuele conclusies dienen
in het kader van de oordeelsvorming omtrent de getrouwheid van de jaarrekeningen als geheel te worden
bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden gelezen als een oordeel of conclusie
met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi, transacties of toelichtingen noch met
betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne beheersings-
maatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam bank) en/of ... (naam accountant bank) mogelijk zouden moeten ondernemen in het
licht van het hiervoor genoemde voornemen effecten aan te bieden.

U erkent dat ... (accountant uitgevende entiteit) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met u of ...
(naam uitgevende entiteit) is aangegaan door aan ... (naam accountant bank) bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze controles niet zijn gepland en
uitgevoerd met het oog op uw voornemen effecten van ... (naam uitgevende entiteit) aan te bieden, sluit
... (accountant uitgevende entiteit) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende met de inzage die aan
... (naam accountant bank) in de hiervoor genoemde controledossiers is verleend uit. Wij wijzen u erop dat
de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrouwelijke inzage door u niet aan
derden mag worden verstrekt of anderszins openbaar mag worden gemaakt. U zult ... (accountant uitge-
vende entiteit) en haar personeel te allen tijde schadeloos stellen en vrijwaren voor enige claim van derden
ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde niet nakomt.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Aan ... (naam accountant bank) hebben wij een brief met gelijke strekking verzonden met het verzoek om
de kopie gedateerd en ondertekend aan ons te retourneren. Na ontvangst van beide voor akkoord getekende
brieven zullen wij aan ... (naam accountant bank) vertrouwelijk inzage geven in de in de aanhef van deze
brief omschreven controledossiers.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze
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... (naam partner)

Voor akkoord

... (naam bank)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.11 Brief Accountant Uitgevende entiteit aan Bank Uitgeven-

de entiteit

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?
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4.12 Brief Accountant Uitgevende entiteit aan Accountant Bank

_____________________________________________________________________________

... (naam accountant bank)

Adres en plaats

Plaats en datum

Geachte ... (naam partner/vennoot/directeur),

Onze cliënt ... (naam uitgevende entiteit) heeft ons verzocht u vertrouwelijk inzage te geven in onze dossiers
inzake de controles van de jaarrekeningen 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X)
van ... (naam uitgevende entiteit). Dit verzoek hangt samen met het voornemen van ... (naam bank) effecten
van ... (naam uitgevende entiteit) aan te bieden.

De directie van ... (naam uitgevende entiteit) heeft ons op ... (datum schriftelijke toestemming tot inzage)
schriftelijk toestemming verleend om u vertrouwelijk inzage te verlenen in de desbetreffende dossiers.
Deze toestemming beperkt zich tot het verschaffen van vertrouwelijke inzage en het beantwoorden van uw
vragen aangaande vastleggingen in de controledossiers. Het is ons beleid dat geen kopieën van dossier-
stukken worden verstrekt.

Onze controles van de jaarrekeningen 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op
30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X)
van ... (naam uitgevende entiteit) zijn uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De verrichte
werkzaamheden waren erop gericht controleverklaringen aangaande deze jaarrekeningen af te geven. Op
... (datum) zijn door ons aangaande de jaarrekeningen 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het
jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) (goedkeurende/afkeurende) controleverklaringen (met beperking/van oordeelonthouding)
verstrekt.

Op grond van Nederlands recht is het onze verantwoordelijkheid om, binnen de beperkingen die inherent
zijn aan het controleproces, werkzaamheden te verrichten die erop gericht zijn een redelijke mate van ze-
kerheid te verkrijgen dat een jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat en dat deze is opge-
maakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW/IFRS.

Onze controle is niet gepland en uitgevoerd met het oog op het voornemen van ... (naam bank) effecten
van ... (naam uitgevende entiteit) aan te bieden. Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk van belang
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kunnen zijn voor de oordeelsvorming door ... (naam bank) wellicht niet of niet volledig tijdens de controle
aan de orde zijn gesteld en derhalve ook niet in onze dossiers zijn gedocumenteerd.

Wij hebben sedert de datum van onze controleverklaring, ... (datum), geen werkzaamheden uitgevoerd met
betrekking tot de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) van ... (naam uitgevende entiteit). De in onze controledossiers voorkomende aantekeningen, toelich-
tingen en individuele conclusies dienen in het kader van de oordeelsvorming omtrent de getrouwheid van
de jaarrekeningen als geheel te worden bezien en staan derhalve niet op zichzelf. Zij dienen niet te worden
gelezen als een oordeel of conclusie met betrekking tot eventuele individuele bedragen, rekeningen, saldi,
transacties of toelichtingen noch met betrekking tot de kwaliteit van de administratieve organisatie en de
daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen.

Het voorgaande houdt in dat kennisneming van onze dossiers niet kan dienen ter vervanging van andere
acties die ... (naam bank) en/of ... (naam accountant bank) mogelijk zouden moeten ondernemen in het
licht van de voormelde eventuele transactie.

U erkent dat ... (accountant uitgevende entiteit) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met u of met
... (naam bank) is aangegaan door aan u bedoelde inzage te verlenen.

Met het oog op de omstandigheid dat, zoals hiervoor is aangegeven, onze controle niet is gepland en uit-
gevoerd met het oog op het voornemen van ... (naam bank) effecten van ... (naam uitgevende entiteit) aan
te bieden, sluit ... (accountant uitgevende entiteit) hierbij elke aansprakelijkheid verband houdende met de
inzage die aan ... (naam accountant bank) in de hiervoor genoemde controledossiers is verleend uit. Wij
wijzen u erop dat de informatie die door u wordt verkregen naar aanleiding van de vertrouwelijke inzage
door u niet aan andere derden dan aan uw cliënt ... (naam bank) mag worden verstrekt of anderszins
openbaar mag worden gemaakt. U zult ... (accountant uitgevende entiteit) en haar personeel te allen tijde
schadeloos stellen en vrijwaren voor enige claim van derden ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde
niet nakomt.

Gaarne verzoeken wij u het voorgaande te bevestigen door bijgaande kopie van deze brief gedateerd en
ondertekend aan ons te retourneren.

Aan ... (naam bank) hebben wij een brief met gelijke strekking verzonden met het verzoek om de kopie
gedateerd en ondertekend aan ons te retourneren. Na ontvangst van beide voor akkoord getekende brieven
zullen wij aan u vertrouwelijk inzage geven in de in de aanhef van deze brief omschreven controledossiers.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

Namens deze
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... (naam partner)

Voor akkoord

... (naam accountant bank)

... (naam en functie)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence

opdrachten of emissies

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

4.12 Brief Accountant Uitgevende entiteit aan Accountant

Bank

Welk soort vrijwaringsbrief inzake dossierreviews bij due

diligence opdrachten of emissies zoekt u?

109

Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence op-
drachten / emissies

4



6.1.1 Opdrachtbevestiging inzake betrokkenheid accountant bij inbrengtransacties

_____________________________________________________________________________

... (Briefhoofd Bestuur/Oprichters van BV/NV)

... (datum brief opdrachtbevestiging)

Onderwerp: Storting op aandelen

Geachte......,

Opdracht
In verband met de storting op aandelen die zullen worden uitgegeven door ... (naam vennootschap) zal
door u een beschrijving zoals bedoeld in artikel [2:94a/2:94b] lid 1 BW worden opgesteld (hierna te noemen:
“de beschrijving"). U heeft ons opdracht gegeven met betrekking tot deze beschrijving een controleverklaring
zoals bedoeld in lid 2 van dat artikel af te geven.

Met deze brief bevestigen wij de aan ons verstrekte opdracht en de voorwaarden waaronder wij deze zullen
uitvoeren. Tevens wijzen wij u op de doelstelling van de opdracht, de aard van onze dienstverlening en de
beperkingen die daaruit voortvloeien.

Reikwijdte van de werkzaamheden
Onze werkzaamheden zijn er op gericht met betrekking tot de beschrijving een aantal aspecten te onder-
zoeken teneinde een controleverklaring zoals bedoeld in voorgenoemd wetsartikel te kunnen afgeven.
Daartoe zullen wij onderzoeken of de waarde van de voorgenomen inbreng naar de toestand op de in de
beschrijving genoemde datum, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer in Nederland als algemeen
aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden (welke in de beschrijving worden vermeld), ten minste
gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht waaraan met de inbreng moet worden voldaan. Wij wijzen
er op dat er door de aard van de opdracht en de beperkingen die inherent zijn aan een dergelijke opdracht
een onvermijdbaar risico blijft bestaan dat zelfs een onjuistheid van materieel belang onontdekt blijft.

In onze controleverklaring zullen wij uitsluitend verklaren dat de waarde van de inbreng, zoals in de beschrij-
ving vermeld, naar ons oordeel tenminste toereikend is om daarmee aan de stortingsplicht te voldoen. Dit
betekent dat wij in het kader van deze opdracht geen eigen oordeel geven over de waarde van de inbreng.
Evenmin zullen wij onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de inbrenger(s) met betrekking
tot de in te brengen vermogensbestanddelen.
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De beschrijving van de voorgenomen inbreng vormt het uitgangspunt van onze werkzaamheden. Wij rekenen
op de volledige medewerking van u, respectievelijk van uw personeel en vertrouwen erop dat aan ons alle
vastleggingen, documentatie en andere informatie beschikbaar zullen worden gesteld, die voor het verrichten
van onze werkzaamheden nodig zijn.

Wij zullen de opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften als neergelegd in de Verordening Gedragscode. Deze is beschikbaar op de website van onze
beroepsorganisaties: www.nba.nl. Op verzoek zullen wij u per omgaande een exemplaar van deze Verordening
toesturen.

Verantwoordelijkheid voor de beschrijving van de inbreng
Wij vestigen er de aandacht op dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van de beschrijving. Dit brengt
mee dat wij, voordat wij onze controleverklaring kunnen afgeven, de beschikking dienen te hebben over
een door alle [oprichters/bestuurders] ondertekend exemplaar van de beschrijving. In verband hiermee zullen
wij u tevens verzoeken om een zogenaamde bevestigingsbrief te ondertekenen. Daarin verklaart u onder
meer dat aan ons alle informatie is verstrekt, die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden
in het kader van de onderhavige opdracht.

Voorts wijzen wij u er op dat het tevens uw verantwoordelijkheid is er voor te zorgen dat de storting op de
aandelen tijdig en op juridisch juiste wijze geschiedt.

Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties
Wij kunnen op grond van wettelijke bepalingen of andere voorschriften verplicht worden om aan derden
toegang te verschaffen tot bepaalde dossierstukken.

Onafhankelijkheid
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze assurance-cliënten. Dit betekent
dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat
voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken.

Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te infor-
meren over de juridische structuur van uw vennootschap, de namen van uw directe en indirecte aandeel-
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee uw ven-
nootschap direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samenstelling of structuur
kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw vennoot-
schap te beëindigen.
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Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een con-
trolecliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot het aangaan van een
dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige partners of andere professionals
van onze organisatie, indien de betreffende partner of professional betrokken was bij de jaarrekeningcon-
trole, totdat de van toepassing zijnde afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is ver-
streken.

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of
andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of
financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de assurance-opdracht een eventuele bedreiging vormt voor
onze onafhankelijkheid.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Bovendien zijn wij op grond van de
Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die door ons in het kader
van onze normale werkzaamheden bij de cliënt wordt gesignaleerd, te melden aan de Financial Intelligence
Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De individuele
uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste bekwaamheid
en ervaring van elk der teamleden.

[Alternatief-1: indien sprake is van inbrengcontrole bij oprichting: Wij zullen ons honorarium na de oprichting
van de vennootschap aan haar factureren. In uw hoedanigheid van opdrachtgever(s) en oprichter(s) van
de vennootschap blijft u echter jegens ons aansprakelijk voor de voldoening van onze factuur, totdat deze
door de vennootschap zal zijn voldaan.]
[Alternatief-2: indien sprake is van inbrengcontrole na oprichting: Wij zullen ons honorarium naar gelang
van de voortgang van onze werkzaamheden factureren.]

Algemene voorwaarden
Op onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een exemplaar is bij-
gevoegd. [Optioneel: Wij wijzen u op de daarin opgenomen beperking van onze aansprakelijkheid]. Door onder-
tekening van deze opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te hebben ontvangen.
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[Optioneel: Elektronisch communicatie]
1.Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever
door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit
bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –
maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische
communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programma-
tuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging
van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag
worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van)
de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de
ontvanger.

Ten slotte
Gaarne verzoeken wij u de ingesloten kopie van deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen
en aan ons te retourneren. Tot nadere toelichting zijn wij vanzelfsprekend bereid.

Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

Namens deze
... (naam bestuurders/oprichters)
... (naam besloten vennootschap/naamloze vennootschap)

... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Betrokkenheid accountant bij inbrengtransactiesWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

6.1.1 Opdrachtbevestiging inzake betrokkenheid accountant

bij inbrengtransacties

Een voorbeeld van welk soort betrokkenheid accountant bij

inbrengtransacties zoekt u?
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6.1.2 Opdrachtbevestiging inzake betrokkenheid accountant bij Nachgründung

_____________________________________________________________________________

... (Briefhoofd Bestuur/Oprichters van BV/NV)

... (datum brief opdrachtbevestiging)

Onderwerp: Nachgründung

Geachte......,

Opdracht
In verband met de verkrijging door ... (naam vennootschap) van goederen die toebehoren of hebben toebe-
hoord aan een oprichter of aandeelhouder van de vennootschap zal door u een beschrijving zoals bedoeld
in artikel 2:94c lid 2 BW worden opgesteld (hierna te noemen: “de beschrijving"). U heeft ons opdracht
gegeven met betrekking tot deze beschrijving een controleverklaring zoals bedoeld in lid 3 van dat artikel
af te geven.

Met deze brief bevestigen wij de aan ons verstrekte opdracht en de voorwaarden waaronder wij deze zullen
uitvoeren. Tevens wijzen wij u op de doelstelling van de opdracht, de aard van onze dienstverlening en de
beperkingen die daaruit voortvloeien.

Reikwijdte van de werkzaamheden
Onze werkzaamheden zijn er op gericht met betrekking tot de beschrijving een aantal aspecten te onder-
zoeken teneinde een controleverklaring zoals bedoeld in voorgenoemd wetsartikel te kunnen afgeven.
Daartoe zullen wij onderzoeken of de waarde van goederen die door vennootschap [zullen worden/zijn]
verkregen naar de toestand op de in de beschrijving genoemde datum, bij toepassing van in het maatschap-
pelijk verkeer in Nederland als algemeen aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden (welke in de
beschrijving worden vermeld), ten minste gelijk is aan het bedrag van de door de vennootschap verschul-
digde tegenprestatie. Wij wijzen er op dat er door de aard van de opdracht en de beperkingen die inherent
zijn aan een dergelijke opdracht een onvermijdbaar risico blijft bestaan dat zelfs een onjuistheid van materieel
belang onontdekt blijft.

In onze controleverklaring zullen wij uitsluitend verklaren dat de waarde van de goederen, zoals in de be-
schrijving vermeld, naar ons oordeel tenminste overeenkomt met het bedrag van de door de vennootschap
verschuldigde tegenprestatie. Dit betekent dat wij in het kader van deze opdracht geen eigen oordeel geven
over de waarde van die goederen. Evenmin zullen wij onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid
van de overdrager(s) met betrekking tot de over te dragen goederen.
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De beschrijving van de voorgenomen inbreng vormt het uitgangspunt van onze werkzaamheden. Wij rekenen
op de volledige medewerking van u, respectievelijk van uw personeel en vertrouwen erop dat aan ons alle
vastleggingen, documentatie en andere informatie beschikbaar zullen worden gesteld, die voor het verrichten
van onze werkzaamheden nodig zijn.

Wij zullen de opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften als neergelegd in de Verordening Gedragscode. Deze is beschikbaar op de website van onze
beroepsorganisaties: www.nba.nl. Op verzoek zullen wij u per omgaande een exemplaar van deze Verordening
toesturen.

Verantwoordelijkheid voor de beschrijving van de inbreng
Wij vestigen er de aandacht op dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van de beschrijving. Dit brengt
mee dat wij, voordat wij onze controleverklaring kunnen afgeven, de beschikking dienen te hebben over
een door alle bestuurders van de vennootschap ondertekend exemplaar van de beschrijving. In verband
hiermee zullen wij u tevens verzoeken om een zogenaamde bevestigingsbrief te ondertekenen. Daarin
verklaart u onder meer dat aan ons alle informatie is verstrekt, die noodzakelijk is voor de uitvoering van
onze werkzaamheden in het kader van de onderhavige opdracht.

Voorts wijzen wij u er op dat het tevens uw verantwoordelijkheid is er voor te zorgen dat de overdracht van
de goederen aan de vennootschap op juridisch juiste wijze geschiedt.

Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties
Wij kunnen op grond van wettelijke bepalingen of andere voorschriften verplicht worden om aan derden
toegang te verschaffen tot bepaalde dossierstukken.

Onafhankelijkheid
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze assurance-cliënten. Dit betekent
dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat
voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken.

Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te infor-
meren over de juridische structuur van uw vennootschap, de namen van uw directe en indirecte aandeel-
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee uw ven-
nootschap direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samenstelling of structuur

115

Betrokkenheid accountant bij inbrengtransacties6



kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw vennoot-
schap te beëindigen.

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een assu-
rance-cliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of
andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of
financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de assurance-opdracht een eventuele bedreiging vormt voor
onze onafhankelijkheid.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliënton-
derzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Bovendien zijn wij op grond van de
Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die door ons in het kader
van onze normale werkzaamheden bij de cliënt wordt gesignaleerd, te melden aan de Financial Intelligence
Unit Nederland te Zoetermeer.

Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De individuele
uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste bekwaamheid
en ervaring van elk der teamleden.
Wij zullen ons honorarium naar gelang van de voortgang van onze werkzaamheden factureren.

Algemene voorwaarden
Op onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een exemplaar is bij-
gevoegd. [optioneel: Wij wijzen u op de daarin opgenomen beperking van onze aansprakelijkheid]. Door onder-
tekening van deze opdrachtbevestiging verklaart u dit exemplaar te hebben ontvangen.

[Optioneel: Elektronische communicatie]
1.Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever
door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit
bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –
maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische
communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programma-
tuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging
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van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag
worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van)
de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de
ontvanger.

Ten slotte
Gaarne verzoeken wij u de ingesloten kopie van deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen
en aan ons te retourneren. Tot nadere toelichting zijn wij vanzelfsprekend bereid.

Hoogachtend,

... (naam accountantspraktijk)

Namens deze
... (naam bestuurders/oprichters)
... (naam besloten vennootschap/naamloze vennootschap)
... (datum ondertekening)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Betrokkenheid accountant bij inbrengtransactiesWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

6.1.2 Opdrachtbevestiging inzake betrokkenheid accountant

bij Nachgründung

Een voorbeeld van welk soort betrokkenheid accountant bij

inbrengtransacties zoekt u?
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6.2.1 Bevestigingsbrief van de oprichters/bestuurders bij inbrengtransacties

_____________________________________________________________________________

... (naam accountantspraktijk)

T.a.v.:Accountant...

Adres en plaats

... (datum verklaring/voorstel/prospectus/brief)

Betreft: bevestiging in verband met de opdracht tot het afgeven van een controleverklaring als bedoeld in
artikel [2:94a/2:94b] BW met betrekking tot storting op aandelen in het kapitaal van ... (naam vennootschap).

Geachte....,

Deze bevestigingsbrief verstrekken wij u [in onze hoedanigheid van oprichter(s)/namens het bestuur] van bo-
vengenoemde vennootschap in verband met de voorgenomen storting “anders dan in geld” op door de
vennootschap [optioneel, alleen opnemen bij oprichting ex artikel 2:94a BW: bij haar oprichting] uit te geven
aandelen.

Ter voldoening aan de wettelijke voorschriften hebben wij een beschrijving van de in te brengen vermogens-
bestanddelen opgesteld. In de beschrijving is tevens de waarde van de inbreng vermeld zoals die door ons
is bepaald met toepassing van de vermelde waarderingsgrondslagen. Het is ons duidelijk dat wij zelf de
verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de beschrijving. Tevens is het onze verantwoordelijkheid
te zorgen voor de tijdige effectuering van de storting door middel van een juridisch juiste overdracht van
de in te brengen vermogensbestanddelen aan de vennootschap.

Wij hebben u opdracht gegeven om over de beschrijving de door de wet vereiste controleverklaring als be-
doeld in bovenvermeld wetsartikel af te geven. [Optioneel: Daartoe ontvangt u bijgaand een door [ons/alle
oprichters/alle bestuurders] ondertekend exemplaar van de beschrijving.]

In dit kader bevestigen wij u hierbij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

1. Wij hebben u inzage gegeven in onze administratie en de daaraan ten grondslag liggende gegevens
en u voorts al dan niet gevraagd alle documenten en informatie verstrekt, voor zover die relevant
was of kon zijn om u, gelet op uw verantwoordelijkheid, in staat te stellen bedoelde controleverklaring
af te geven.
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2. De financiële gegevens zoals door ons opgenomen in de beschrijving bevatten geen onjuistheden
of onvolledigheden van materieel belang. In dat kader hebben wij alle feiten van betekenis vermeld
in verband met alle aanwijzingen voor fraude, of beschuldigingen daarvan, waarvan ons bekend is
dat ze de onderneming beïnvloed kunnen hebben.

3. De gehanteerde waarderingsmethode(n), zoals in de beschrijving vermeld, worden in Nederland in
het maatschappelijk verkeer als algemeen aanvaardbaar beschouwd. Voor zover daarbij schattingen
zijn verricht zijn de daarbij gehanteerde veronderstellingen redelijk.

4. Op de in de beschrijving genoemde peildatum is de waarde van de voorgenomen inbreng, bepaald
met toepassing van de genoemde waarderingsmethoden, ten minste gelijk aan het bedrag van de
stortingsplicht op de desbetreffende aandelen, waaraan met de inbreng moet worden voldaan,
zijnde €...

5. De waarde van de inbreng, zoals in de beschrijving vermeld, is in de periode vanaf de in de beschrij-
ving genoemde peildatum tot heden niet zodanig gedaald dat niet meer aan de vereiste stortingsplicht
wordt voldaan.

Hoogachtend,
Namens [de oprichters/het bestuur] van ... (naam vennootschap)

[Optioneel: Bijlage: Beschrijving inbreng]

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Betrokkenheid accountant bij inbrengtransactiesWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

6.2.1 Bevestigingsbrief van de oprichters/bestuurders bij

inbrengtransacties

Een voorbeeld van welk soort betrokkenheid accountant bij

inbrengtransacties zoekt u?
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6.2.2 Bevestigingsbrief van de bestuurders bij Nachgründung

_____________________________________________________________________________

... (naam accountantspraktijk)

T.a.v. Accountant...

Adres en plaats

... (datum verklaring/voorstel/prospectus/brief)

Betreft: bevestiging in verband met de opdracht tot het afgeven van een controleverklaring als bedoeld in
artikel 2:94c BW (Nachgründung).

Geachte...,

Deze bevestigingsbrief verstrekken wij u namens het bestuur van ... (naam vennootschap) in verband met
de verkrijging door de vennootschap van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan een of meer
van haar oprichters of aandeelhouders (Nachgründung).

Ter voldoening aan de wettelijke voorschriften hebben wij een beschrijving van de desbetreffende goederen
opgesteld. In de beschrijving is tevens de waarde van deze goederen vermeld zoals die door ons is bepaald
met toepassing van de vermelde waarderingsgrondslagen. Het is ons duidelijk dat wij zelf de verantwoor-
delijkheid dragen voor de inhoud van de beschrijving. Tevens is het onze verantwoordelijkheid er voor te
zorgen dat de overdracht van de goederen aan de vennootschap op juridisch juiste wijze plaats vindt.

Wij hebben u opdracht gegeven om over de beschrijving de door de wet vereiste controleverklaring als be-
doeld in bovenvermeld wetsartikel af te geven. [Optioneel: Daartoe ontvangt u bijgaand een door alle bestuurders
ondertekend exemplaar van de beschrijving.]

In dit kader bevestigen wij u hierbij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

1. Wij hebben u inzage gegeven in onze administratie en de daaraan ten grondslag liggende gegevens
en u voorts al dan niet gevraagd alle documenten en informatie verstrekt, voor zover die relevant
was of kon zijn om u, gelet op uw verantwoordelijkheid, in staat te stellen bedoelde controleverklaring
af te geven.

2. De financiële gegevens zoals door ons opgenomen in de beschrijving bevatten geen onjuistheden
of onvolledigheden van materieel belang. In dat kader hebben wij alle feiten van betekenis vermeld
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in verband met alle aanwijzingen voor fraude, of beschuldigingen daarvan, waarvan ons bekend is
dat ze de onderneming beïnvloed kunnen hebben.

3. De gehanteerde waarderingsmethode(n), zoals in de beschrijving vermeld, worden in Nederland in
het maatschappelijk verkeer als algemeen aanvaardbaar beschouwd. Voor zover daarbij schattingen
zijn verricht zijn de daarbij gehanteerde veronderstellingen redelijk.

4. Op de in de beschrijving genoemde peildatum is de waarde van de goederen, bepaald met toepassing
van de genoemde waarderingsmethoden, ten minste gelijk aan het bedrag van de door de vennoot-
schap verschuldigde tegenprestatie, zijnde €...

5. De waarde van de goederen, zoals in de beschrijving vermeld, is in de periode vanaf de in de beschrij-
ving genoemde peildatum tot heden niet zodanig gedaald dat die waarde niet meer ten minste gelijk
is aan het bedrag van de verschuldigde tegenprestatie.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van ... (naam vennootschap)

[Optioneel: Bijlage: Beschrijving inbreng]

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

VoorbeeldbriefWat voor soort document wilt u opstellen?

Betrokkenheid accountant bij inbrengtransactiesWat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

6.2.2 Bevestigingsbrief van de bestuurders bij NachgründungEen voorbeeld van welk soort betrokkenheid accountant bij

inbrengtransacties zoekt u?
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7.1 Verzoek van opvolgende accountant om toegang te verlenen tot relevante infor-
matie

_____________________________________________________________________________

... (naam voorgaande accountant)

Adres en plaats

Plaats en datum

Betreft:

Geachte ... (naam voorgaande accountant),

Wij zijn benoemd als accountant van ... (naam entiteit(en)) voor de controle van het boekjaar ...(boekjaar).
U heeft de jaarrekening over het boekjaar ...(boekjaar) van ... (naam entiteit(en)) gecontroleerd in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

In verband met uw controle van de jaarrekening Verslagjaar verzoeken wij u nadere informatie te verstrekken
omtrent:

● ... opsomming gevraagde relevante informatie.

Wij vragen toegang tot relevante informatie in het kader van onze controleopdracht van de jaarrekening
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)).
Wij zullen deze informatie niet voor een ander doel gebruiken. Het is onze verantwoordelijkheid te bepalen
in hoeverre de door u verstrekte informatie leidt tot controle-informatie in het kader van onze controleop-
dracht.

Wij stellen u voor voor de overdracht van relevante informatie gebruik te maken van de werkwijze zoals
uiteengezet in de praktijkhandreiking "Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in
het kader van een controle".

Hoogachtend,

Ondertekenende Accountantspraktijk

Cc: (cliënt)
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accoun-

tant in het kader van een controle

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

7.1 Voorbeeldbrief van opvolgende accountant met verzoek

toegang te verlenen tot relevante informatie

Welk voorbeeld zoekt u met betrekking tot toegang relevante

informatie opvolgende accountant?
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7.2 Verzoek om bevestiging benoeming tot opvolgend accountant

_____________________________________________________________________________

Vertrouwelijk

... ((voormalige) cliënt)

Adres en plaats

Plaats en datum

Betreft:

Geachte ... ((voormalige) cliënt),

Hiermee informeren wij u dat ... (naam opvolgende accountant) heeft aangegeven benoemd te zijn als ac-
countant van ... (naam entiteit(en)) voor de controle van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en ons heeft
verzocht om toegang tot relevante informatie.

Een dergelijk verzoek is in algemene zin bedoeld om de nieuwe accountant te ondersteunen de controle
in het eerste jaar te plannen en uit te voeren, en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van de audit.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid hier aan mee te werken. Wel zijn wij voornemens een redelijke vergoeding
in rekening te brengen voor de kosten die betrekking hebben op het verlenen van de toegang tot de relevante
informatie.

Alvorens daadwerkelijk toegang tot de relevante informatie te verlenen verzoeken wij u ons te bevestigen
dat ... (naam opvolgende accountant) daadwerkelijk benoemd is als opvolgend accountant. U kunt dat
doen door een kopie van deze brief te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Hoogachtend,

... (ondertekenende accountantspraktijk)

(Naam ondertekenaar)

Voor akkoord met verlenen van toestemming zoals bovenstaand uiteengezet...

... (naam entiteit(en))
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accoun-

tant in het kader van een controle

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

7.2 Voorbeeldbrief verzoek om bevestiging benoeming tot

opvolgend accountant

Welk voorbeeld zoekt u met betrekking tot toegang relevante

informatie opvolgende accountant?
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7.3 Toestemming aan opvolgende accountant inzake toegang tot gevraagde rele-
vante informatie

_____________________________________________________________________________

... (naam opvolgende accountant)

Adres en plaats

Plaats en datum

Betreft:

Geachte ... (naam opvolgende accountant),

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar ...(boekjaar) van ... (naam entiteit(en)) gecontroleerd in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Wij hebben een
controleverklaring aangaande deze jaarrekening afgegeven. Wij hebben sedert ... (datum), de datum van
onze controleverklaring geen werkzaamheden met betrekking tot deze jaarrekening uitgevoerd.

In verband met uw controle van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) hebt u ons vooralsnog schriftelijk verzocht nadere informatie te verstrekken omtrent:

● ... opsomming gevraagde relevante informatie.

Onze dossiers zijn opgesteld in het kader van de controle van de jaarrekening Verslagjaar. ... (naam enti-
teit(en)) heeft ons op... datum schriftelijk toestemming verleend om u toegang te verlenen tot de hiervoor
genoemde relevante informatie. (optioneel:Het is ons beleid dat geen kopieën van onze dossierstukken worden
verstrekt.)

Onze controle van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en)) was niet gepland en uitgevoerd met het oog
op uw beoordeling. Dit betekent dat onderwerpen die mogelijk voor u van belang zijn niet of niet volledig
aan de orde zijn gesteld. Onze oordeelsvorming en de inschatting van het controlerisico en materieel belang
voor onze controle betekent dat zaken kunnen hebben bestaan die door u anders zouden zijn geïnterpreteerd.
Wij staan niet in voor de toereikendheid of de geschiktheid van de informatie in onze dossiers voor het
doel waarvoor u deze wenst te gebruiken.

Wij begrijpen dat het doel van uw inzage is het verkrijgen van informatie in het kader van uw controleopdracht
van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ...
(naam entiteit(en)). Uitsluitend voor dat doel verlenen wij u toegang tot de hiervoor genoemde relevante
informatie.
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Aangezien uw verzoek tot het verstrekken van informatie wordt uitgevoerd met het oog op de hiervoor ge-
noemde doelstelling gaat u ermee akkoord dat:

1. u derden geen mondeling of schriftelijk oordeel zult verstrekken of onze controle in overeenstemming
met algemeen aanvaarde controlegrondslagen is uitgevoerd; en

2. u geen opdracht tot ondersteuning bij procesvoering of een andersoortige opdracht zult aanvaarden,
teneinde commentaar te geven op onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van onze controle(s).

De door ons uitgevoerde werkzaamheden kunnen niet als vervanging dienen van werkzaamheden die door
u zelfstandig dienen te worden uitgevoerd aangaande de controle van de jaarrekening 201X (of voor een
gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en u mag geen verwijzing opnemen naar onze
werkzaamheden in enig rapport dat door u aan derden wordt verstrekt of anderszins openbaar wordt gemaakt.

U erkent dat ... (naam voorgaande accountant) geen enkele verplichting jegens of verbintenis met u of uw
cliënt is aangegaan door aan u informatie te verstrekken.

... (naam voorgaande accountant) sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit verband houdende met het aan u
verstrekken van genoemde relevante informatie. Wij wijzen erop dat de informatie die door u wordt verkregen
door u niet aan derden mag worden verstrekt of anderszins openbaar mag worden gemaakt. U zult ... (naam
voorgaande accountant) en zijn personeel te allen tijde schadeloos stellen en vrijwaren voor enige claim
van derden ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde niet nakomt.

U zult de hiervoor genoemde relevante informatie onderwerpen aan uw normale richtlijnen voor de bewaring
van dossierstukken en bescherming van vertrouwelijke cliëntinformatie. In geval derden verzoeken om in-
zage in uw dossier dat is opgesteld in verband met uw controle van ... (naam entiteit(en)), zult u ons
vooraf toestemming vragen voordat u vrijwillig toegang verschaft tot informatie die is afgeleid uit onze
dossiers en namens ons vrijwaring verkrijgen van deze derde. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen
en ons een kopie verschaffen van enige dagvaarding of ander gerechtelijk vonnis om toegang te verschaffen
tot uw dossiers waarin informatie, die is afgeleid uit onze controledossiers, is opgenomen.

De voorwaarden die in deze brief zijn vastgelegd, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen
die hieruit zouden voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
... (naam voorgaande accountant) is gevestigd.

Na ontvangst van de voor akkoord getekende brief zullen wij u vertrouwelijk toegang verlenen tot de hiervoor
genoemde relevante informatie.

Hoogachtend,
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... (ondertekenende accountantspraktijk)

[Ondertekening]

Cc: [voormalige cliënt]

Voor akkoord: ... (naam opvolgende accountant)

Namens deze:....

Functie:....

Datum...

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accoun-

tant in het kader van een controle

Wat voor soort voorbeeldbrief wilt u voorbereiden?

7.3 Voorbeeldbrief aan opvolgende accountant betreffende

het verlenen van toegang tot gevraagde relevante informatie

Welk voorbeeld zoekt u met betrekking tot toegang relevante

informatie opvolgende accountant?
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Sectie II Voorbeeldrapportages
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Inhoudsopgave Sectie II Voorbeeldrapportages

1 Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard 700)

139Goedkeurende controleverklaring1.1

180
Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking
van aangelegenheden

1.2

217
Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter benadrukking
van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3

254
Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplichting
ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4

285
Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of meer
verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5

322
Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en ge-
schikte controle-informatie te verkrijgen

1.6

359
Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel belang in
de jaarrekening

1.7

400

Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en ge-
schikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel belang in
de jaarrekening

1.8

438
Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van specifieke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9

475

Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring met
beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie

1.10

te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige boekjaar niet meer
voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een onmogelijkheid voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de controle van het onderhavige
boekjaar

513
Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een aangepaste
controleverklaring

1.11

554

Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de omvang van de
entiteit

1.12

583

Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één post in de
jaarrekening

1.13

612

Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van meerdere posten
in de jaarrekening

1.14
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642
Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande invloed in
de jaarrekening

1.15

679
Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16

716
Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17

753
Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van ernstige
onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18

2 Beoordelingsverklaring bij een jaarrekening

790Goedkeurende beoordelingsverklaring2.1

792
Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

2.2

794
Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van
onzekerheid omtrent de continuïteit

2.3

796
Beoordelingsverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel belang
in de jaarrekening

2.5

798
Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een wezenlijke afwijking in de jaarre-
kening

2.6

800Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie2.7
802Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie2.8

3 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening

805Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening3.1

807
Samenstellingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden

3.2

809
Samenstellingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid
omtrent de continuïteit

3.3

4 Controleverklaringen bij balans met toelichting kleine rechtspersoon bestemd voor
deponering bij het handelsregister

811
Goedkeurende controleverklaring bij balans met toelichting kleine rechtspersoon
bestemd voor deponering bij het handelsregister

4.1.1
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5 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van controle-
opdrachten en bij een beginbalans

813
Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van contro-
leopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1

850
Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van contro-
leopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over beginbalans

5.2

7 Controleverklaring; Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing

887

Goedkeurende controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing; jaarre-
kening wél opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving

7.1

8 Controleverklaring bij op jaarrekening gelijkende opstelling

891

Controleverklaring bij samengevatte jaarrekening, opgesteld op basis van criteria
die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accountant

8.1.1A

heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn. Goedkeurend
oordeel bij gecontroleerde jaarrekening. Geen aanpassing in verklaring bij gecon-
troleerde jaarrekening. Datum verklaring samengevatte jaarrekening later dan
datum verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is ontleend

893

Controleverklaring bij samengevatte jaarrekening, opgesteld op basis van criteria
die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accountant

8.1.1B

heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn. Oordeel met beper-
king bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring samengevatte jaarrekening
later dan datum verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is ontleend

895

Goedkeurende controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing; jaarre-
kening niet opgesteld volgens een in Nederland algemeen aanvaard verslagge-

8.2.1

vingsstelsel, doch wel in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en
beschreven grondslagen

9 Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden

898

Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – Het materialiteitsniveau zoals
opgegeven in instructies van de groepsaccountant is groter dan die voor de jaar-
rekening van de entiteit (zelfstandig onderdeel)

9.1.1

901
Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – beperking van materieel belang
in de controle, alsmede een bedenking van materieel belang tegen een deel van

9.2.1
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de opstelling. Het materialiteitsniveau zoals opgegeven in instructies van de
groepsaccountant is groter dan die voor de jaarrekening van de entiteit (zelfstandig
onderdeel)

904

Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden –beperking van materieel belang
in de controle doordat de groepsaccountant in de instructies aangeeft dat bepaalde

9.3.1

werkzaamheden niet hoeven te worden verricht (deze werkzaamheden worden
op groepsniveau uitgevoerd). De component accountant is van mening dat er
daardoor sprake is van een beperking in de reikwijdte van de controle (‘scope
limitation’)

10 Controleverklaring ten behoeve van Publieke sector

907

Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij
een enkelvoudige jaarrekening, met een expliciete financiële rechtmatigheidsver-
antwoording door het bestuur

10.1

911

Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij
een enkelvoudige jaarrekening, met een oordeel over financiële rechtmatigheid
door de accountant

10.2

915
Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie
in de publieke sector

10.3

918Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij decentrale overheden10.4

11 Controleverklaringen en assurance-rapporten ten behoeve van verzekeringsbedrijven

921Controleverklaring bij staten verzekeringsmaatschappij ex art. 3:72 lid 3 Wft11.1.1

923
Controleverklaring bij openbaar te maken staten verzekeringsmaatschappij ex.
art. 134 Besluit prudentiële regels Wft

11.2.1

925
Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens voor de berekening van de
voorziening verzekeringsverplichtingen van een verzekeringsmaatschappij

11.3.1

12 Controleverklaring ten behoeve van banken

927
Goedkeurende controleverklaring ex art. 3:72 lid 7 Wft bij staten kredietinstelling
ex art. 3:72 lid 1 Wft

12.1.1

929
Goedkeurende controleverklaring enquête loonsom Nederlandse Vereniging van
Banken

12.2.1

931
Rapport van feitelijke bevindingen ex art.3:72 lid 7 Wft bij Rapportage concentra-
tierisico op landen kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft

12.3.1

934
Rapport van feitelijke bevindingen ex art. 3:72 lid 7 Wft bij Rapportage renterisico
kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft

12.4.1
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13 Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggingsinstellingen en -
ondernemingen

937Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling13.1

974
Controleverklaring vermogensvereisten beheerder van een beleggingsinstelling
(ex artikel 41 lid 1 n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft)

13.2.1

977
Controleverklaring vermogensvereisten bewaarder van een beleggingsinstelling
(ex artikel 41 lid 1 n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft)

13.3.1

980
Controleverklaring vermogensvereisten beleggingsonderneming (ex artikel 41 lid
1 n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft)

13.4.1

983Goedkeurende controleverklaring intrinsieke waarde beleggingsinstelling13.5.1

985
Assurance-rapport naleving ICBE-bepalingen (ex artikel 144 van het Besluit ge-
dragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

13.6.1

987Assurance-rapport aantal participaties beleggingsinstelling13.7.1

989
Assurance-rapport gesimuleerde rendementscijfers beleggingsinstelling (ex artikel
2:4 g van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

13.8.1

991
Assurance-rapport onderzoek vermogensscheiding beleggingsondernemingen
ex. art. 165 d van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

13.9.1

993

Onderzoeksrapport geprognosticeerde rendementscijfers beleggingsinstelling
(ex artikel 2:5 c van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft)

13.10.1

14 Controleverklaringen en assurance-rapporten ten behoeve van pensioenfondsen

995
Goedkeurende controleverklaring ex artikel 147 lid 5 Pw bij staten van een pen-
sioenfonds ex artikel 147 lid 2 Pw

14.2.1

997
Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens voor de berekening van de
voorziening voor pensioenverplichingen van een pensioenfonds

14.3.1

15 (Emissie)prospectus

999
Goedkeurend assurance-rapport bij inhoud prospectus beleggingsinstelling (ex
art. 4:49 lid 2c Wft)

15.2.1

16 Inbrengverklaringen

1001
Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op aandelen bij oprichting
van een N.V. (artikel 2:94a lid 2 BW)

16.1
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1003
Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op na oprichting uit te geven
aandelen in een N.V. (artikel 2:94b lid 2 BW)

16.2

1005
Controleverklaring betreffende de verkrijging door een N.V. van goederen van
oprichters of aandeelhouders(Nachgründung; artikel 2:94c lid 3 BW)

16.3

1007
Controleverklaring betreffende de omzetting van een B.V. in een N.V. (artikel 2:72
lid 1 BW)

16.4

1009
Controleverklaring betreffende de omzetting van een andere rechtspersoon dan
een B.V. of N.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 2 BW onderdeel a)

16.5

17 Verklaringen verzekerd belang

1011Goedkeurende controleverklaring bij opgave verzekerd belang17.1.1
1013Controleverklaring van oordeelonthouding bij opgave verzekerd belang17.2.1
1015Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang17.3.1
1017Samenstellingsverklaring bij opgave verzekerd belang17.4.1

18 Controleverklaringen in het kader van bijzondere controleopdrachten

1019Goedkeurende controleverklaring betreffende omzet projecten18.1

1022
Controleverklaring inzake omzet projecten; informatie is rechtstreeks uit de jaar-
rekening af te leiden

18.2

1025Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek18.3

1028
Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is
opgenomen in een volledige jaarrekening)

18.4

1031
Goedkeurende controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten en uit-
gaven

18.5

1034
Goedkeurende controleverklaring met betrekking tot onderdelen van de jaarreke-
ning; debiteurenoverzicht

18.6

1037

Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld op
basis van eisen voor financiële verslaggeving uit een contract (compliance
framework)

18.7

1040
Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld op
basis van fiscale grondslagen (compliance framework)

18.8

19 Splitsingsverklaringen

1043

Controleverklaring betreffende de ruilverhouding van de aandelen bij een voorstel
tot zuivere juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW), niet zijnde een splitsing
als bedoeld in artikel 2:334cc BW

19.1
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1045

Controleverklaring betreffende de ruilverhouding van de aandelen en de verdeling
van het vermogen bij een voorstel tot zuivere splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW),
tevens zijnde een splitsing als bedoeld in artikel 2:334cc BW

19.2

1047

Controleverklaring betreffende de ruilverhouding van de aandelen (artikel 2:334aa
lid 1 BW) en omvang van het gebonden eigen vermogen (artikel 2:334aa lid 2 BW)
bij een voorstel tot juridische afsplitsing

19.3

1050

Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding van
de aandelen in de toelichting bij een voorstel tot juridische splitsing (artikel 2:334aa
lid 3 BW)

19.4

1053

Controleverklaring betreffende de verkrijging van vermogensbestanddelen onder
algemene titel door een verkrijgende N.V. bij een voorstel tot juridische splitsing
(artikel 2:334bb lid 1 BW)

19.5

20 Fusieverklaringen

1056
Controleverklaring betreffende een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328 lid
1 BW)

20.1

1060

Controleverklaring betreffende een voorstel tot grensoverschrijdende juridische
fusie tussen een Nederlandse N.V./B.V. en een buitenlandse kapitaalvennootschap
(artikel 2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g BW)

20.2

1064

Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding van
de aandelen in de toelichting bij een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328 lid
2 BW)

20.3

21 Diverse controleverklaringen en assurance-rapporten

1067

Verklaring bij mededeling bestuur ex artikel 2:362 lid 6 BW inzake feiten die worden
geconstateerd nadat de jaarrekening is behandeld in de algemene vergadering
van aandeelhouders

21.1.1

1068Assurance-rapport bij opgave inzake een oplage21.2.1
1070Assurance-rapport bij opgave inzake een marktaandeel21.3.1
1072Assurance-rapport bij inschrijving in register21.4.1
1074Assurance-rapport inzake inlening personeel21.5.1

1076
Assurance-rapport ex art. 2:396 lid 9 BW met betrekking tot eisen vrijstelling pu-
blicatieplicht kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk

21.6.1

1078Goedkeurende controleverklaring bij opgave ziekte verzuim21.7.1
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22 Diverse beoordelingsverklaringen

1080

Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394
voor Tussentijdse berichten

22.1.1

1082

Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals aanvaard binnen de Europese
Unie

22.2.1

23 Diverse onderzoeksrapporten

1084Goedkeurend onderzoeksrapport bij een prognose23.1.1
1086Goedkeurend onderzoeksrapport bij een projectie23.2.1

24 Rapporten van feitelijke bevindingen

1088Stramien voor een rapport van feitelijke bevindingen24.1.1

25 Diverse rapportages

1091Type 1 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie25.2
1104Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie25.3
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

140
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.1

144
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.2

148
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS for SMEs (geen geconsolideerde jaarre-
kening opgesteld)

1.1.3

152
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1A

156
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1B

160
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1C

164
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1D

168
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1E

172
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1F

176

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.1G
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12
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Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.3 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS for SMEs (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

NB: Deze voorbeeldtekst verwijst naar Titel 9 Boek 2 BW en naar International Financial Reporting Standards
for Small and Medium sized Entities (IFRS SMEs) als basis voor de financiële verslaggeving en kan alleen
worden gebruikt indien de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig elk van deze stelsels voor financiële
verslaggeving. Dit betekent dat de jaarrekening gelijktijdig moet voldoen aan Titel 9 Boek 2 BW en aan IFRS
SMEs, zonder dat daarvoor aansluitingsoverzichten noodzakelijk zijn.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), de winst- en verliesrekening, het overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomover-
zicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met International Financial Reporting Standards for Small and Medium
sized Entities, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met International Financial Reporting Standards for Small and
Medium Sized Entities.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRS for SMEsWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

159

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12
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Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12
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Oordeel13 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter benadrukking
van aangelegenheden

181
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.2.1

185
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.2.2

189
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.2A

193
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.2B

197
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.2C

201
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.2D

205
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.2E

209
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.2F

213

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.2G
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

182

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

189

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

1.2G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12
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Oordeel13 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, om een andere redenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter benadrukking
van onzekerheid omtrent de continuïteit

218
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.3.1

222
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.3.2

226
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.3A

230
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.3B

234
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.3C

238
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.3D

242
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.3E

246
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.3F

250

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.3G
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

223

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

231

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.3G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12
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Oordeel13 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteitIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplichting
ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

255
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.4.1

258
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.4.2

261
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.4A

264
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.4B

268
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.4C

271
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.4D

275
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.4E

278
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.4F

281

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.4G
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

264

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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AntwoordVraag

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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AntwoordVraag

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag12 omdat door de

entiteit13 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

13
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1.4 Goedkeurende controleverklaring indien niet wordt voldaan aan de verplich-
ting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen

1.4G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12
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Oordeel13 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Voorts vermelden wij geen uitspraak te kunnen doen over het het jaarverslag16 omdat door de

entiteit17 niet is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW een jaarverslag op te stellen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

17

283

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Het jaarverslag is niet opgesteld, terwijl dit wel verplicht wasIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of meer ver-
plichtingen ingevolge artikel 2:392

286
Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarrekening
obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.5.1

289
Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarrekening
obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening opgsteld)

1.5.2

292
Voorbeeldtekst igv bevindingen bij het jaarverslag en igv jaarrekening opgesteld
obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld)

1.5.3

296

Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkelvoudige
jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke geconsolideerde
jaarrekening opgesteld

1.5A

299

Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkel-
voudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening
opgesteld

1.5B

303

Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv gecon-
solideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke enkelvou-
dige jaarrekening opgesteld

1.5C

307

Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv geconsoli-
deerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening
opgesteld

1.5D

311

Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkel-
voudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

1.5E

314

Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv een enkel-
voudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide opgesteld obv IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

1.5F

318

Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkelvoudige
jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en een geconsolideerde jaar-
rekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.5G
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5.1 Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarreke-
ning obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de jaarrekening gevoegde overige gegevens op te nemen,
ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5.2 Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarreke-
ning obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening opgsteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

290

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de jaarrekening gevoegde overige gegevens op te nemen,
ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5.3 Voorbeeldtekst igv bevindingen bij het jaarverslag en igv jaarrekening opgesteld
obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Voorts vermelden wij dat het jaarverslag12 een tekortkoming bevat. In afwijking van artikel 2:391

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

293

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



lid 1 BW ontbreekt in het jaarverslag13 een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd.
(VARIANT 1:Uitgezonderd het effect van voormelde tekortkoming is het jaarverslag14, voor zover wij dat

kunnen beoordelen, verenigbaar met de jaarrekening als vermeld in artikel 2:391 lid 4 BW.
VARIANT 2: Overigens is het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar met de jaar-

rekening als vermeld in artikel 2:391 lid 4 BW.)

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

294

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



AntwoordVraag

Nee, het jaarverslag bevat een tekortkoming; een beschrijving

ontbreekt van de voornaamste risico's en onzekerheden

waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5A Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkelvou-
dige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke geconsolideerde
jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de enkelvoudige jaarrekening gevoegde overige gegevens

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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op te nemen, ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of
de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de enkelvoudige jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5B Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv en-
kelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening
opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de enkelvoudige jaarrekening gevoegde overige gegevens
op te nemen, ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of
de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de enkelvoudige jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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AntwoordVraag

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5C Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv ge-
consolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke enkel-
voudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de geconsolideerde jaarrekening gevoegde overige gegevens
op te nemen, ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of
de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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AntwoordVraag

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5D Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv geconso-
lideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening
opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de geconsolideerde jaarrekening gevoegde overige gegevens
op te nemen, ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of
de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de geconsolideerde jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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AntwoordVraag

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5E Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv en-
kelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de jaarrekening gevoegde overige gegevens op te nemen,
ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5F Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv een enkel-
voudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide opgesteld obv IFRS en gezamen-
lijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de jaarrekening gevoegde overige gegevens op te nemen,
ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11
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AntwoordVraag

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.5G Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkelvou-
dige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en een geconsolideerde
jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

319

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Oordeel13 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat,
uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 2:392 lid 1 onder g BW om de gegevens
inzake gebeurtenissen na balansdatum in de bij de jaarrekening gevoegde overige gegevens op te nemen,
ons geen andere tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392
lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Nee, de gebeurtenissen na balansdatum zijn niet juist /

volledig vermeld, danwel onterecht niet vermeld.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

321

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en ge-
schikte controle-informatie te verkrijgen

323
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.6.1

327
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.6.2

331
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.6A

335
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.6B

339
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.6C

343
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.6D

347
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.6E

351
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.6F

355

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.6G
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over
201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.

325

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de
kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard

binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over
201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de
kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard

binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.6G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De deelneming van... (naam entiteit) in...(naam deelneming), een buitenlandse deelneming die gedurende
het boekjaar werd verworven en die is gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, is op de balans
per... 201X opgenomen voor ad euro... en het aandeel van... (naam entiteit) in het resultaat van... (naam
deelneming) ad euro... is begrepen in het resultaat van... (naam entiteit) over 201X. Wij hebben geen vol-
doende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de deelneming per...
201X en het aandeel in het resultaat van de deelneming over 201X omdat wij geen toegang hebben gekregen
tot de financiële informatie, het bestuur en de accountant van... (naam deelneming). Als gevolg daarvan

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de
hiervoor genoemde bedragen.

Oordeel11 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel13 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X14 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel belang in
de jaarrekening

360
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.7.1

364
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.7.2

368
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS for SMEs (geen geconsolideerde jaarre-
kening opgesteld)

1.7.3

372
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.7A

376
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.7B

380
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.7C

384
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.7D

388
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.7E

392
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.7F

396

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.7G
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7.3 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS for SMEs (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), de winst- en verliesrekening, het overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomover-
zicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met International Financial Reporting Standards for Small and Medium
sized Entities, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel over de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en voor ons
oordeel met beperking over de jaarrekening in overeenstemming met IFRS for SMEs te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking ten aanzien van IFRS for SMEs
Op... [datum] heeft de vennootschap de aandelen van... [naam] verworven. De verwerking van deze acqui-
sitie en de presentatie van de goodwill heeft niet in overeenstemming met de bepalingen van IFRS for SMEs
plaatsgevonden. Het effect op de waardering van de goodwill en... [eventueel andere posten] bedraagt
euro... [bedrag]. Indien de transactie op juiste wijze in overeenstemming met IFRS for SMEs zou worden
verwerkt dan zou het eigen vermogen per... [balansdatum] euro... [bedrag] hoger / lager zijn en het resultaat
over [boekjaar] euro... [bedrag] hoger / lager zijn.

Oordeel betreffende de jaarrekening ten aanzien van Titel 9 Boek 2 BW
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X9 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Oordeel met beperking betreffende jaarrekening ten aanzien van IFRS for SMEs
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, uitgezonderd het effect van de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf 'Onderbouwing van het oordeel met beperking ten aanzien IFRS for SMEs', een
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december
201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial

Reporting Standards for Small and Medium sized Entities.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekening

door onjuiste toepassing van IFRS for SMEs en tegelijk een

Van welke soort beperking is sprake?

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

goedkeurend oordeel voor jaarrekening bij toepassing van

Titel 9 Boek 2 BW

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRS for SMEsWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

372

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.

374

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.7 Controleverklaringmet beperkingwegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

1.7G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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Oordeel11 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel13 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X14 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekeningVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en ge-
schikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening

401
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.8.1

405
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.8.2

409
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.8A

413
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.8B

417
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.8C

421
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.8D

425
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.8E

429
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.8F

433

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.8G
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitgezonderd de gevolgen

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking"
een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31
december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

404

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitgezonderd de gevolgen
van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking"
een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31
december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International

Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitge-
zonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van
het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel

9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitge-
zonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van
het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeen-

stemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en
Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitge-
zonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van
het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel

9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitge-
zonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van
het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeen-

stemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en
met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

424

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitgezonderd de gevolgen

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking"
een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31
december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitgezonderd de gevolgen
van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking"
een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31
december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International

Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.8 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen en een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.8G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

433

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad €... Dit bedrag heeft voor ad €...
betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Oordeel11 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitge-
zonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van
het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeen-

stemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en
met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel13 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" en uitge-
zonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf "Onderbouwing van
het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in overeenstemming met Titel

9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen en wegens een afwijking

van materieel belang in de jaarrekening

Van welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaringmet beperking indien sprake is van een afwijking van specifieke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

439
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.9.1

443
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.9.2

447
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.9A

451
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.9B

455
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.9C

459
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.9D

463
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.9E

467
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.9F

471

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.9G
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X11 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10
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over 201X11 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X11 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10
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grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X11 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10
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grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X11 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9
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Oordeel10 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X11 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X11 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...9

Oordeel10 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.10
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over 201X11 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.9G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
In de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening heeft geen vermelding plaatsgevonden van de bezoldiging
van bestuurders en commissarissen hetgeen een afwijking is van artikel 2:383 lid 1 BW. Het bedrag van de
bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen bedraagt voor de geza-
menlijke (gewezen) bestuurders €... en bedraagt voor de gezamenlijke (gewezen) commissarissen €...11

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

In deze voorbeeldtekst is de beperking uitgewerkt ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Overweeg of dit ook effect
kan hebben bij toepassing van andere stelsels zoals IFRS.

11

472

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Oordeel12 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X13 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel14 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X15 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen16

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag18, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.19

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.14

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.15

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.18

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

19

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens niet vermelden bezoldiging bestuurdersVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring met
beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige boekjaar niet meer voor,
echter het effect op de beginbalans leidt tot een onmogelijkheid voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen in de controle van het onderhavige boekjaar

476
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.10.1

480
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.10.2

484
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.10A

488
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.10B

492
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.10C

496
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.10D

500
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

1.10E

504
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.10F

508

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.10G
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-
menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over
201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

481

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-
menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de
kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard

binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

488

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-
menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over
201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-
menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de
kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard

binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.10 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar controleverklaring
met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige
boekjaar niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een on-
mogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen in de
controle van het onderhavige boekjaar

1.10G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

508

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen was het ons niet mogelijk per.. 201X-1 de opname
van de voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen bij te wonen. Evenmin hebben wij op andere
wijze het bestaan van deze voorraden kunnen verifiëren. Aangezien deze voorraden van invloed zijn op de
bepaling van het resultaat van de entiteit, hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties
noodzakelijk waren met betrekking tot het resultaat over 201X-1 en de ingehouden winst per...201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt. Vermelde om-
standigheden doen zich per... 201X niet meer voor, echter door deze omstandigheden waren wij niet in
staat voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen bij onze controle van het onderhavige
boekjaar. Aangezien de voorraden in de balans per... 201X-1 van invloed zijn op de bepaling van het resultaat
over 201X hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking
tot het resultaat over 201X en de ingehouden winst per... 201X.

Oordeel11 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel13 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangele-
genheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X14 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode niet meer voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een aangepaste
controleverklaring

514
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.11.1

518

Controleverklaring met beperking ex de Nederlandse Standaard 710.11b; voorgaand
boekjaar controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende

1.11.1.1

en geschikte controle-informatie te verkrijgen, situatie is opgelost, maar niet re-
trospectief.

522
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.11.2

526
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.11A

530
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.11B

534
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.11C

538
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.11D

542
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.11E

546
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.11F

550

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.11G
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11.1.1 Controleverklaring met beperking ex de Nederlandse Standaard 710.11b;
voorgaand boekjaar controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen, situatie is opgelost, maar
niet retrospectief.

N.B. Indien de controleverklaring over het voorafgaande boekjaar een beperking, oordeelonthouding of af-
keuring bevatte en de aanleiding daartoe is nog niet opgelost, maar heeft niet een zodanige invloed op de
cijfers van de onderhavige verslagperiode, dat een niet-goedkeurende controleverklaring zou moeten worden
afgegeven, dient echter toch een dergelijke verklaring te worden afgegeven op grond van de vergelijkende
cijfers (de Nederlandse Standaard 710, "Ter vergelijking opgenomen informatie - Vergelijkende cijfers en
vergelijkende financiële overzichten").

Deze voorbeeldtekst betreft een uitwerking voor de situatie dat voorgaand jaar een controleverklaring met
beperking is afgegeven.

In de situatie dat voorgaand jaar een controleverklaring van oordeelonthouding of een afkeurende contro-
leverklaring is afgegeven, dient deze verklaring naar analogie van deze voorbeeldtekst te worden aangepast.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Onderbouwing van het oordeel met beperking
De in deze jaarrekening ter vergelijking opgenomen bedragen zijn ontleend aan de jaarrekening over het
voorgaande boekjaar, waarbij een controleverklaring met beperking is verstrekt, gelet op het belang van de
volgende bevinding: "Wij zijn pas gedurende... 201X-1 benoemd tot accountant van de entiteit en hebben
daarom de voorraadopname aan het begin van dat boekjaar niet kunnen bijwonen. Het is niet mogelijk
gebleken om op andere wijze voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwe-
zige voorraden aan het begin van 201X-1. Aangezien beginvoorraden van invloed zijn op de resultaatbepaling,
hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de ver-
antwoorde resultaten en de openingsbalans van het ingehouden resultaat met betrekking tot 201X-1. Als
gevolg hiervan hebben wij bij de jaarrekening 201X-1 een oordeel met beperking verstrekt." Vermelde om-
standigheden zijn niet meer van invloed op het onderhavige boekjaar, maar gelden wel voor de vergelijkende
cijfers.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven
in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en sa-
menstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over
201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode; Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie is opgelost, maar

niet retrospectief

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Oordeel9 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te
worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Oordeel9 met beperking betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de grootte en samenstelling

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.9
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van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.11G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals in punt... in de toelichting van de jaarrekening is vermeld, zijn in de jaarrekening geen afschrijvingen
verwerkt, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW. Dit is het gevolg van een besluit van het bestuur
van de entiteit genomen aan het begin van het voorgaande boekjaar en is voor ons aanleiding om, evenals
bij de jaarrekening over het voorgaande jaar, een oordeel met beperking te verstrekken. Gebaseerd op een
lineaire afschrijvingsmethode met een afschrijvingspercentage van 5% voor de gebouwen en 20% voor de
installaties dient het verlies over het boekjaar 201X met ad €... en over het boekjaar 201X-1 met ad €... te
worden verhoogd, de vaste activa met de som van de afschrijvingen ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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worden verlaagd en het verlies tot en met het boekjaar met ad €... in 201X en ad €... in 201X-1 te worden
verhoogd.

Oordeel11 met beperking betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel13 met beperking betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking" een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het
resultaat over 201X14 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.18

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel met beperking'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

18

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorgaande verslagperiode: Controleverklaring met beper-

king wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

Van welke soort beperking is sprake?

controle-informatie te verkrijgen, situatie doet zich in de lo-

pende verslagperiode nog steeds voor

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de omvang van de entiteit

555
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.12.1

558
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.12.2

561
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.12A

564
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.12B

567
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.12C

570
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.12D

573
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.12E

576
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.12F

579

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.12G
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst- en verliesre-
kening over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet
en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

557

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerea-
liseerde en niet gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en an-
dere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet
en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum) en de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de enkelvoudige jaarrekening opge-
nomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum), het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het en-
kelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4

564

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de enkelvoudige jaarrekening opge-
nomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum) en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de geconsolideerde jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de geconsolideerde jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum) en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet
en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum), het geconsolideerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet
en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de
omvang van de entiteit

1.12G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsoli-
deerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroom-
overzicht over ... (rapportagedatum) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat
uit de enkelvoudige balans per ... (rapportagedatum) en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) met de toelichting waarin
zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toe-
lichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op econo-
misch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen omzet
en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Oordeelonthouding 6 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van omvang en-

titeit, hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één post in de jaarreke-
ning

584
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.13.1

587
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.13.2

590
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.13A

593
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.13B

596
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.13C

599
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.13D

602
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.13E

605
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.13F

608

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.13G
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst- en verliesre-
kening over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

586

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerea-
liseerde en niet gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en an-
dere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum) en de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum), het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het en-
kelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum) en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

598

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum) en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum), het geconsolideerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.13G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsoli-
deerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroom-
overzicht over ... (rapportagedatum) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat
uit de enkelvoudige balans per ... (rapportagedatum) en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) met de toelichting waarin
zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toe-
lichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)
per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Oordeelonthouding 6 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, hetgeen van

diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van meerdere posten in de
jaarrekening

613
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.14.1

616
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.14.2

619
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.14A

622
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.14B

625
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.14C

628
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.14D

632
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.14E

635
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.14F

638

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.14G
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst- en verliesre-
kening over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerea-
liseerde en niet gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en an-
dere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum) en de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum), het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het en-
kelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum) en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum) en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum), het geconsolideerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen6

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag7, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.9

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

9

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

1.14G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsoli-
deerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroom-
overzicht over ... (rapportagedatum) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat
uit de enkelvoudige balans per ... (rapportagedatum) en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) met de toelichting waarin
zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toe-
lichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Wij zijn pas na... 201X benoemd tot accountant van de entiteit en hebben daarom de voorraadopname aan
het begin en het eind van het boekjaar niet bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken om op andere wijze
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige voorraden per... 201X-1 en
201X. Deze voorraden zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad €... en ad €... Daarnaast heeft
de implementatie van een nieuw geautomatiseerd debiteurensysteem in september 201X geleid tot een
groot aantal fouten in de debiteurenadministratie. Op de datum van onze verklaring was het personeel van
de entiteit nog doende de tekortkomingen in het systeem te herstellen en de fouten te corrigeren. Het is
niet mogelijk gebleken om op andere wijze het in de balans per... 201X opgenomen bedrag aan debiteuren-
vorderingen ad euro... te verifiëren. Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of niet-
verantwoorde voorraden en debiteurenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de desbetreffende posten van de
winst-en-verliesrekening.

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Oordeelonthouding 6 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".6
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

hetgeen van diepgaande invloed is

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande invloed in
de jaarrekening

643
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.15.1

647
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.15.2

651
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.15A

655
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.15B

659
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.15C

663
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.15D

667
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.15E

671
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.15F

675

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.15G
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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en van het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

660

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

667

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.15 Afkeurende controleverklaringwegens een afwijking van diepgaande invloed
in de jaarrekening

1.15G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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Afkeurend oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaringmet samenloop van het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

680
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.16.1

684
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.16.2

688
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.16A

692
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.16B

696
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.16C

700
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.16D

704
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.16E

708
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.16F

712

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.16G
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.16G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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2. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van ad euro... Dit bedrag heeft voor ad
€... betrekking op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend
aan de door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke belet-
selen was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij
op andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

Afkeurend oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop materiële beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaringmet samenloop van het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

717
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.17.1

721
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.17.2

725
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.17A

729
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.17B

733
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.17C

737
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.17D

741
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.17E

745
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.17F

749

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.17G
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

742

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.17G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel

1. De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking ge-
bracht. Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd.
De per balansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening
houdend met belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten,
met ad €... te hoog voorgesteld.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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2. Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening
opgenomen omzet en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Afkeurend oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarre-

kening, met samenloop wezenlijke beperking in de controle

Wat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van ernstige
onzekerheid omtrent de continuïteit

754
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.18.1

758
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.18.2

762
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.18A

766
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.18B

770
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.18C

774
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.18D

778
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.18E

782
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.18F

786

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

1.18G
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de entiteit en de omstan-
digheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van
de entiteit. De in de jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat geen adequate uiteenzetting van
voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de entiteit en de omstan-
digheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van
de entiteit. De in de jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat geen adequate uiteenzetting van
voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van International Financial Reporting Standards
zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaat-
bepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de en-
titeit en de omstandigheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent
de continuïteit van de entiteit. De in de enkelvoudige jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat
geen adequate uiteenzetting van voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek
2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaat-
bepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de en-
titeit en de omstandigheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent
de continuïteit van de entiteit. De in de enkelvoudige jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat
geen adequate uiteenzetting van voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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en van het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resul-
taatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de
entiteit en de omstandigheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent
de continuïteit van de entiteit. De in de geconsolideerde jaarrekening onder punt... gegeven toelichting
bevat geen adequate uiteenzetting van voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van Titel 9
Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9
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beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resul-
taatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de
entiteit en de omstandigheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent
de continuïteit van de entiteit. De in de geconsolideerde jaarrekening onder punt... gegeven toelichting
bevat geen adequate uiteenzetting van voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van Interna-
tional Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8
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Afkeurend oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen11

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.14

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

14

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de entiteit en de omstan-
digheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van
de entiteit. De in de jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat geen adequate uiteenzetting van
voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat over 201X9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

781

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1



1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de entiteit en de omstan-
digheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van
de entiteit. De in de jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat geen adequate uiteenzetting van
voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van International Financial Reporting Standards
zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Afkeurend oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) die
wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van
het resultaat en de kasstromen over 201X9 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen10

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.13

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

10

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.11

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.12

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

13

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.18G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons afkeurend oordeel te bieden.

Onderbouwing van het afkeurend oordeel
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de entiteit. De financiële positie van de entiteit en de omstan-
digheden waarin de entiteit verkeert geven aanleiding tot ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van
de entiteit. De in de jaarrekening onder punt... gegeven toelichting bevat geen adequate uiteenzetting van
voornoemde omstandigheden, hetgeen een afwijking is van International Financial Reporting Standards
zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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Afkeurend oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat en de kasstromen over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Afkeurend oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening, vanwege het belang van de aangelegenheid(heden)
die wordt/worden beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van het afkeurend oordeel", geen getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X
en van het resultaat over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'afkeurend oordeel'11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens ontoereikende uiteenzetting onzekerheid continuïteitWat is de onderbouwing van het afkeurend oordeel?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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2.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) beoordeeld. Het
bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid
een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang
van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring
kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X2 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Goedkeurende conclusieTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.
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2.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter bena-
drukking van aangelegenheden

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) beoordeeld. Het
bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid
een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang
van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring
kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X2 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is. Deze situatie doet
geen afbreuk aan onze conclusie.

Plaats en datum

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Goedkeurende conclusieTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

Ja, om een andere reden.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.
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2.3 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van
onzekerheid omtrent de continuïteit

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) beoordeeld. Het
bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid
een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang
van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring
kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ...
(naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X2 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1
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gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Deze situatie doet
geen afbreuk aan onze conclusie.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Goedkeurende conclusieTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

Ja, in verband met onzekerheid over de continuïteit.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.
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2.5 Beoordelingsverklaringmet beperking wegens een afwijking vanmaterieel belang
in de jaarrekening

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) beoordeeld. Het
bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid
een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang
van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring
kan worden ontleend.

Onderbouwing van de conclusie met beperking
De voorraden zijn op de balans opgenomen voor ad €... Wij verschillen van mening met het bestuur van
de entiteit over de waardering daarvan. De voorraden zijn niet gewaardeerd tegen de laagste van kostprijs
of opbrengstwaarde maar tegen kostprijs hetgeen een afwijking is van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Uit de administratie van de entiteit blijkt dat de voorraden ad €... lager
gewaardeerd zouden moeten worden om tot opbrengstwaarde te komen. Eveneens zou de kostprijs van
de omzet stijgen met ad €..., terwijl de vennootschapsbelasting, winst na belasting en eigen vermogen met
respectievelijk ad €..., ad €..., en ad €... verlaagd zouden moeten worden.

Conclusie met beperking
Op grond van onze beoordeling is ons uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Onderbouwing van de conclusie met beperking" niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1
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het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X2 in overeen-

stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Conclusie met beperkingTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

Wegens een afwijking van materieel belang tegen een deel

van de jaarrekening

Wat is de reden dat u een conclusie met beperking heeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2

797

Beoordelingsverklaring bij een jaarrekening2



2.6 Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een wezenlijke afwijking in de jaar-
rekening

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) beoordeeld. Het
bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid
een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang
van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring
kan worden ontleend.

Onderbouwing van de afkeurende conclusie
De bestaande onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn in de balans niet tot uitdrukking gebracht.
Volgens Titel 9 Boek 2 BW dient voor deze verplichtingen een voorziening te worden gevormd. De per ba-
lansdatum benodigde voorziening bedraagt ad €... Dientengevolge is het vermogen, rekening houdend met
belastingeffecten, met ad €... en het resultaat, rekening houdend met belastingeffecten, met ad €... te hoog
voorgesteld.

Afkeurende conclusie
Op grond van onze beoordeling concluderen wij dat de jaarrekening, vanwege het belang van de aangele-
genheid die wordt beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de afkeurende conclusie", geen getrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1
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201X en van het resultaat over 201X2 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW).

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Afkeurende conclusieTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2
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2.7 Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie

N.B.: Bij een beperking in de uitvoering van zijn opdracht dient de accountant na te gaan of hij op rationele
gronden de opdracht op een verantwoorde wijze kan afronden. De Nederlandse Standaard 2400 geeft de
accountant de mogelijkheid om de beperking te rapporteren in zijn beoordelingsverklaring. Volgens de
Nederlandse Standaard 2400.27.c (II) dient de accountant, indien het effect van de beperking van wezenlijke
betekenis is, in zijn verklaring tot uitdrukking te brengen dat geen enkele zekerheid wordt verstrekt. In dat
geval kan deze voorbeeldtekst worden gebruikt.

Bij beoordeling van tussentijdse financiële informatie gelden volgens de Nederlandse Standaard 2410 ook
nog nadere voorschriften. Volgens de Nederlandse Standaard 2410.48 is een beperking in de uitvoering
voor de accountant in normale omstandigheden een belemmering om de beoordeling af te ronden. De
accountant dient in dit geval volgens de Nederlandse Standaard 2410.49 te overwegen of het in de omstan-
digheden wel gepast is een verklaring af te geven. Mogelijk kunnen wet- en regelgeving de accountant ver-
plichten om een verklaring af te geven. In dat geval kan deze voorbeeldtekst worden gebruikt.

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport1opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats)
te beoordelen. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Om reden vermeld in de
paragraaf "Onderbouwing van de onthouding van een conclusie", hebben wij echter geen informatie kunnen
verkrijgen die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Onderbouwing van de onthouding van een conclusie
Het aandeel van... (naam entiteit) in de door haar aangegane joint venture XYZ in... (land) is op de balans
opgenomen voor ad €... Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan...% van het balanstotaal van... (naam entiteit)

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1
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per... 201X. Wij hebben geen toestemming verkregen om in contact te treden met het bestuur en de accoun-
tant van XYZ, evenmin hebben wij inzage gekregen in zijn controledossiers. Als gevolg daarvan hebben wij
niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel van...
(naam entiteit) in de activa en de passiva van XYZ en in de opbrengsten en kosten van XYZ over 201X.

Onthouding van een conclusie
Gelet op hetgeen wij hiervoor in de paragraaf "Onderbouwing van de onthouding van een conclusie" hebben
vermeld, hebben wij geen informatie kunnen verkrijgen die voldoende en geschikt is om op basis daarvan
tot een conclusie te komen. Dientengevolge verstrekken wij geen enkele zekerheid.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Onthouding van een conclusieTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

Wegens wezenlijke beperking in de beoordeling ten aanzien

van één post in de jaarrekening.

Wat is de reden dat u zich onthoudt van een conclusie?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.
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2.8 Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie

N.B.: Bij een beperking in de uitvoering van zijn opdracht dient de accountant na te gaan of hij op rationele
gronden de opdracht op een verantwoorde wijze kan afronden. De Nederlandse Standaard 2400 geeft de
accountant de mogelijkheid om de beperking te rapporteren in zijn beoordelingsverklaring. Volgens de
Nederlandse Standaard 2400.27.c (II) dient de accountant, indien het effect van de beperking van wezenlijke
betekenis is, in zijn verklaring tot uitdrukking te brengen dat geen enkele zekerheid wordt verstrekt. In dat
geval kan deze voorbeeldtekst worden gebruikt.

Bij beoordeling van tussentijdse financiële informatie gelden volgens de Nederlandse Standaard 2410 ook
nog nadere voorschriften. Volgens de Nederlandse Standaard 2410.48 is een beperking in de uitvoering
voor de accountant in normale omstandigheden een belemmering om de beoordeling af te ronden. De
accountant dient in dit geval volgens de Nederlandse Standaard 2410.49 te overwegen of het in de omstan-
digheden wel gepast is een verklaring af te geven. Mogelijk kunnen wet- en regelgeving de accountant ver-
plichten om een verklaring af te geven. In dat geval kan deze voorbeeldtekst worden gebruikt.

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport1opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats)
te beoordelen. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Om reden vermeld in de
paragraaf "Onderbouwing van de onthouding van een conclusie", hebben wij echter geen informatie kunnen
verkrijgen die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Onderbouwing van de onthouding van een conclusie
Met betrekking tot de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X-1) is geen accountantscontrole toegepast, noch is een beoordelingsopdracht uitgevoerd. Het is

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1
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niet mogelijk gebleken achteraf tot een beoordeling te komen van de balans per 31 december 201X-1. Indien
bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op de gepre-
senteerde resultaten over 201X2. Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de

grootte en de samenstelling van het resultaat over 201X3.

Onthouding van een conclusie
Gelet op hetgeen wij hiervoor in de paragraaf "Onderbouwing van de onthouding van een conclusie" hebben
vermeld, hebben wij geen informatie kunnen verkrijgen die voldoende en geschikt is om op basis daarvan
tot een conclusie te komen. Dientengevolge verstrekken wij geen enkele zekerheid.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd of beoordeeld
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast, noch is daarop een beoordelingsopdracht uitgevoerd. Derhalve zijn
de in de winst-en-verliesrekening ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd of beoordeeld.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2400Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

Onthouding van een conclusieTot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? Zie hand-

leiding 2.2.

De jaarrekening van vorig jaar is niet gecontroleerd of beoor-

deeld. Er is derhalve geen zekerheid over de beginbalans.

Wat is de reden dat u zich onthoudt van een conclusie?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 2.3.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag of anders?

Zie handleiding 2.4.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3
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AntwoordVraag

EntiteitOp wat voor soort entiteit heeft de verantwoording betrek-

king? Zie handleiding 2.5.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 2.6.
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3.1 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening

_____________________________________________________________________________

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëin-
digd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) bestaande uit de balans
per 31 december 201X en de winst-en-verliesrekening over 201X1 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit2

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit3.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de
NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep
geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben
wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Plaats en datum

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Samenstellingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Het Koninklijk NIVRAVan welke beroepsorganisatie bent u lid? Zie handleiding

3.1.

Nee, er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegen-

heden.

Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 3.2.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 3.2.

Het bestuurWie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarreke-

ning?
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3.2 Samenstellingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden

_____________________________________________________________________________

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëin-
digd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) bestaande uit de balans
per 31 december 201X en de winst-en-verliesrekening over 201X1 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit2

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit3.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de
NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep
geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben
wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3
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Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet
is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de entiteit verwikkeld is.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Samenstellingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Het Koninklijk NIVRAVan welke beroepsorganisatie bent u lid? Zie handleiding

3.1.

Ja, vrijwillige paragraaf ter benadrukking van aangelegenhe-

den.

Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 3.2.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 3.2.

Het bestuurWie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarreke-

ning?
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3.3 Samenstellingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid
omtrent de continuïteit

_____________________________________________________________________________

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëin-
digd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) bestaande uit de balans
per 31 december 201X en de winst-en-verliesrekening over 201X1 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit2

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit3.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de
NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep
geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben
wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3
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Benadrukking van een onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit
een netto verlies van ad euro... over 201X heeft geleden en dat per... 201X de kortlopende schulden van de
entiteit de totale activa overstegen met ad euro... Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in punt..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Samenstellingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Het Koninklijk NIVRAVan welke beroepsorganisatie bent u lid? Zie handleiding

3.1.

Ja, inzake continuïteit.Is er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 3.2.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 3.2.

Het bestuurWie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarreke-

ning?
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4.1.1 Goedkeurende controleverklaring bij balansmet toelichting kleine rechtspersoon
bestemd voor deponering bij het handelsregister

N.B.: Onder 4.1 is een voorbeeldtekst opgenomen voor een controleverklaring bij de balans met toelichting
van een kleine rechtspersoon die bij het Handelsregister wordt gedeponeerd. De balans en toelichting zijn
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen en vrijstellingen van artikel 2:396 lid 8 BW. De bedoeling
van de wet is om de kleine rechtspersoon vrijstellingen te verlenen voor de te publiceren financiële informatie.
In artikel 2:396 lid 8 is de financiële informatie vermeld die de kleine rechtspersoon minimaal moet depo-
neren bij het Handelsregister. In het kader van de Nederlandse Standaarden wordt deze balans met toelich-
ting gezien als een aparte verantwoording. Indien de accountant wordt gevraagd om een controleverklaring
bij deze verantwoording af te geven is sprake van een nieuwe opdracht.
Aangezien, in de bedoeling van de wetgever, de informatie in de te publiceren financiële informatie is afgeleid
van de jaarrekening is deze voorbeeldtekst gebaseerd op de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om
te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Bijgesloten balans met toelichting per 31 december 201X is bestemd voor het deponeren bij het handelsre-
gister. De balans met toelichting is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 201X van ... (naam enti-
teit(en)). Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van
... (datum verklaring volledige jaarrekening). De desbetreffende jaarrekening en deze daaraan ontleende
balans met toelichting bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de
datum van onze controleverklaring van ... (datum verklaring volledige jaarrekening).
De balans met toelichting bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Voor ... (naam entiteit(en)) is de, op basis van artikel
2:394 BW, openbaar te maken financiële informatie beperkt tot de informatie als vermeld in artikel 2:396
lid 8 BW.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans met toelichting onder toepassing van het
bepaalde in artikel 2:396 lid 8 BW.

De subkop 'Verklaring betreffende de jaarrekening' is niet nodig wanneer de tweede subkop 'Verklaring betref-
fende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties' niet van toepassing is.

1
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de balans met toelichting op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Stan-
daard 810 "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel
Naar ons oordeel is de voor het deponeren bij het handelsregister bestemde balans met toelichting per 31
december 201X in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening
201X van ... (naam entiteit(en)) onder toepassing van het bepaalde in artikel 2:396 lid 8 BW.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Verklaring bij balans met toelichting kleine rechtspersonen

bestemd voor deponering bij het handelsregister

Wat voor soort document wilt u opstellen?

4.1 Goedkeurende controleverklaring bij balans met toelich-

ting kleine rechtspersoon bestemd voor deponering bij het

handelsregister

Van welk soort verklaring bij balans met toelichting kleine

rechtspersoon bestemd voor deponering bij de handelsre-

gister zoekt u een voorbeeld?
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van controle-
opdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

814
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

5.1.1

818
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekeningop-
gesteld)

5.1.2

822
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
eenafzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

5.1A

826
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

5.1B

830
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

5.1C

834
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijkeenkelvoudige jaarrekening opgesteld

5.1D

838
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

5.1E

842
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

5.1F

846

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht;

5.1G
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening11 ter vergelijking opge-

nomen bedragen niet gecontroleerd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11

815

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening-
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht11 ter vergelijking opgenomen

bedragen niet gecontroleerd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
eenafzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de enkelvoudige jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening11 ter verge-

lijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige
balans per 31 december 201X, het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X3

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de enkelvoudige jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en niet-

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht11 ter vergelijking

opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201X3 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-
geving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de geconsolideerde jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening11 ter

vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijkeenkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-
solideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht
201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X10 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10
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Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de geconsolideerde jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht11 ter verge-

lijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconso-
lideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening11 ter vergelijking opge-

nomen bedragen niet gecontroleerd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11

839

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.

840

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsoli-
deerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen
vermogen en kasstroomoverzicht over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6
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controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel9 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen over 201X10 in

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht11 ter vergelijking opgenomen

bedragen niet gecontroleerd.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

7

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.9

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.10

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

11
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen12

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag13, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag14, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.15

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

12

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.13

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.14

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

15

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.1 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - beginbalans toereikende controle-informatie

5.1G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht;

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.3 De

jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X4 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31
december 201X en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn op-

genomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtin-
gen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en de kasstromen
over 201X12 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.12

847

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



Oordeel13 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X14 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening, het overzicht van ge-
realiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht15

ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen16

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag17, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag18, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.19

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

15

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

16

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.17

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.18

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

19

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van controle-
opdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over beginbalans

851
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

5.2.1

854
Controleverklaring van oordeelonthouding; niet voldoende en geschikte controle-
informatie over de beginbalans, wel over de eindbalans

5.2.1.1

858
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekeningop-
gesteld)

5.2.2

862
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
eenafzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

5.2A

865
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

5.2B

869
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

5.2C

872
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijkeenkelvoudige jaarrekening opgesteld

5.2D

876
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

5.2E

879
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

5.2F

883

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht;

5.2G
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst- en verliesre-
kening over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening6 ter vergelijking opge-

nomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2.1.1 Controleverklaring van oordeelonthouding; niet voldoende en geschikte
controle-informatie over de beginbalans, wel over de eindbalans

N.B.: Deze voorbeeldtekst is gebaseerd op de situatie uit de Nederlandse Standaard 510 par. 10, respectie-
velijk A8 aangepast aan de Nederlandse situatie. Het onder deze omstandigheden afgeven van een goed-
keurend oordeel bij de eindbalans is alleen mogelijk als het resultaat niet afzonderlijk in de balans wordt
vermeld.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst- en verliesre-
kening over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel. De verkregen controle-informatie is
wel geschikt als basis voor ons oordeel over de balans per 31 december 201X met bij behorende toelichting.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de openingsbalans per 201X-1 (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte
en de samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de
jaarrekening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed
zijn op de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op
30 juni 201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samen-
stelling van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Oordeel over de balans per 31 december 201X met bijbehorende toelichting
Wij zijn van oordeel dat de balans per 31 december 201X met bijbehorende toelichting in alle van materieel
belang zijnde aspecten is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening6 ter vergelijking opge-

nomen bedragen niet gecontroleerd.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans, wel

over de eindbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening-
opgesteld)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum), het overzicht van gerea-
liseerde en niet gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en an-
dere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht6 ter vergelijking opgenomen

bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
eenafzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum) en de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de enkelvoudige jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening6 ter vergelijking

opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.

864

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire ves-
tigingsplaats) te controleren. Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per ...
(rapportagedatum), het enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het en-
kelvoudige mutatieoverzicht eigen vermogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X (of voor
een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de enkelvoudige jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht6 ter vergelijking

opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum) en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de geconsolideerde jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening6 ter

vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijkeenkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor

een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire
vestigingsplaats) te controleren. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4

872

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelont-
houding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de geconsolideerde jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X-1) is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht6 ter vergelijking

opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum) en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening6 ter vergelijking opge-

nomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per ... (rapporta-
gedatum), het geconsolideerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten,
mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht6 ter vergelijking opgenomen

bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen7

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag8, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar

is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.10

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

10

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

882

Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoe-
ring van controleopdrachten en bij een beginbalans

5



5.2 Controleverklaring bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van
controleopdracht - niet voldoende en geschikte controle-informatie over begin-
balans

5.2G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht;

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben opdracht gekregen de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en))te ... (statutaire vestigingsplaats)
te controleren. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsoli-
deerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per ... (rapportagedatum), het geconsolideerde
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroom-
overzicht over ... (rapportagedatum) en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belang-
rijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat
uit de enkelvoudige balans per ... (rapportagedatum) en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) met de toelichting waarin
zijn opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toe-
lichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag4 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

3

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.4
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acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn
wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop
ons controleoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 201X-1 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarre-
kening over het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).
Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op
de gepresenteerde resultaten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X). Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling
van het resultaat over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

Oordeelonthouding 5 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening.

Oordeelonthouding 6 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid(heden) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de
getrouwheid van de enkelvoudige jaarrekening.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) is
geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening, het overzicht van ge-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".5

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van "oordeelonthouding".6
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realiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht7

ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen8

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag9, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag10, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.11

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Eerste controleWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen over de beginbalans

Wat is de reden dat u een oordeelonthouding geeft?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

7

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.10

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

11

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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7.1 Goedkeurende controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing; jaar-
rekening wél opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving

NB: Deze verklaring dient slechts te worden afgegeven indien de cliënt een verslaggevingsstelsel toepast
dat in Nederland algemeen aanvaard is, op basis van de wet, richtlijnen of algemeen aanvaarde gebruiken
in de branche. Algemeen aanvaarde verslaggevingsstelsels zijn, bijvoorbeeld:

● Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven

● Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen

In de voorbeeldtekst wordt verwezen naar RJ 640; deze verwijzing dient te worden aangepast indien sprake
is van een ander algemeen aanvaard verslaggevingsstelsel.

In de situaties dat controleverklaring 7.1 van toepassing is, is het uiteraard mogelijk dat een controleverklaring
met beperking, een controleverklaring van oordeelonthouding of een afkeurende controleverklaring dient
te worden afgegeven. Wij wijzen erop dat in dat geval onder meer de slotzin van de paragraaf 'Verantwoor-
delijkheid van de accountant' en het opschrift van de oordeelparagraaf dienen te worden aangepast. In het
geval van een controleverklaring van oordeelonthouding dient bovendien de aanhef van de inleidende pa-
ragraaf te worden gewijzigd en dient de paragraaf 'Verantwoordelijkheid van de accountant' in zijn geheel
te worden aangepast. Verwezen wordt naar bijvoorbeeld de verklaringen in de 1-serie.

In RJ 640 wordt geëist dat er een jaarverslag wordt opgesteld, zonder dat in RJ 640 wordt ingegaan op
eventuele verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening, zoals wel in Titel 9 Boek 2 BW. Omdat
Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing is en in RJ 640 op dit terrein geen vergelijkbare eisen worden gesteld
aan de accountant, is een afzonderlijke paragraaf over de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaar-
rekening weggelaten in de hierna volgende voorbeeldrapportage. In de situatie dat het jaarverslag naar het
oordeel van de accountant niet verenigbaar is met de jaarrekening, dient rekening te worden gehouden met
de vereisten van de Nederlandse Standaard 720.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

887

Controleverklaring; Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing7



jaarrekening bestaat uit de balans per ... (rapportagedatum) en de winst-en-verliesrekening over 201X2 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen.3

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit4 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag5, beide in

overeenstemming met [de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving (bijv. RJ 640 Organisaties zonder winststreven)]. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit6. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

4

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.5

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

6

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
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grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit7

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel8 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X9 in overeenstemming met

[de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving (bijv. RJ
640 Organisaties zonder winststreven)].

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing,

wel volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

OverigWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.8

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.9
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

In de verklaring wordt niets vermeld over het jaarverslagIs het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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8.1.1A Controleverklaring bij samengevatte jaarrekening, opgesteld op basis van
criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accoun-
tant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn. Goedkeurend
oordeel bij gecontroleerde jaarrekening. Geen aanpassing in verklaring bij gecontro-
leerde jaarrekening. Datum verklaring samengevatte jaarrekening later dan datum
verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is ontleend

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 201X, de
samengevatte winst-en-verliesrekening, het samengevatte mutatieoverzicht eigen vermogen en het samen-
gevatte kasstroomoverzicht over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening1 van ... (naam en-

titeit(en)). Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring
van ... (datum verklaring volledige jaarrekening). Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan,
bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze contro-
leverklaring van ... (datum verklaring volledige jaarrekening).

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van... (meldt het stelsel
voor financiële verslaggeving dat is gehanteerd in de gecontroleerde jaarrekening van de entiteit). Het
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen
van de gecontroleerde jaarrekening van ... (naam entiteit(en)).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening
in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in... (note x) van de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van
onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financïële overzichten".

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

1
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Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent
met de gecontroleerde jaarrekening van ... (naam entiteit(en)) en in overeenstemming met de grondslagen
zoals beschreven in... (note x) van de toelichting.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bij op jaarrekening gelijkende opstellingWat voor soort document wilt u opstellen?

8.1.1A Controleverklaring bij samengevatte jaarrekening,

opgesteld op basis van criteria die door het management

Op welke soort op de jaarrekening gelijkende opstelling heeft

de controleverklaring betrekking?

zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accountant heeft

vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.

Goedkeurend oordeel bij gecontroleerde jaarrekening. Datum

verklaring samengevatte jaarrekening later dan datum ver-

klaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is ontleend
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8.1.1B Controleverklaring bij samengevatte jaarrekening, opgesteld op basis van
criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accoun-
tant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn. Oordeel met
beperking bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring samengevatte jaarre-
kening later dan datum verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is
ontleend

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 201X, de
samengevatte winst-en-verliesrekening, het samengevatte mutatieoverzicht eigen vermogen en het samen-
gevatte kasstroomoverzicht over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni
201X) met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening1 van ... (naam en-

titeit(en)). Wij hebben een oordeel met beperking verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring
van ... (datum verklaring volledige jaarrekening) (zie hierna). Desbetreffende jaarrekening en deze samen-
vatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum
van onze controleverklaring van ... (datum verklaring volledige jaarrekening).

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van... (meldt het stelsel
voor financiële verslaggeving dat is gehanteerd in de gecontroleerde jaarrekening van de entiteit). Het
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen
van de gecontroleerde jaarrekening van ... (naam entiteit(en)).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening
op de wijze zoals beschreven in... (note x) van de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van
onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

1
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Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de
gecontroleerde jaarrekening van ... (naam entiteit(en)) en in overeenstemming met de wijze zoals beschreven
in... (note x) van de toelichting. Echter de samengevatte jaarrekening omvat een afwijking in dezelfde mate
als de gecontroleerde jaarrekening van ... (naam entiteit(en)) per 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X).

De afwijking in de gecontroleerde jaarrekening is omschreven in ons oordeel met beperking in onze contro-
leverklaring van ... (datum verklaring volledige jaarrekening). Onder de vorderingen is een als volwaardig
opgenomen vordering ad €... begrepen die vanwege het faillissement van de betrokken debiteur niet meer
kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans geen voorziening opgenomen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bij op jaarrekening gelijkende opstellingWat voor soort document wilt u opstellen?

8.1.1B Controleverklaring bij samengevatte jaarrekening,

opgesteld op basis van criteria die door het management

Op welke soort op de jaarrekening gelijkende opstelling heeft

de controleverklaring betrekking?

zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accountant heeft

vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.

Oordeel met beperking bij gecontroleerde jaarrekening.

Datum verklaring samengevatte jaarrekening later dan datum

verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is ont-

leend
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8.2.1 Goedkeurende controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing;
jaarrekening niet opgesteld volgens een in Nederland algemeen aanvaard verslag-
gevingsstelsel, doch wel in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en
beschreven grondslagen

NB: Deze verklaring wordt afgegeven in het kader van de uitvoering van een bijzondere controleopdracht.
De verklaring kan alleen worden gebruikt indien sprake is van een beperkte, bekende, verspreidingskring.
Het gebruik van deze verklaring bij een jaarrekening die een volledige set van financiële overzichten voor
algemene doeleinden vormt, is niet toegestaan.
Er dient terughoudend te worden omgegaan met het afgeven van deze verklaring omdat de jaarrekening
niet wordt opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. Het bestuur dient derhalve gedegen
te kunnen motiveren waarom het vindt dat het gekozen stelsel geschikt en toereikend is in de gegeven
omstandigheden. De accountant dient voordat hij de opdracht tot controle van de jaarrekening accepteert,
vast te stellen dat de door de entiteit gekozen grondslagen inderdaad geschikt en toereikend zijn gegeven
de cliëntspecifieke omstandigheden.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht1 opgenomen jaarrekening over 201X (of voor een

gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 201X en de winst-
en-verliesrekening over 201X2 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming
met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt... van de toelichting
van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X) van ... (naam entiteit(en)), in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeen-
stemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt... van de
toelichting van de jaarrekening.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) is opgesteld voor ... (omschrijving spe-
cifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrij-
ving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.
Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving
specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.3

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.3

896

Controleverklaring bij op jaarrekening gelijkende opstelling8



Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bij op jaarrekening gelijkende opstellingWat voor soort document wilt u opstellen?

8.2.1 Goedkeurende controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW

niet van toepassing; jaarrekening niet opgesteld volgens een

Op welke soort op de jaarrekening gelijkende opstelling heeft

de controleverklaring betrekking?

in Nederland algemeen aanvaard verslaggevingsstelsel, doch

wel in overeenstemming met de door de entiteit gekozen

en beschreven grondslagen
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9.1.1 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – Het materialiteitsniveau
zoals opgegeven in instructies van de groepsaccountant is groter dan die voor de
jaarrekening van de entiteit (zelfstandig onderdeel)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: ... (naam groepsaccountant)

Zoals gevraagd in uw instructies ... (naam en datum instructies), hebben wij, voor de controle van de ge-
consolideerde jaarrekening van ... (naam moedermaatschappij) de bijgaande financiële informatie van ...
(naam component) over ... (boekjaar)1 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van deze financiële informatie in overeen-
stemming met de verslaggevingsinstructies van ... (naam moedermaatschappij) ... (datum). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen
van de financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten. De financiële informatie is alleen opgesteld om ... (naam moedermaatschappij) in staat
te stellen de geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële informatie op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden en uw instructies d.d.... (datum). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële informatie geen afwijkingen van materieel belang
bevat. Zoals gevraagd bevatten onze controlewerkzaamheden ook de aanvullende werkzaamheden zoals
opgenomen in uw instructies. Ingevolge uw instructies, hebben wij onze werkzaamheden gepland en uitge-
voerd rekening houdend met het door u opgegeven materialiteitsniveau, wat afwijkt van het materialiteits-
niveau dat zou zijn gehanteerd om een oordeel te kunnen geven over de financiële informatie van de entiteit
als zelfstandig onderdeel.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de financiële informatie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk

De te onderscheiden componenten van het rapporteringspakket hangen samen met het van toepassing zijnde
stelsel voor financiële verslaggeving.

1
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van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de financiële informatie door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële informatie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden. De conclusies die wij hebben getrokken ter vorming van ons oordeel
zijn gebaseerd op het materialiteitsniveau zoals opgegeven in uw instructies ten behoeve van de controle
van de geconsolideerde jaarrekening.

Oordeel
Naar ons oordeel is de financiële informatie van ... (naam component) over ...(boekjaar) in alle van materieel
belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verslaggevingsinstructies van ... (naam
moedermaatschappij).

Basis voor de financiële verslaggeving en beperking in verspreidingskring en het gebruik
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vermelden wij dat deze financiële informatie is opgesteld met het
doel informatie te verstrekken aan [naam moedermaatschappij] om deze in staat te stellen de geconsoli-
deerde jaarrekening op te stellen. Dientengevolge is de financiële informatie geen volledige set van financi-
ële overzichten van...(naam component) in overeenstemming met...(stelsel van financiële verslaggeving
dat ten grondslag ligt aan de verslaggevingsgrondslagen van de moedermaatschappij) en is niet bedoeld
om een getrouw beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van...(naam compo-
nent) per ... (datum) en van het resultaat en de kasstromen over ...(boekjaar). Hierdoor is de financiële in-
formatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor...(naam groepsaccountant) en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen dan...(naam groepsaccountant).

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleindenWat voor soort document wilt u opstellen?

9.1 Goedkeurend oordeel; tolerantie voor consolidatiedoel-

einden groter dan die voor de jaarrekening van de entiteit

Wat voor soort oordeel heeft u over de financiële overzichten

voor consolidatiedoeleinden?

900

Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden9



9.2.1 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – beperking van materieel
belang in de controle, alsmede een bedenking van materieel belang tegen een deel
van de opstelling. Het materialiteitsniveau zoals opgegeven in instructies van de
groepsaccountant is groter dan die voor de jaarrekening van de entiteit (zelfstandig
onderdeel)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: ... (naam groepsaccountant)

Zoals gevraagd in uw instructies ... (naam en datum instructies), hebben wij, voor de controle van de ge-
consolideerde jaarrekening van ... (naam moedermaatschappij) de bijgaande financiële informatie van ...
(naam component) over ... (boekjaar)1 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van deze financiële informatie in overeen-
stemming met de verslaggevingsinstructies van ... (naam moedermaatschappij) ... (datum). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen
van de financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten. De financiële informatie is alleen opgesteld om ... (naam moedermaatschappij) in staat
te stellen de geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële informatie op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden en uw instructies d.d.... (datum). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële informatie geen afwijkingen van materieel belang
bevat. Zoals gevraagd bevatten onze controlewerkzaamheden ook de aanvullende werkzaamheden zoals
opgenomen in uw instructies. Ingevolge uw instructies, hebben wij onze werkzaamheden gepland en uitge-
voerd rekening houdend met het door u opgegeven materialiteitsniveau, wat afwijkt van het materialiteits-
niveau dat zou zijn gehanteerd om een oordeel te kunnen geven over de financiële informatie van de entiteit
als zelfstandig onderdeel.

De te onderscheiden componenten van het rapporteringspakket hangen samen met het van toepassing zijnde
stelsel voor financiële verslaggeving.

1
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de financiële informatie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de financiële informatie door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële informatie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden. De conclusies die wij hebben getrokken ter vorming van ons oordeel
zijn gebaseerd op het materialiteitsniveau zoals opgegeven in uw instructies ten behoeve van de controle
van de geconsolideerde jaarrekening.

Onderbouwing van het oordeel met beperking

1. In de balans zijn de voorraden opgenomen voor een bedrag van €... Dit bedrag heeft voor €... betrek-
king op voorraden die in het buitenland liggen opgeslagen. Het laatste bedrag is ontleend aan de
door de entiteit gevoerde administratie. Wegens de geografische ligging en ambtelijke beletselen
was het ons niet mogelijk de opname van deze voorraden bij te wonen. Evenmin hebben wij op
andere wijze het bestaan en de waardering van deze voorraden kunnen verifiëren.

2. Onder de vorderingen is een als volwaardig opgenomen vordering ad €... begrepen, die wegens het
faillissement van de betrokken debiteur niet meer kan worden geïncasseerd. Hiervoor is in de balans
geen voorziening opgenomen.

Oordeel met beperking
Naar ons oordeel is de financiële informatie van ... (naam component) over ...(boekjaar) uitgezonderd de
mogelijke effecten van de aangelegenheid in punt 1 van de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met
beperking" en uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in punt 2 van de paragraaf
"Onderbouwing van het oordeel met beperking" in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming met de verslaggevingsinstructies van ... (naam moedermaatschappij).

Basis voor de financiële verslaggeving en beperking in verspreidingskring en het gebruik
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vermelden wij dat deze financiële informatie is opgesteld met het
doel informatie te verstrekken aan [naam moedermaatschappij] om deze in staat te stellen de geconsoli-
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deerde jaarrekening op te stellen. Dientengevolge is de financiële informatie geen volledige set van financi-
ële overzichten van...(naam component) in overeenstemming met...(stelsel van financiële verslaggeving
dat ten grondslag ligt aan de verslaggevingsgrondslagen van de moedermaatschappij) en is niet bedoeld
om een getrouw beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van...(naam compo-
nent) per ... (datum) en van het resultaat en de kasstromen over ...(boekjaar). Hierdoor is de financiële in-
formatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor...(naam groepsaccountant) en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen dan...(naam groepsaccountant).

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleindenWat voor soort document wilt u opstellen?

9.2 Oordeel met beperking wegens beperking van materieel

belang in de controle, alsmede een bedenking van materieel

Wat voor soort oordeel heeft u over de financiële overzichten

voor consolidatiedoeleinden?

belang tegen een deel van de opstelling; tolerantie voor

consolidatiedoeleinden groter dan die voor de jaarrekening

van de entiteit
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9.3.1 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden –beperking vanmaterieel belang
in de controle doordat de groepsaccountant in de instructies aangeeft dat bepaalde
werkzaamheden niet hoeven te worden verricht (deze werkzaamheden worden op
groepsniveau uitgevoerd). De component accountant is vanmening dat er daardoor
sprake is van een beperking in de reikwijdte van de controle (‘scope limitation’)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: ... (naam groepsaccountant)

Zoals gevraagd in uw instructies ... (naam en datum instructies), hebben wij, voor de controle van de ge-
consolideerde jaarrekening van ... (naam moedermaatschappij) de bijgaande financiële informatie van ...
(naam component) over ... (boekjaar)1 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van deze financiële informatie in overeen-
stemming met de verslaggevingsinstructies van ... (naam moedermaatschappij) ... (datum). Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen
van de financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten. De financiële informatie is alleen opgesteld om ... (naam moedermaatschappij) in staat
te stellen de geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over deze financiële informatie op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de financiële informatie geen afwijkingen van materieel belang bevat. Zoals gevraagd bevatten onze
controlewerkzaamheden ook de aanvullende werkzaamheden zoals opgenomen in uw instructies. Ingevolge
uw instructies, hebben wij onze werkzaamheden gepland en uitgevoerd rekening houdend met het door u
opgegeven materialiteitsniveau dat afwijkt van het materialiteitsniveau dat zou zijn gehanteerd om een
oordeel te kunnen geven over de financiële informatie van de entiteit als zelfstandig onderdeel.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de financiële informatie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk

De te onderscheiden componenten van het rapporteringspakket hangen samen met het van toepassing zijnde
stelsel voor financiële verslaggeving.

1

904

Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden9



van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de financiële informatie door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële informatie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel met beperking te bieden. De conclusies die wij hebben getrokken ter vorming
van ons oordeel zijn gebaseerd op het materialiteitsniveau zoals opgegeven in uw instructies ten behoeve
van de controle van de geconsolideerde jaarrekening.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Ingevolge uw instructies is de reikwijdte van onze controle beperkt en hebben wij op uw verzoek de volgende
werkzaamheden niet uitgevoerd... (opsomming werkzaamheden).

Het is voor ons praktisch niet uitvoerbaar aan te geven wat de mogelijke financiële effecten zijn van de ons
opgelegde beperking.

Oordeel met beperking
Naar ons oordeel is de financiële informatie van ... (naam component) over ...(boekjaar) uitgezonderd de
mogelijke effecten van de aangelegenheid in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking"
in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verslaggevingsinstructies
van ... (naam moedermaatschappij).

Basis voor de financiële verslaggeving en beperking in verspreidingskring en het gebruik
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vermelden wij dat deze financiële informatie is opgesteld met het
doel informatie te verstrekken aan [naam moedermaatschappij] om deze in staat te stellen de geconsoli-
deerde jaarrekening op te stellen. Dientengevolge is de financiële informatie geen volledige set van financi-
ële overzichten van...(naam component) in overeenstemming met...(stelsel van financiële verslaggeving
dat ten grondslag ligt aan de verslaggevingsgrondslagen van de moedermaatschappij) en is niet bedoeld
om een getrouw beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van...(naam compo-
nent) per ... (datum) en van het resultaat en de kasstromen over ...(boekjaar). Hierdoor is de financiële in-
formatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor...(naam groepsaccountant) en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen dan...(naam groepsaccountant).
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleindenWat voor soort document wilt u opstellen?

9.3 Goedkeurend oordeel; tolerantie voor consolidatiedoel-

einden gelijk aan die voor de jaarrekening van de entiteit

Wat voor soort oordeel heeft u over de financiële overzichten

voor consolidatiedoeleinden?
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10.1 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij
een enkelvoudige jaarrekening, met een expliciete financiële rechtmatigheidsverant-
woording door het bestuur

N.B.1: Gezien de diversiteit in de publieke sector met betrekking tot verslaggevingstelsels (zie ook de Ne-
derlandse Standaard 200.13a en 700.7b/35/36/37) en rechtmatigheid1, mede op basis van verschillende

wet- en regelgeving en daarop gebaseerde controleprotocollen, zal deze basis voorbeeldtekst op basis van
een “getrouw-beeld-stelsel” nog aangepast moeten worden aan de specifieke situatie. Dit kan gebeuren in
de cursieve teksten en op basis van de voetnoten. De verplichte teksten zijn standaard opgenomen, de
aanpassingen en aanvullingen daarop voor de publieke sector zijn in de cursieve teksten vermeld.

N.B.2: Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de financiële rechtmatigheid stelt het bestuur de recht-
matigheidsverantwoording op. Dit is een uitbreiding van de financiële verantwoording met een extra financieel
overzicht, wat in principe een expliciet onderdeel van de jaarrekening is. Ook kan het een onderdeel zijn
van het jaarverslag c.q. bestuursverslag, als dan maar duidelijk is dat het een financiële verantwoording is,
die ook valt onder de accountantscontrole, via onder andere de opsomming als een van de financiële
overzichten (met verwijzing naar de pagina’s in het jaarverslag) in de verklaring.
Op basis van de huidige wet- en regelgeving in de publieke sector dient meestal nog verklaring 10.2 gebruikt
te worden. De rechtmatigheidsverantwoording komt nu vooral voor op rijksniveau en is afhankelijk van de
mogelijkheden in de betreffende wet- en regelgeving met betrekking tot de (rechtmatigheids)verantwoording
en de bijbehorende verslaggevingscriteria (zie ook voetnoot 7). Vrijwillig opnemen van de rechtmatigheids-
verantwoording en eventuele accountantscontrole kan als in principe aanvullende extra mogelijkheid.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening2

Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht3 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats)

De betekenis, reikwijdte en nadere invulling van het begrip financiële rechtmatigheid, inclusief dat verantwoorde
bedragen rechtmatig tot stand zijn gekomen en betrekking hebben op financiële transacties, en vervolgens de

1

verantwoording daarover, kan per onderdeel van de publieke sector (nog) verschillend zijn. De omschrijving van
financiële rechtmatigheid en het gebruik daarvan in de tekst van de verklaring zal mede zijn basis vinden in de
(nog) verschillende specifieke wet- en regelgeving.
Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.
In plaats van "jaarrekening" kan ook worden gebruikt "financiële overzichten" of daaraan gelijk te stellen term.

2

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.3
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gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 201X en de exploitatierekening en
de financiële rechtmatigheidsverantwoording over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.4

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen,

het resultaat en de financiële rechtmatigheid getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van
het jaarverslag6, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende ...7 Het bestuur is tevens verant-

woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarre-
kening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en ...8. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en

dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

Aan te vullen met een verwijzing naar het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving, zoals de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, het van toepassing zijnde referentiekader, de WOPT (tenzij al expliciet

7

opgenomen in het verslaggevingsstelsel) en/of de betreffende jaarverslaggevingsrichtlijnen. In dit kader aandacht
voor de Nederlandse Standaard 200.13a en 700.7b/35/36/37 en de classificatie van het gebruikte stelsel inzake
financiële verslaggeving naar een getrouw-beeld- of compliance-stelsel. Deze verslaggevingscriteria dienen ook
betrekking te hebben op de verantwoording van de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties en de criteria dat deze bedragen, inclusief de totstandkoming, in over-
eenstemming dienen te zijn met eventueel de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. Deze verslaggevingscriteria kunnen nog verder in ontwikkeling zijn.
Optioneel aan te vullen met een verwijzing naar de controlecriteria zoals vermeld in de relevante wet- en regel-
geving of het controleprotocol. Afhankelijk van de status daarvan wordt “waaronder” of “en” gebruikt.

8
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hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving10 en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.11

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel12 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel13 geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het

vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat en van de financiële recht-
matigheid over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in overeen-
stemming met ...14.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Dit is inclusief de verantwoordingsrichtlijnen voor de financiële rechtmatigheidsverantwoording (zie ook voetnoot
7).

10

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten...% en voor onzekerheden...% van de...
(omvangsbasis). Op basis van artikel... is deze toleratie door de...... (gebruiker-opdrachtgever) bij besluit van... (datum)

11

vastgesteld. Deze alinea alléén opnemen als er op grond van de wet- en regelgeving een expliciete keuze bestaat
met betrekking tot de te gebruiken goedkeuringstolerantie.
Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.12

Indien niet wordt voldaan aan artikel 6 WOPT en/of de WOPT-bepaling opgenomen in het verslaggevingsstelsel
vervalt de optie van een goedkeurend getrouwheidsoordeel, waarbij in de onderbouwing het relevante bedrag

13

wordt meegenomen (zie ook voorbeeldtekst 1.9.1 en Praktijkhandreiking 1115). Als de WOPT niet expliciet onderdeel
uitmaakt van het verslaggevingsstelsel (zie voetnoot 7), dan wordt ook de WOPT daar meegenomen.
Aan te vullen met een verwijzing naar het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving, zoals de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, het van toepassing zijnde referentiekader, de WOPT (tenzij al expliciet

14

opgenomen in het verslaggevingsstelsel) en/of de betreffende jaarverslaggevingsrichtlijnen. In dit kader aandacht
voor de Nederlandse Standaard 200.13a en 700.7b/35/36/37 en de classificatie van het gebruikte stelsel inzake
financiële verslaggeving naar een getrouw-beeld- of compliance-stelsel. Deze verslaggevingscriteria dienen ook
betrekking te hebben op de verantwoording van de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties en de criteria dat deze bedragen, inclusief de totstandkoming, in over-
eenstemming dienen te zijn met eventueel de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. Deze verslaggevingscriteria kunnen nog verder in ontwikkeling zijn.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen15

Ingevolge artikel …… vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is

met de jaarrekening.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring ten behoeve van de Publieke sectorWat voor soort document wilt u opstellen?

10.1 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring

in de publieke sector bij een enkelvoudige jaarrekening, met

Welk soort controleverklaring ten behoeve van de Publieke

sector zoekt u?

een expliciete financiële rechtmatigheidsverantwoording

door het bestuur

Indien geen voorschriften van toepassing zijn op basis waarvan de accountant deze verklaring dient af te geven,
dan wordt de verklaring betreffende overige door de wet- of regelgeving gestelde eisen achterwege gelaten.

15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Afhankelijk van de betreffende wet- en regelgeving dient deze paragraaf nader ingevuld te worden. Op basis van
Titel 9 Boek 2 BW is de tekst: “Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortko-

17

mingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.” Indien de entiteit op grond van een
wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, wordt deze zin achterwege gelaten (ook zal in de paragraaf
“Verantwoordelijkheid van het bestuur” de tekst “alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide” komen
te vervallen). Als naast het BW specifieke wet- en regelgeving van toepassing is, kan daarnaar verwezen worden
in plaats van naar een verwijzing naar het BW. Als de accountant alleen in algemene zin de verenigbaarheid hoeft
te toetsen, kan de zin “Verder vermelden wij dat het jaarverslag (of: bestuursverslag), voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening” gebruikt worden.
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10.2 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij
een enkelvoudige jaarrekening, met een oordeel over financiële rechtmatigheid door
de accountant

N.B.: Gezien de diversiteit in de publieke sector met betrekking tot verslaggevingstelsels (zie ook Neder-
landse Standaard 200.13a en 700.7b/35/36/37) en rechtmatigheid1, mede op basis van verschillende wet-

en regelgeving en daarop gebaseerde controleprotocollen, zal deze basis voorbeeldtekst op basis van een
“getrouw-beeld-stelsel” nog aangepast moeten worden aan de specifieke situatie. Dit kan gebeuren in de
cursieve teksten en op basis van de voetnoten. De verplichte teksten zijn standaard opgenomen, de aan-
passingen en aanvullingen daarop voor de publieke sector zijn in de cursieve teksten vermeld.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening2

Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht3 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats)
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 201X en de exploitatierekening over
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.4

De betekenis, reikwijdte en nadere invulling van het begrip financiële rechtmatigheid, inclusief dat verantwoorde
bedragen rechtmatig tot stand zijn gekomen en betrekking hebben op financiële transacties, kan per onderdeel

1

van de publieke sector (nog) verschillend zijn. De omschrijving van financiële rechtmatigheid en het gebruik
daarvan in de tekst van de verklaring zal mede zijn basis vinden in de (nog) verschillende specifieke wet- en re-
gelgeving.
Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.
In plaats van "jaarrekening" kan ook worden gebruikt "financiële overzichten" of daaraan gelijk te stellen term.

2

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.3

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

4
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in

overeenstemming met het in Nederland geldende ...7.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te
zijn met de begroting8 en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.9

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en ...10. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften

en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader
van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.6

Aan te vullen met een verwijzing naar het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving, zoals de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, het van toepassing zijnde referentiekader, de WOPT (tenzij al expliciet

7

opgenomen in het verslaggevingsstelsel) of de betreffende jaarverslaggevingsrichtlijnen. In dit kader aandacht
voor de Nederlandse Standaard 200.13a en 700.7b/35/36/37 en de classificatie van het gebruikte stelsel inzake
financiële verslaggeving naar een getrouw-beeld- of compliance-stelsel.
De tekst "met de begroting en" alléén opnemen als begrotingsrechtmatigheid relevant is.8

Indien deze bepalingen expliciet zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een regeling, een handleiding of een protocol
dan hiernaar verwijzen (“zoals opgenomen in...”). Zie ook voetnoot 10.

9

Optioneel aan te vullen met een verwijzing naar de controlecriteria zoals vermeld in de relevante wet- en regel-
geving of het controleprotocol. Afhankelijk van de status daarvan wordt “waaronder” of “en” gebruikt.

10
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echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit11. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen

voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
de jaarrekening.12

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel13 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel14 geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het

vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 201X en van het resultaat over 201X (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in overeenstemming met ...15.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 201X
voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat
de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting16 en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen

bepalingen, zoals vermeld in het referentiekader.17

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

11

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten...% en voor onzekerheden...% van de...
(omvangsbasis). Op basis van artikel...... is deze toleratie door de...... (gebruiker-opdrachtgever) bij besluit van......

12

(datum) vastgesteld. Deze alinea alléén opnemen als er op grond van de wet- en regelgeving een expliciete keuze
bestaat met betrekking tot de te gebruiken goedkeuringstolerantie.
Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.13

Indien niet wordt voldaan aan artikel 6 WOPT en/of de WOPT-bepaling opgenomen in het verslaggevingsstelsel
vervalt de optie van een goedkeurend getrouwheidsoordeel, waarbij in de onderbouwing het relevante bedrag

14

wordt meegenomen (zie ook voorbeeldtekst 1.9.1 en Praktijkhandreiking 1115). Als de WOPT niet expliciet onderdeel
uitmaakt van het verslaggevingsstelsel (zie voetnoot 7), dan wordt ook de WOPT daar meegenomen.
Aan te vullen met een verwijzing naar het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving, zoals de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, het van toepassing zijnde referentiekader, de WOPT (tenzij al expliciet

15

opgenomen in het verslaggevingsstelsel) of de betreffende jaarverslaggevingsrichtlijnen. In dit kader aandacht
voor de Nederlandse Standaard 200.13a en 700.7b/35/36/37 en de classificatie van het gebruikte stelsel inzake
financiële verslaggeving naar een getrouw-beeld- of compliance-stelsel.
De tekst “met de begroting en” alléén opnemen als begrotingsrechtmatigheid relevant is.16

Indien deze bepalingen expliciet zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een regeling, een handleiding of een protocol
dan hiernaar verwijzen (“zoals opgenomen in …”).

17
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen18

Ingevolge artikel …… vermelden wij dat het jaarverslag19, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is

met de jaarrekening.20

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring ten behoeve van de Publieke sectorWat voor soort document wilt u opstellen?

10.2 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring

in de publieke sector bij een enkelvoudige jaarrekening, met

Welk soort controleverklaring ten behoeve van de Publieke

sector zoekt u?

een oordeel over financiële rechtmatigheid door de accoun-

tant

Indien geen voorschriften van toepassing zijn op basis waarvan de accountant deze verklaring dient af te geven,
dan wordt de verklaring betreffende overige door de wet- of regelgeving gestelde eisen achterwege gelaten.

18

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.19

Afhankelijk van de betreffende wet- en regelgeving dient deze paragraaf nader ingevuld te worden. Op basis van
Titel 9 Boek 2 BW is de tekst: “Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortko-

20

mingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.” Indien de entiteit op grond van een
wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, wordt deze zin achterwege gelaten (ook zal in de paragraaf
“Verantwoordelijkheid van het bestuur” de tekst “alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide” komen
te vervallen). Als naast het BW specifieke wet- en regelgeving van toepassing is, kan daarnaar verwezen worden
in plaats van naar een verwijzing naar het BW. Als de accountant alleen in algemene zin de verenigbaarheid hoeft
te toetsen, kan de zin “Verder vermelden wij dat het jaarverslag (of: bestuursverslag), voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening” gebruikt worden.
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10.3 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie
in de publieke sector

N.B.: Gezien de diversiteit aan subsidieregelingen zal de basis voorbeeldtekst nog moeten worden aangepast
aan de (cliënt)specifieke situatie (bijvoorbeeld naam van en adressering aan subsidiegever, naam subsidie-
regeling, projectnummer, verwijzing naar correspondentie over subsidietoekenning, etc). Hoewel subsidie-
verklaringen voornamelijk in of ten behoeve van de publieke sector worden afgegeven, kunnen zij ook
voorkomen in de private sector.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van ... (naam subsidiegever)1

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben bijgaande subsidiedeclaratie2 ingevolge ... (naam subsidieregeling) van ... (naam entiteit(en))

te ... (statutaire vestigingsplaats) over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X) inzake ...3 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit4 is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidiedeclaratie in overeenstem-

ming met ...5. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodza-

kelijk acht om het opstellen van de subsidiedeclaratie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidiedeclaratie op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-

Optioneel, alleen indien de subsidiegever dit voorschrijft.1

Afhankelijk van de subsidieregeling te vervangen door een meer passende benaming. Deze opmerking geldt
voor elke plaats in deze voorbeeldtekst waar de term 'subsidiedeclaratie'wordt gebruikt.

2

Optioneel, bijvoorbeeld naam project zoals vermeld in de subsidiedeclaratie, afhankelijk van subsidieregeling.3

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

4

Aan te vullen met een verwijzing naar de betreffende subsidieregeling en zo nodig (aanvullende) subsidievoor-
waarden.

5
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derlandse controlestandaarden en ...6. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
subsidiedeclaratie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de subsidiedeclaratie door de entiteit, gericht op het opzetten van contro-
lewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen
van de subsidiedeclaratie, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie ingevolge ... (naam subsidieregeling) van ... (naam entiteit(en))
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) inzake ...7 in alle van

materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met ...89

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De subsidiedeclaratie is opgesteld voor ... (naam subsidiegever) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat
te stellen te voldoen aan ...10. Hierdoor is de subsidiedeclaratie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

De subsidiedeclaratie met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en))
en ... (naam subsidiegever) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

Aan te vullen met een verwijzing naar de controlecriteria zoals vermeld in de relevante wet- en regelgeving of
het betreffende controleprotocol.

6

Optioneel, bijvoorbeeld naam project zoals vermeld in de subsidiedeclaratie, afhankelijk van subsidieregeling.7

Aan te vullen met een verwijzing naar de betreffende subsidieregeling en zo nodig (aanvullende) subsidievoor-
waarden.

8

Indien de subsidieregeling een direct oordeel van de accountant vraagt, over bijvoorbeeld de juistheid van gede-
clareerde kosten, kan deze tekst worden veranderd in: 'Naar ons oordeel geeft de subsidiedeclaratie de … in alle
van materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met …'.

9

Aan te vullen met een verwijzing naar de betreffende subsidieregeling en zo nodig (aanvullende) subsidievoor-
waarden.

10
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring ten behoeve van de Publieke sectorWat voor soort document wilt u opstellen?

10.3 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring

bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector

Welk soort controleverklaring ten behoeve van de Publieke

sector zoekt u?
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10.4 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij decentrale overheden

N.B.1: Controleverklaring waarbij sprake is van een goedkeurende getrouwheidsoordeel en geen materiële
onrechtmatigheden en/of onzekerheden over de rechtmatigheid (fout ≤ 1%; onzekerheid ≤ 3%)

N.B.2: Deze 10.4 verklaring is gebaseerd op de 10.2 verklaring en de specifieke wet- en regelgeving voor
decentrale overheden zoals het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit begroting en verantwoording
BES. Deze verklaring vervangt ook de in de bijlagen van het BADO opgenomen verklaringen. Gezien de
verschillende soorten decentrale overheden, zal deze basis voorbeeldtekst op basis van een “getrouw-beeld-
stelsel” nog aangepast moeten worden aan de specifieke situatie. Dit kan gebeuren in de cursieve teksten
en op basis van de voetnoten.

N.B.3: Indien volgens de accountant uiteindelijk niet wordt voldaan aan de verplichting van artikel 6 WOPT
c.q. art. 28 sub d BBV (bijv. een kwalitatieve materiele tekortkoming zoals het achterwege laten van de be-
loning van een bestuurder in de toelichting) trekt de accountant de conclusie met betrekking tot een ander
oordeel dan een goedkeurend getrouwheidsoordeel, waarbij op basis van de regelgeving van de beroepsor-
ganisaties NIVRA en NOvAA in de onderbouwing van het oordeel het relevante bedrag wordt meegenomen
(zie verder ook voorbeeldtekst 1.9.1, NBA Praktijkhandreiking 1115 en artikel 3 BADO).

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht1 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken

boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van gemeente ... (naam gemeente)2 gecontroleerd. Deze

jaarrekening3 bestaat uit de balans per 31 december 201X en de programmarekening over 201X met de

toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Waar in deze modeltekst ‘gemeente/college van B&W’ staat, wordt tevens bedoeld ‘provincie/GS’ dan wel
‘GR/dagelijks bestuur’ indien van toepassing.

2

De te noemen onderdelen van de jaarrekening (zie ook art. 24 lid 3 BBV) moeten worden afgestemd op de in-
houdsopgave van de jaarrekening.

3
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Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ... (naam gemeente) is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeen-
stemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.Deze
verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en
passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmu-
taties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met
de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.4

Het College van Burgemeester enWethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten,
lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden5. Dit vereist dat wij voldoen aan

de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerk-
zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.

Indien de relevante wet- en regelgeving expliciet is vastgelegd dan hiernaar verwijzen, zie ook voetnoot 5.4

Indien van toepassing ook verwijzen naar bijvoorbeeld het raadsbesluit van de gemeente, zoals ook bedoeld in
par. 2.5.3 van de Kadernota Rechtmatigheid 2010.

5
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De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten...% en voor onzekerheden...% van
de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstoleratie
door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van …. (datum, nummer) vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel6 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van ... (naam gemeente) een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd
op 30 juni 201X) als van de activa en passiva per 31 december 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in alle van materieel belang
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante
wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring ten behoeve van de Publieke sectorWat voor soort document wilt u opstellen?

10.4 Goedkeurende controleverklaring bij decentrale overhe-

den

Welk soort controleverklaring ten behoeve van de Publieke

sector zoekt u?

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.6
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11.1.1 Controleverklaring bij staten verzekeringsmaatschappij ex art. 3:72 lid 3 Wft

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de ingevolge artikel 3:72 lid 3 van de Wet op het financieel toezicht opgestelde staten over 201X
van ... (naam en rechtsvorm verzekeringsmaatschappij) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.
De staten zijn via het elektronische systeem van De Nederlandsche Bank N.V. aangeleverd aan De Neder-
landsche Bank N.V. met als unieke identificatie het controlegetal ... (vermelding controlegetal). De staten
zijn opgesteld door het bestuur van ... (naam en rechtsvorm verzekeringsmaatschappij) in overeenstemming
met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

Verantwoordelijkheid van het bestuur1

Het bestuur van de verzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor het opstellen van de staten in over-
eenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de
staten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de staten op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de staten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de staten een
afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de staten, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Vervangen door "de directie" waar van toepassing.1
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de verzekeringsmaatschappij gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de staten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de staten over 201X, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in over-
eenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staten zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen
van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht ten behoeve van het toezicht door De Nederlandsche
Bank N.V. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De staten van ... (naam en rechtsvorm verzekeringsmaat-
schappij) en onze controleverklaring daarbij zijn bedoeld voor ... (naam en rechtsvorm verzekeringsmaat-
schappij) ter verantwoording aan De Nederlandsche Bank en hoeven derhalve niet geschikt te zijn voor
andere doeleinden. Onze controleverklaring, of delen daarvan, mag daarom niet, zonder onze schriftelijke
toestemming vooraf, aan anderen ter beschikking worden gesteld.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van verzekeringsbedrijvenWat voor soort document wilt u opstellen?

11.1.1 Controleverklaring bij staten verzekeringsmaatschappij

ex art. 3:72 lid 3 Wft

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van verzekeringsbedrijven zoekt u een voorbeeld?
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11.2.1 Controleverklaring bij openbaar te maken staten verzekeringsmaatschappij
ex. art. 134 Besluit prudentiële regels Wft

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de ingevolge artikel 134 Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht openbaar
te maken staten over 201X van ... (naam en rechtsvorm verzekeringsmaatschappij) te ... (statutaire vesti-
gingsplaats) gecontroleerd. De openbaar te maken staten zijn opgesteld door het bestuur van ... (naam en
rechtsvorm verzekeringsmaatschappij) in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Wet
op het financieel toezicht.

Verantwoordelijkheid van het bestuur1

Het bestuur van de verzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor het opstellen van de openbaar te
maken staten in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opstellen van de openbaar te maken staten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de openbaar te maken staten op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de openbaar te maken staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de openbaar te maken staten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de openbaar te maken staten een afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de openbaar te maken staten, gericht op het opzetten van controlewerk-
zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Vervangen door "de directie" waar van toepassing.1
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de verzekeringsmaatschappij gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de openbaar te maken staten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de openbaar te maken staten over 201X, in alle van materieel belang zijnde aspecten,
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de openbaar te maken staten zijn opgesteld in overeenstemming
met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht ten behoeve van het toezicht door
De Nederlandsche Bank N.V. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van verzekeringsbedrijvenWat voor soort document wilt u opstellen?

11.2.1 Controleverklaring bij openbaar te maken staten ver-

zekeringsmaatschappij ex. art. 134 Besluit prudentiële regels

Wft

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van verzekeringsbedrijven zoekt u een voorbeeld?
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11.3.1 Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens voor de berekening van
de voorziening verzekeringsverplichtingen van een verzekeringsmaatschappij

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave van de administratieve basisge-
gevens over ...(boekjaar) een juist en volledig beeld geeft van de in het kader van de actuariële berekening
benodigde gegevens over de rechten van verzekerden en/of rechthebbenden en de aan hen toegezegde
rechten alsmede de met hen overeengekomen daartoe te betalen premie. Deze administratieve basisgegevens
zijn gehanteerd/zullen worden gehanteerd bij de actuariële berekening van de voorziening voor verzeke-
ringsverplichtingen door de verzekeringsmaatschappij ten behoeve van de jaarrekening 201X (of voor een
gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats). Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit1.

Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave van administratieve basisgegevens
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de opgave van de administratieve basisgegevens die zijn/zullen worden gehanteerd
bij de actuariële berekening van de voorziening verzekeringsverplichtingen per ... (datum actuariële bereke-
ning van de voorziening verzekeringsverplichtingen) in alle van materieel belang zijnde aspecten in dit kader2

relevante gegevens met betrekking tot de verzekerden en/of rechthebbenden en de aan deze verzekerden

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1

Of "in het kader van de actuariële berekening van de voorziening verzekeringsverplichtingen".2
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en/of rechthebbenden toegezegde rechten3 en met hen overeengekomen daartoe te betalen premie in het

kader van de afgesloten verzekeringsovereenkomsten juist en volledig weer.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De opgave van administratieve basisgegevens is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidings-
kring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel,
contract, etc.). Hierdoor is de opgave van administratieve basisgegevens mogelijk niet geschikt voor andere
doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van verzekeringsbedrijvenWat voor soort document wilt u opstellen?

11.3.1 Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens

voor de berekening van de voorziening verzekeringsverplich-

tingen van een verzekeringsmaatschappij

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van verzekeringsbedrijven zoekt u een voorbeeld?

De hier te gebruiken term is afhankelijk van de verzekeringsvormen c.q. de gevoerde branche. De basisinformatie
voor het bepalen van de voorziening verzekeringsverplichting kan bijvoorbeeld zijn ingelegde premie, verzekerd
kapitaal, schademeldingen, etc.

3
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12.1.1 Goedkeurende controleverklaring ex art. 3:72 lid 7 Wft bij staten kredietinstel-
ling ex art. 3:72 lid 1 Wft

_____________________________________________________________________________

Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de ingevolge artikel 3:72 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht opgestelde staten per ...
(rapportagedatum) van ... (naam en rechtsvorm kredietinstelling), gevestigd te ... (statutaire vestigingsplaats)
gecontroleerd. De staten zijn via het elektronische systeem van De Nederlandsche Bank N.V. aangeleverd
aan De Nederlandsche Bank N.V. met als unieke identificatie de waarmerkcode ... (vermelding waarmerk-
code). De staten zijn opgesteld door het bestuur van de kredietinstelling op basis van de bepalingen van
en ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de kredietinstelling is verantwoordelijk voor het opstellen van de staten in overeenstemming
met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de staten mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de staten op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen in de staten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de staten een afwijking van materieel
belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de staten, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de kredietinstelling.
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de kredietinstelling gemaakte schattingen.1

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de staten van ... (naam en rechtsvorm kredietinstelling), per ... (datum) in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de
Wet op het financieel toezicht.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staten zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen
van en ingevolge de Wet op het financieel toezicht ten behoeve van het toezicht door De Nederlandsche
Bank N.V. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De staten van ... (naam en rechtsvorm kredietinstelling)
en onze controleverklaring daarbij zijn bedoeld voor ... (naam en rechtsvorm kredietinstelling) ter verant-
woording aan De Nederlandsche Bank en hoeven derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden.
Onze controleverklaring, of delen daarvan, mag daarom niet, zonder onze schriftelijke toestemming vooraf,
aan anderen ter beschikking worden gesteld.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van bankenWat voor soort document wilt u opstellen?

12.1.1 Goedkeurende controleverklaring ex art. 3:72 lid 7 Wft

bij staten kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft

Van welk soort accountantsverklaring of rapport feitelijke

bevindingen ten behoeve van banken zoekt u een voorbeeld?

Toevoegen bij gebruik van interne modellen: “Onze controle omvat niet een zelfstandige validatie van de door
… (naam kredietinstelling) gebruikte interne modellen. Deze door De Nederlandsche Bank N.V. geaccepteerde
interne modellen inclusief de daarbij behorende procesbeschrijvingen zijn in onze controle als norm gehanteerd.”

1
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12.2.1 Goedkeurende controleverklaring enquête loonsom Nederlandse Vereniging
van Banken

_____________________________________________________________________________

Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de bijgevoegde enquête loonsom over ...(boekjaar) in verband met de vaststelling van de con-
tributie over ... (contributiejaar) van ... (naam kredietinstelling) te ... (statutaire vestigingsplaats) ten behoeve
van de Nederlandse Vereniging van Banken gecontroleerd. De enquête loonsom is opgesteld door het bestuur
van de kredietinstelling op basis van de vereisten die de Nederlandse Vereniging van Banken aan de enquête
loonsom stelt.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de kredietinstelling is verantwoordelijk voor het opstellen van de enquête loonsom in
overeenstemming met de vereisten die de Nederlandse Vereniging van Banken aan de enquête loonsom
stelt. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opstellen van de enquête loonsom mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enquête loonsom op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de enquête loonsom geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen in de enquête loonsom. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de enquête loonsom een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de enquête loonsom, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de kredietinstelling. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de kredietinstelling gemaakte schattingen.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de enquête loonsom de loonsom over ...(boekjaar) in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de vereisten die de Nederlandse Vereniging van Banken aan
de enquête loonsom stelt.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de enquête loonsom is opgesteld in overeenstemming met de
vereisten van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De enquête
loonsom van ... (naam kredietinstelling) en onze controleverklaring daarbij zijn bedoeld voor ... (naam
kredietinstelling) ter verantwoording aan De Nederlandse Vereniging van Banken en hoeven derhalve niet
geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring, of delen daarvan, mag daarom niet,
zonder onze schriftelijke toestemming vooraf, aan anderen ter beschikking worden gesteld.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van bankenWat voor soort document wilt u opstellen?

12.2.1 Goedkeurende controleverklaring enquête loonsom

Nederlandse Vereniging van Banken

Van welk soort accountantsverklaring of rapport feitelijke

bevindingen ten behoeve van banken zoekt u een voorbeeld?
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12.3.1 Rapport van feitelijke bevindingen ex art.3:72 lid 7 Wft bij Rapportage concen-
tratierisico op landen kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft

_____________________________________________________________________________

Aan: Opdrachtgever

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN

Opdracht
Wij hebben een aantal overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de Rappor-
tage concentratierisico op landen ten behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. van ... (naam entiteit(en))
te ... (statutaire vestigingsplaats) per ... (rapportagedatum). De rapportage is via het elektronische systeem
van De Nederlandsche Bank N.V. aangeleverd aan De Nederlandsche Bank N.V. met als unieke identificatie
de waarmerkcode ... (vermelding waarmerkcode). De rapportage is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit1. Het is onze verantwoordelijkheid een rapport van feitelijke bevindingen

inzake de overeengekomen specifieke werkzaamheden te verstrekken. Dit rapport bevat de uitkomsten van
onze werkzaamheden.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Onze werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met be-
trekking tot financiële informatie”.

Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten
van die werkzaamheden die wij met ... (naam entiteit(en)) en De Nederlandsche Bank N.V. zijn overeenge-
komen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen.

Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaam-
heden betekent dit dat op het in de Rapportage concentratierisico op landen opgenomen cijfermateriaal
en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitge-
voerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid
van het in de Rapportage concentratierisico op landen opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.
Het is de bedoeling dat u voor uzelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie(s) trekt.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of
beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd
die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden2

Wij zijn nagegaan of:

● Uit correspondentie met de toezichthouder blijkt of afspraken zijn gemaakt over de indiening van
de rapportage;

● Het proces van de totstandkoming van de rapportage is beschreven, ten minste betreffende de
verzameling en de bewerking van gegevens;

● Bij de opstelling van de rapportage alle relevante landen op basis van omvang van de balansposten
en posten buiten de balans zijn betrokken;

● De gegevens aansluiten op de relevante de informatiesystemen waaraan zij zijn ontleend;

● De rapportage aansluit op de verzamelde en bewerkte gegevens;

● De rapportage door het verantwoordelijke management is geautoriseerd.

Uitkomsten verrichte werkzaamheden

● Wij hebben vastgesteld dat...

● Uit ons onderzoek is gebleken dat...

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Dit rapport van feitelijke bevindingen is3 uitsluitend bedoeld voor De Nederlandsche Bank N.V. en kan

derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van
het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de
rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Plaats en datum

Zoals in paragraaf 5.3.3.7 van de Praktijkhandreiking 1104 is uiteengezet, worden de reikwijdte en de diepgang
van de werkzaamheden in overleg met de kredietinstelling en De Nederlandsche Bank N.V.vastgesteld. Daarbij
spelen de aard, de grootte en de complexiteit van de kredietinstelling een belangrijke rol.

2

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.3
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van bankenWat voor soort document wilt u opstellen?

12.3.1 Rapport van feitelijke bevindingen ex art.3:72 lid 7 Wft

bij Rapportage concentratierisico op landen kredietinstelling

ex art. 3:72 lid 1 Wft

Van welk soort accountantsverklaring of rapport feitelijke

bevindingen ten behoeve van banken zoekt u een voorbeeld?
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12.4.1 Rapport van feitelijke bevindingen ex art. 3:72 lid 7 Wft bij Rapportage rente-
risico kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft

_____________________________________________________________________________

Aan: Opdrachtgever

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN

Opdracht
Wij hebben een aantal overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de Rappor-
tage renterisico ten behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) per ... (rapportagedatum). De rapportage is via het elektronische systeem van De Neder-
landsche Bank N.V. aangeleverd aan De Nederlandsche Bank N.V. met als unieke identificatie de waarmerk-
code ... (vermelding waarmerkcode). De rapportage is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de entiteit1. Het is onze verantwoordelijkheid een rapport van feitelijke bevindingen inzake de overeen-

gekomen specifieke werkzaamheden te verstrekken. Dit rapport bevat de uitkomsten van onze werkzaam-
heden.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Onze werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”.

Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten
van die werkzaamheden die wij met ... (naam entiteit(en)) en De Nederlandsche Bank N.V. zijn overeenge-
komen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen.

Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaam-
heden betekent dit dat op het in de Rapportage renterisico opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen
geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt
in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in de
Rapportage renterisico opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop. Het is de bedoeling dat u voor
uzelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op
basis daarvan uw eigen conclusie(s) trekt.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of
beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd
die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden2

Wij zijn nagegaan of:

● Uit correspondentie met de toezichthouder blijkt of afspraken zijn gemaakt over de indiening van
de rapportage;3

● Het proces van de totstandkoming van de rapportage is beschreven, ten minste betreffende de
verzameling en de bewerking van gegevens;

● De gehanteerde modellen zijn beschreven en consistent worden gehanteerd;

● De gegevens aansluiten op de relevante informatiesystemen waaraan zij zijn ontleend;4

● Is vastgelegd op welke wijze is gewaarborgd dat alle posities die materieel gevoelig zijn voor rente-
risico zijn inbegrepen, rekening houdende met zogenoemde "pijplijntransacties";

● Alle relevante valuta bij het bepalen van het renterisico zijn betrokken;

● Toewijzing naar looptijdsegmenten plaatsvindt in overeenstemming met de beschreven methodo-
logie;

● Beheersmaatregelen voor de juistheid van gehanteerde referentierentes zijn beschreven en of bij
berekening van contante waardes op juiste wijze rekening wordt gehouden met opslagen voor addi-
tioneel krediet- of liquiditeitsrisico;

● De gebruikte modellen deel uitmaken van het proces van beheersing van het renterisico, zijn be-
schreven en gedocumenteerd en periodiek onafhankelijk worden gevalideerd;

● De rapportage aansluit op de verzamelde en bewerkte gegevens;

Zoals in paragraaf 5.3.3.7 van de Praktijkhandreiking 1104 is uiteengezet, worden de reikwijdte en de diepgang
van de werkzaamheden in overleg met de kredietinstelling en De Nederlandsche Bank N.V.vastgesteld. Daarbij
spelen de aard, de grootte en de complexiteit van de kredietinstelling een belangrijke rol.

2

Bijvoorbeeld of de door de kredietinstelling gehanteerde renterisicomodellen door DNB zijn goedgekeurd.3

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van hash totals in gegevensbestanden, softwarematige data-analyse en cijfer-
beoordelingen ten opzichte van eerdere periodes, budgetten etc. Aandachtsgebieden kunnen zijn: afstemming

4

van de positie-informatie met de financiële administratie, allocatie van kasstromen naar maturity buckets, ver-
vroegde aflossingen en marktgegevens voor het renterisico.

935

Controleverklaring ten behoeve van banken12



● De rapportage door het verantwoordelijke management is geautoriseerd.

Uitkomsten verrichte werkzaamheden

● Wij hebben vastgesteld dat...

● Uit ons onderzoek is gebleken dat...

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Dit rapport van feitelijke bevindingen is5 uitsluitend bedoeld voor De Nederlandsche Bank N.V. en kan

derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van
het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de
rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van bankenWat voor soort document wilt u opstellen?

12.4.1 Rapport van feitelijke bevindingen ex art. 3:72 lid 7 Wft

bij Rapportage renterisico kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1

Wft

Van welk soort accountantsverklaring of rapport feitelijke

bevindingen ten behoeve van banken zoekt u een voorbeeld?

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.5

936

Controleverklaring ten behoeve van banken12



13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

938
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

13.1.1

942
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

13.1.2

946
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

13.1A

950
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens afzonderlijke geconso-
lideerde jaarrekening opgesteld

13.1B

954
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijk enkelvoudige jaarrekening opgesteld

13.1C

958
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

13.1D

962
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Totel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

13.1E

966
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

13.1F

970

Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

13.1G
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire

vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

201X en de winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de
Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X en van het resultaat

over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire

vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

201X, het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen
en het kasstroomoverzicht over 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de be-

langrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7
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jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur

is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X en van het resultaat

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12
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en de kasstromen over 201X13 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals

aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geen consolidatie)Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam en rechtsvorm
entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd.

Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 201X en de enkelvou-
dige winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en
met de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X

en van het resultaat over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel

toezicht.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen enkelvoudige jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam en rechtsvorm
entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd.

Deze enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 201X, het enkelvoudige
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het enkelvoudige mutatieoverzicht eigen ver-
mogen en het enkelvoudige kasstroomoverzicht over 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een

overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. 6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7
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van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de enkelvoudige jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12
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en van het resultaat en de kasstromen over 201X13 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel
toezicht.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de enkelvoudige jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening (geconsolideerde jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijk enkelvoudige jaarrekening opgesteld

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam en rechtsvorm
entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd.

Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X en de ge-
consolideerde winst-en-verliesrekening over 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8,

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en
met de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit10 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12
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en van het resultaat over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel

toezicht.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen geconsolideerde jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar:

voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) die deel uitmaakt van de jaarrekening van ... (naam en rechtsvorm
entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd.

Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 201X, het gecon-
solideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht
eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. 6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7
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van het jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn af-
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit10 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10
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Oordeel11 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X

en van het resultaat en de kasstromen over 201X13 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel
toezicht.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de geconsolideerde jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Geconsolideerde jaarrekening (enkelvoudige jaarrekening

in apart boekwerk)

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Totel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire

vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en

enkelvoudige balans per 31 december 201X en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening
over 201X5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag8, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de
Wet op het financieel toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8
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als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X en van het resultaat

over 201X13 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Titel 9 Boek 2 BWWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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AntwoordVraag

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire

vestigingsplaats beleggingsinstelling)4 gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en

enkelvoudige balans per 31 december 201X, het geconsolideerde en enkelvoudige overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X5 met

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslag-
geving en overige toelichtingen. 6

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit7 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

6

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

7
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jaarverslag8 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur

is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit9. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit10

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel11 betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)12 per 31 december 201X en van het resultaat

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.8

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

9

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

10

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.11

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.12
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en de kasstromen over 201X13 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals

aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen14

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag15, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag16, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.17

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.13

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

14

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.15

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.16

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

17

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.

968

Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggings-
instellingen en -ondernemingen

13



AntwoordVraag

Enkelvoudige jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

in één boekwerk

Hoe is de samenstelling van de verslaggeving? Zie handlei-

ding 1.4.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling

13.1G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

N.B.: Een beleggingsinstelling kan zijn een beleggingsmaatschappij (met rechtspersoonlijkheid) waarop
de Wft van toepassing is, een beleggingsfonds (zonder rechtspersoonlijkheid) waarop de Wft van toepassing
is, of een beleggingsfonds dat is vrijgesteld van toepassing van de Wft maar vrijwillig heeft besloten de
jaarrekening op te maken in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wft.
Afhankelijk van de situatie kan in plaats van 'het bestuur/de bestuurder' ook 'de beheerder' worden gelezen.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de jaarrekening1

Wij hebben de in dit rapport2 opgenomen jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar

geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)3 te ... (statutaire

vestigingsplaats beleggingsinstelling)4gecontroleerd. 5De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de

enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31
december 201X, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatie-
overzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 201X6 met de toelichting, waarin zijn opgenomen

een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De
enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 201X en de enkelvoudige
winst-en-verliesrekening over 201X7 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehan-

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Deze subkop is niet nodig wanneer er in de verklaring niet wordt gerapporteerd over overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen.

1

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.2

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.3

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.4

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

5

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.6

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.7
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit8 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag9 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. Het bestuur

is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit10. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit11

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.9

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

10

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals "het bestuur van
de vennootschap" (B.V./N.V), "vereniging", "stichting"enz.

11
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Oordeel12 betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)13 per 31 december 201X

en van het resultaat en de kasstromen over 201X14 in overeenstemming met International Financial Reporting

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel
toezicht.

Oordeel15 betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) beleggingsinstelling)16 per 31 december 201X

en van het resultaat over 201X17 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel

toezicht.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen18

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag19, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag20, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenig-

baar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.21

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.12

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.13

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.14

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'oordeel'.15

De rechtsvorm alleen toevoegen in geval er sprake is van een beleggingsmaatschappij.16

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.17

In artikel 2:393 lid 5 onder e BW wordt abusievelijk gesproken over artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met g BW.
Dit moet zijn artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.
Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekening mee of en zo ja welke doorwerking van dat aangepaste oordeel uitgaat op de 'verklaring betreffende
overige bij of krachtens de wet gestelde eisen'. De accountant zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.

18

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.19

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.20

Indien de entiteit op grond van een wettelijke vrijstelling geen jaarverslag opmaakt, maar nog wel overige gegevens
moet toevoegen aan de jaarrekening dan de volgende tekst opnemen: 'Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW

21

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:
392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

GoedkeurendWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs er een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden?

Zie handleiding 1.2.

Enkelvoudig Titel 9 Boek 2 BW, Geconsolideerd IFRSWelke verslaggevingswetgeving wordt gevolgd (voor de en-

kelvoudige, de geconsolideerde jaarrekening danwel een

combinatie hiervan)? Zie handleiding 1.3.

EntiteitVan welke soort entiteit is sprake? Zie handleiding 1.5.

NeeIs er een oordeel over de effectiviteit van het interne beheer-

singssysteem? Zie handleiding 1.6.

RapportIs de titel van de verantwoording rapport, verslag, of anders?

Zie handleiding 1.7.

Ja, het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en dit

wordt vermeld in de verklaring

Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening en wordt

dit in de verklaring vermeld? Zie handleiding 1.8.

Ja, de gebeurtenissen na balansdatum zijn juist vermeld of

vermelding is niet nodig.

Zijn de gebeurtenissen na balansdatum - indien van toepas-

sing - juist vermeld? Zie handleiding 1.9.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.

13.1 Goedkeurende controleverklaring jaarrekening beleg-

gingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

BestuurderGaat het om het bestuur of om de beheerder?
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13.2.1 Controleverklaring vermogensvereisten beheerder van een beleggingsinstelling
(ex artikel 41 lid 1 n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben ingevolge artikel 41 lid 1 onder n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft,
in het kader van de (aanvraag ter verkrijging van een)1 vergunning van ...(naam entiteit) te ... (statutaire

vestigingsplaats) om op te treden als een beheerder van een beleggingsinstelling, het eigen vermogen per
... (datum) in de bijgaande balans/vermogensopstelling2 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur/de beheerder
Het bestuur/de beheerder van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opstellen van de bijgaande balans/ver-

mogensopstelling in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het
financieel toezicht. Het bestuur/de beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het/hij noodzakelijk acht om het opstellen van

de balans/vermogensopstelling
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het voldoen van het eigen vermogen aan de
gestelde eisen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat het eigen vermogen in de bijgaande balans/vermogensopstelling voldoet aan de bepalingen
van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toezicht.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de balans/vermogensopstelling. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat het eigen vermogen in de balans/vermogensopstelling een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.

Indien van toepassing.1

Verwijderen wat niet van toepassing is.2

Het bestuur van de separate beheerder of het bestuur van de beleggingsmaatschappij.3
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de balans/vermogensopstelling door de entiteit, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit4. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen

voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door

het bestuur/de beheerder
van de entiteit5 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het eigen vermogen

in de balans/vermogensopstelling.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel voldoet het eigen vermogen van ...(naam entiteit) per ... (datum) in de bijgaande ba-
lans/vermogensopstelling aan de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toe-
zicht.6

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De balans/vermogensopstelling van ...(naam entiteit) en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor het bestuur/de beheerder van de entiteit, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche
Bank N.V. en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

4

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

5

Bij een beheerd vermogen tot € 250 miljoen bedraagt het minimumbedrag aan eigen vermogen € 125.000. Bij
een beheerd vermogen vanaf € 250 miljoen bedraagt het minimumbedrag aan eigen vermogen € 225.000. ICBE’s

6

dienen te voldoen aan andere vermogenseisen (zie artikel 48 van het Besluit prudentiële regels Wft). In dat geval
dient de tekst van de verklaring te worden aangepast.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.2.1 Controleverklaring vermogensvereisten beheerder van

een beleggingsinstelling (ex artikel 41 lid 1 n Besluit markt-

toegang financiële ondernemingen Wft)

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.3.1 Controleverklaring vermogensvereisten bewaarder van een beleggingsinstelling
(ex artikel 41 lid 1 n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben ingevolge artikel 41 lid 1 onder n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft,
in het kader van de (aanvraag ter verkrijging van een)1 vergunning van ...(naam entiteit) te ... (statutaire

vestigingsplaats) om op te treden als

een bewaarder
van een beleggingsinstelling, het eigen vermogen per ... (datum) in de bijgaande balans/vermogensopstelling2

gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opstellen van de bijgaande balans/vermogensop-

stelling in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel
toezicht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opstellen van de balans/vermogensopstelling mogelijk te maken zonder afwijkingen van ma-
terieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het voldoen van het eigen vermogen aan de
gestelde eisen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat het eigen vermogen in de bijgaande balans/vermogensopstelling voldoet aan de bepalingen
van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toezicht.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de balans/vermogensopstelling. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's

Indien van toepassing.1

Verwijderen wat niet van toepassing is.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

3
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dat het eigen vermogen in de balans/vermogensopstelling een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de balans/vermogensopstelling door de entiteit, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit4. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen

voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit5 gemaakte

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het eigen vermogen in de balans/vermogens-
opstelling.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel voldoet het eigen vermogen van ...(naam entiteit) per ... (datum) in de bijgaande ba-
lans/vermogensopstelling aan de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toe-
zicht.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De balans/vermogensopstelling van ...(naam entiteit) en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor het bestuur/de beheerder van de entiteit, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche
Bank N.V. en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

4

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

5
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.3.1 Controleverklaring vermogensvereisten bewaarder van

een beleggingsinstelling (ex artikel 41 lid 1 n Besluit markt-

toegang financiële ondernemingen Wft)

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.4.1 Controleverklaring vermogensvereisten beleggingsonderneming (ex artikel 41
lid 1 n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben ingevolge artikel 41 lid 1 onder n van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft,
in het kader van de (aanvraag ter verkrijging van een)1 vergunning om op te treden als beleggingsonderne-

ming van ...(naam entiteit) te ... (statutaire vestigingsplaats), het eigen vermogen per ... (datum) in de bij-
gaande balans/vermogensopstelling2 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheden van het bestuur/de beheerder
Het bestuur/de beheerder van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opstellen van de bijgaande balans/ver-

mogensopstelling in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het
financieel toezicht. Het bestuur/de beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het/hij noodzakelijk acht om het opstellen van de balans/vermogensopstelling mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het voldoen van het eigen vermogen aan de
gestelde eisen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat het eigen vermogen in de bijgaande balans/vermogensopstelling voldoet aan de bepalingen
van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toezicht.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de balans/vermogensopstelling. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat het eigen vermogen in de balans/vermogensopstelling een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de balans/vermogensopstelling door de entiteit, gericht op het opzetten

Indien van toepassing.1

Verwijderen wat niet van toepassing is.2

Het bestuur van de separate beheerder of het bestuur van de beleggingsmaatschappij.3
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van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit4. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen

voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door

het bestuur/de beheerder
van de entiteit5 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het eigen vermogen

in de balans/vermogensopstelling.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel voldoet het eigen vermogen van ...(naam entiteit) per ... (datum) in de bijgaande ba-
lans/vermogensopstelling aan de bepalingen van artikel 3:53 lid 1 en lid 3 van de Wet op het financieel toe-
zicht.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De balans/vermogensopstelling van ...(naam entiteit) en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor het bestuur van de beleggingsonderneming, de Autoriteit Financiële Markten en De Neder-
landsche Bank N.V. en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening, komt de volgende zin te vervallen:

4

“Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit”.
Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

5
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AntwoordVraag

13.4.1 Controleverklaring vermogensvereisten beleggingson-

derneming (ex artikel 41 lid 1 n Besluit markttoegang finan-

ciële ondernemingen Wft)

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.5.1 Goedkeurende controleverklaring intrinsieke waarde beleggingsinstelling

NB: Deze verklaring mag alleen worden afgegeven indien in de toelichting op het overzicht intrinsieke
waarde expliciet wordt vermeld dat de grondslagen voor de financiële verslaggeving die worden gebruikt
voor de berekening van de intrinsieke waarde gelijk zijn aan de grondslagen die de entiteit hanteert voor
het opstellen van de jaarrekening.
Van belang hierbij is dat die grondslagen in overeenstemming zijn met een stelsel van financiële verslaggeving
voor algemene doeleinden.
Dit om ervoor te zorgen dat een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden over een afwijkende basis
voor financiële verslaggeving terecht achterwege kan blijven.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben het overzicht intrinsieke waarde per ... (datum) van ... (naam en rechtsvorm beleggingsinstelling)1

te ... (statutaire vestigingsplaats beleggingsinstelling)2 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur/de beheerder
Het bestuur/de beheerder van de entiteit3 is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht intrinsieke

waarde per ... (datum) in overeenstemming met ...(omschrijving van de vereisten die de gebruiker stelt aan
dit overzicht). Het bestuur/de beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het/hij noodzakelijk acht om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht intrinsieke waarde op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door
de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het overzicht

‘en rechtsvorm’ is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.1

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.2

Het bestuur van de separate beheerder of het bestuur van de beleggingsmaatschappij.3

983

Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggings-
instellingen en -ondernemingen

13



een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-in-
schattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen
van het overzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur/de beheerder van de entiteit gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is het overzicht intrinsieke waarde per ... (datum) van ... (naam beleggingsinstelling) in
alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de grondslagen, zoals uiteen-
gezet in punt … van de toelichting op het bijgesloten overzicht.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.5.1 Goedkeurende controleverklaring intrinsieke waarde

beleggingsinstelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.6.1 Assurance-rapport naleving ICBE-bepalingen (ex artikel 144 van het Besluit
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of ...(naam entiteit) te ... (statutaire vestigingsplaats) in ...(boekjaar) heeft gehandeld
in overeenstemming met de artikelen 130 tot en met 143 van het Besluit gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft, zoals bedoeld in artikel 144 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.
Het bestuur van de entiteit1 van de ...(naam entiteit) is verantwoordelijk voor de naleving van de artikelen

130 tot en met 143 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Het is onze verantwoor-
delijkheid een assurance-rapport te verstrekken inzake het handelen door ...(naam entiteit) in overeenstem-
ming met de artikelen 130 tot en met 143 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat ... (naam entiteit(en)) heeft gehandeld in overeen-
stemming met de artikelen 130 tot en met 143 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van
relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel heeft ...(naam entiteit) in ...(boekjaar), in alle van materieel belang zijnde aspecten, ge-
handeld in overeenstemming met artikelen 130 tot en met 143 van het Besluit gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Dit assurance-rapport over de naleving van de artikelen 130 tot en met 143 van het Besluit gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft door ...(naam entiteit) is uitsluitend bestemd voor de directie van ...(naam

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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entiteit) en de Autoriteit Financiële Markten en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt
door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.6.1 Assurance-rapport naleving ICBE-bepalingen (ex artikel

144 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemin-

gen Wft)

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.7.1 Assurance-rapport aantal participaties beleggingsinstelling

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of bijgaand overzicht van het aantal participaties in ... (naam beleggingsinstelling)
per ... (datum) van ... (naam cliënt) van ... (naam vermogensbeheerder) te ... (vestigingsplaats vermogens-
beheer) het aantal participaties juist weergeeft. Dit overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van
de beheerder van de beleggingsinstelling. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake
dit overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het overzicht van het aantal participaties geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door
middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft het overzicht van het aantal participaties in ... (naam beleggingsinstelling) per ...
(datum) van ... (naam cliënt) het aantal participaties in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

987

Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggings-
instellingen en -ondernemingen

13



AntwoordVraag

13.7.1 Assurance-rapport aantal participaties beleggingsin-

stelling

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

988

Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggings-
instellingen en -ondernemingen

13



13.8.1 Assurance-rapport gesimuleerde rendementscijfers beleggingsinstelling (ex
artikel 2:4 g van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft)

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de gesimuleerde rendementscijfers, zoals opgenomen op pagina ... (paginanummer) in bijge-
voegde prospectus van ... (naam en rechtsvorm beleggingsinstelling)1 te ... (statutaire vestigingsplaats be-

legginsinstelling)2, van... (eventuele specificatie van de gesimuleerde rendementscijfers) over de periode

... (datum) tot en met ... (datum) (eventuele vermelding van de periode waarover de gesimuleerde rende-
mentscijfers betrekking hebben) onderzocht.
Deze gesimuleerde rendementscijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur/de beheer-
der van de beleggingsinstelling3.

Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze gesimuleerde rendementscijfers te
verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2:4 g van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de gesimuleerde rendementscijfers rekenkundig
juist, objectief meetbaar en representatief zijn, zoals bedoeld in artikel 2:4 g Nadere Regeling gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden omvatten onder meer het in-
winnen van inlichtingen bij functionarissen van de beleggingsinstelling /de beheerder van de beleggingsin-
stelling, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, het nagaan van de re-
kenkundige juistheid van de gesimuleerde cijfers, met inbegrip van de gehanteerde formules en het gehan-
teerde model en het vaststellen van de objectieve meetbaarheid en representativiteit van de gesimuleerde
rendementscijfers.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

‘en rechtsvorm’ is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.1

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.2

Het bestuur van de separate beheerder of het bestuur van de beleggingsmaatschappij.3
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Oordeel
Naar ons oordeel zijn de gesimuleerde rendementscijfers rekenkundig juist, objectief meetbaar en repre-
sentatief, zoals bedoeld in artikel 2:4 g van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport bij de gesimuleerde rendementscijfers is uitsluitend bestemd voor het bestuur/de
beheerder van de beleggingsinstelling en voor de toezichtstaken van de Autoriteit Financiële Markten zoasl
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.8.1 Assurance-rapport gesimuleerde rendementscijfers

beleggingsinstelling (ex artikel 2:4 g Nadere Regeling ge-

dragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.9.1 Assurance-rapport onderzoek vermogensscheiding beleggingsondernemingen
ex. art. 165 d van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de opzet, zoals vastgelegd in ... (procedurebeschrijving, handboek), en het bestaan van de door
...(naam en rechtsvorm beleggingsonderneming) te ... (statutaire vestigingsplaats) ingevolge artikelen 165
tot en met 165 c Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft getroffen regelingen per ... (datum)1

onderzocht teneinde vast te stellen of deze in overeenstemming zijn met deze bepalingen. Het bestuur
van de beleggingsonderneming is verantwoordelijk voor de naleving van de artikelen 165 tot en met 165 c
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Het is onze verantwoordelijkheid een assu-
rance-rapport over de opzet en het bestaan van de door de beleggingsonderneming getroffen regelingen
te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de door beleggingsinsonderneming ingevolge de
artikelen 165 tot en met 165 c Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft getroffen regelingen
in opzet in overeenstemming zijn met deze bepalingen en hebben bestaan. Een assurance-opdracht omvat
onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de door ... (naam beleggingsonderneming) ingevolge artikelen 165 tot en met 165 c
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft getroffen regelingen, zoals vastgelegd in ... (proce-
durebeschrijving, handboek), in alle van materieel zijnde aspecten in opzet in overeenstemming met deze
bepalingen en hebben de regelingen op ... (datum)2 bestaan.

Zo nodig in detail specificeren per welke data het bestaan van bepaalde regelingen is getest.1

Zo nodig in detail specificeren per welke data het bestaan van bepaalde regelingen is getest.2
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Beperking in gebruik en verspreidingskring
Dit assurance-rapport over de naleving van de artikelen 165 tot en met 165 c van het Besluit Gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft door ...(naam entiteit) is uitsluitend bestemd voor de toezichtstaken van de
Autoriteit Financiële Markten en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.9.1 Assurance rapport onderzoek vermogensscheiding

beleggingsondernemingen ex. art. 165 d Besluit Gedragstoe-

zicht financiële ondernemingen Wft

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?
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13.10.1 Onderzoeksrapport geprognosticeerde rendementscijfers beleggingsinstelling
(ex artikel 2:5 c van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft)

_____________________________________________________________________________

ONDERZOEKSRAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de geprognosticeerde rendementscijfers, zoals opgenomen op pagina ... (paginanummer) in
het bijgevoegde prospectus van ... (naam en rechtsvorm beleggingsinstelling)1 te ... (statutaire vestigings-

plaats belegginsinstelling)2, van... (eventuele specificatie van de geprognosticeerde rendementscijfers) over

de periode ... (datum) tot en met ... (datum) (eventuele vermelding van de periode waarop de geprognos-
ticeerde rendementscijfers betrekking hebben) onderzocht.
Deze geprognosticeerde rendementscijfers, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze zijn geba-
seerd (zoals opgenomen onder punt... van het prospectus) zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van
het bestuur/de beheerder van de beleggingsinstelling3. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeks-

rapport inzake deze geprognosticeerde rendementscijfers te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2:5 c Na-
dere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3400, "Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de beleg-
gingsinstelling /de beheerder van de beleggingsinstelling, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking
tot de financiële gegevens, het nagaan van de rekenkundige juistheid van de geprognosticeerde cijfers, met
inbegrip van de gehanteerde formules en het gehanteerde model, het beoordelen van de objectieve meet-
baarheid en representativiteit en het vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.
Ons onderzoek betreffende de veronderstellingen kan als gevolg van de aard van dit onderzoek, slechts
resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek betref-
fende de rekenkundige juistheid en de opstelling en toelichting van de prognose in overeenstemming met
... (de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving)4 resulteert in een oordeel dat een

redelijke mate van zekerheid geeft.

‘en rechtsvorm’ is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.1

"Statutaire" is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.2

Het bestuur van de separate beheerder of het bestuur van de beleggingsmaatschappij.3

Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.4

993

Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggings-
instellingen en -ondernemingen

13



Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de geprognosticeerde rendementscijfers, met inbegrip van de veronder-
stellingen waarop deze zijn gebaseerd, de gehanteerde formules en het gehanteerde model, is ons niets
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de geprognosticeerde rendementscijfers
niet objectief meetbaar en representatief zijn.
Naar ons oordeel zijn de geprognosticeerde rendementscijfers rekenkundig juist en op een juiste wijze op
basis van de veronderstellingen opgesteld en toegelicht in overeenstemming met ... (de van toepassing
zijnde grondslagen van financiële verslaggeving)5, waarbij tevens de van toepassing zijnde grondslagen

voor waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening in aanmerking zijn genomen.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Ons onderzoeksrapport bij de geprognosticeerde rendementscijfers is uitsluitend bestemd voor de toe-
zichtstaken van de Autoriteit Financiële Markten zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en kan
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de geprognosticeerde rendementscijfers, aan-
gezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aange-
nomen en de afwijkingen van materieel belang kunnen zijn.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van een beleggingsinstel-

ling en -onderneming

Wat voor soort document wilt u opstellen?

13.10.1 Onderzoeksrapport geprognosticeerde rendements-

cijfers beleggingsinstelling (ex artikel 2:4 c Nadere Regeling

gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van beleggingsinstelling zoekt u een voorbeeld?

Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.5
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14.2.1 Goedkeurende controleverklaring ex artikel 147 lid 5 Pw bij staten van een
pensioenfonds ex artikel 147 lid 2 Pw

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de ingevolge artikel 147 lid 2 van de Pensioenwet opgestelde staten over ... (rapportagedatum)
van ... (naam pensioenfonds), gevestigd te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. De staten zijn via
het elektronische systeem van De Nederlandsche Bank N.V. aangeleverd aan De Nederlandsche Bank N.V.
met als unieke identificatie het controlegetal ... (vermelding controlegetal)1. De staten zijn opgesteld door

het bestuur van het Pensioenfonds in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Pensioenwet.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van het Pensioenfonds is verantwoordelijk voor het opstellen van de staten in overeenstemming
met de bepalingen van en ingevolge de Pensioenwet. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zo-
danige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de staten mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de staten op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de staten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de staten een
afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de staten, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het Pensioenfonds.

Indien van toepassing invoegen: “Wij hebben gewaarmerkte afdrukken van de door ons gecontroleerde staten
bijgevoegd.”.

1
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van het Pensioenfonds gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de staten.2

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de staten 201X, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeen-
stemming met de bepalingen van en ingevolge de Pensioenwet.3

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staten zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen
van en ingevolge de Pensioenwet ten behoeve van het toezicht door De Nederlandsche Bank N.V. Dit doet
geen afbreuk aan ons oordeel. De staten van ... (naam pensioenfonds) en onze controleverklaring daarbij
zijn bedoeld voor ... (naam pensioenfonds) ter verantwoording aan De Nederlandsche Bank N.V. en hoeven
derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring, of delen daarvan, mag
daarom niet, zonder onze schriftelijke toestemming vooraf, aan anderen ter beschikking worden gesteld.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van pensioenfondsenWat voor soort document wilt u opstellen?

14.2.1 Goedkeurende controleverklaring ex art. 147 lid 5 Pw

bij staten van een pensioenfonds ex artikel 147 lid 2 Pw

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van pensioenfondsen zoekt u een voorbeeld?

Toevoegen bij gebruik van een interne model: “Onze controle omvat niet een zelfstandige validatie van het door
… (naam Pensioenfonds) gebruikte interne model. Dit door De Nederlandsche Bank N.V. geaccepteerde interne
model inclusief de daarbij behorende procesbeschrijving is in onze controle als norm gehanteerd.”

2

Toevoegen bij gebruik van het interne model: “,waaronder begrepen het door De Nederlandsche Bank N.V. ge-
accepteerde interne model inclusief de daarbij behorende procesbeschrijving”. Een optie is om in een bijlage

3

een meer expliciete opsomming van de gehanteerde normen op te nemen (wettelijke normen en normen opge-
nomen in regelingen van De Nederlandsche Bank N.V. alsmede specifiek te benoemen interne model).
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14.3.1 Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens voor de berekening van
de voorziening voor pensioenverplichingen van een pensioenfonds

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave van administratieve basisgegevens
over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) een juist en volledig
beeld geeft van de in het kader van de actuariële berekening benodigde gegevens over de verzekerden en/of
rechthebbenden en de aan hen toegezegde rechten. Deze administratieve basisgegevens zijn gehanteerd/zul-
len worden gehanteerd bij de actuariële berekening van de voorziening voor pensioenverplichtingen door
het pensioenfonds ten behoeve van de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar
geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats). Deze opgave is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit1 van het pensioenfonds. Het is onze

verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave van administratieve basisgegevens
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de opgave van de administratieve basisgegevens die zijn/zullen worden gehanteerd
bij de actuariële berekening van de voorziening voor pensioenverplichtingen per ... (datum) in alle van
materieel belang zijnde aspecten in dit kader2 relevante gegevens met betrekking tot de verzekerden en/of

rechthebbenden en de aan deze verzekerden en/of rechthebbenden toegezegde rechten3 in het kader van

de afgesloten pensioenovereenkomsten juist en volledig weer.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1

Of “in het kader van de actuariële berekening van de voorziening pensioenverplichtingen”.2

De hier te gebruiken term is afhankelijk van de pensioenvormen c.q. de gevoerde branche. De basisinformatie
voor het bepalen van de voorziening pensioenverplichtingen kan bijvoorbeeld zijn ingelegde premie, verzekerd
pensioen etc.

3
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Beperking in gebruik en verspreidingskring
De opgave van administratieve basisgegevens is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidings-
kring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel,
contract, etc.). Hierdoor is de opgave van administratieve basisgegevens mogelijk niet geschikt voor andere
doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Voorbeeldrapportage ten behoeve van pensioenfondsenWat voor soort document wilt u opstellen?

14.3.1 Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens

voor de berekening van de voorziening voor pensioenver-

plichtingen van een pensioenfonds

Van welk soort controleverklaring of assurance-rapport ten

behoeve van pensioenfondsen zoekt u een voorbeeld?
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15.2.1 Goedkeurend assurance-rapport bij inhoud prospectus beleggingsinstelling
(ex art. 4:49 lid 2c Wft)

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT (EX ARTIKEL 4:49 LID 2 c Wet op het financieel toezicht)
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus ... (naam prospectus) uitge-
voerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. ... (datum verklaring/voorstel/prospec-
tus/brief) van ... (naam en rechtsvorm entiteit(en) bij prospectus)1 te ... (statutaire vestigingsplaats bij

prospectus)2 ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht

voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is met betrekking tot artikel 4:49 lid 2 b tot en
met 2 e gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
in het prospectus is vermeld, is op de in het prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole
toegepast.
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

● het bestuur/de beheerder3 van de entiteit is verantwoordelijk voor de opstelling van het prospectus

dat ten minste de ingevolge de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat;

● het is onze verantwoordelijkheid een mededeling te verstrekken zoals bedoeld in artikel 4:49 lid 2
c van de Wet op het financieel toezicht.

Werkzaamheden
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard
3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële
informatie". Dienovereenkomstig hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk
geachte werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven.

Wij hebben getoetst of het prospectus de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het fi-
nancieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. De wet vereist niet van de accountant dat deze additio-
nele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 4:49 lid 2 a.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Niet van toepassing bij beleggingsfondsen.1

Niet van toepassing bij beleggingsfondsen.2

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding.3
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Oordeel
Naar ons oordeel bevat het prospectus ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de
Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens.

Met betrekking tot 4:49 lid 2 a van de Wet op het financieel toezicht melden wij dat het prospectus voor
zover ons bekend de informatie bevat zoals vereist.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

(Emissie) prospectusWat voor soort document wilt u opstellen?

BeheerderGaat het om een bestuurder of beheerder?
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16.1 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op aandelen bij oprichting
van een N.V. (artikel 2:94a lid 2 BW)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:94a lid 2 BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de door de oprichters van... (naam vennootschap) te ...
(vestigingsplaats)1 opgestelde beschrijving gedateerd ... (datum ondertekening beschrijving) inzake de

voorgenomen inbreng ter storting op de bij oprichting van de vennootschap te plaatsen aandelen. De be-
schrijving heeft betrekking op ... (korte aanduiding van de aard van de inbreng).

Verantwoordelijkheid van de oprichters
De oprichters zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving en voor de feitelijke en juridische
inbreng in de op te richten vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring zoals bedoeld in artikel 2:94a lid
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de waarde van de voorgenomen inbreng naar de
toestand per ... (datum per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd), bij toepassing van in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de beschrijving zijn
vermeld, ten minste gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht waaraan met de voorgenomen inbreng
moet worden voldaan.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de waarde van de in de beschrijving weergegeven voorgenomen inbreng, zoals beschre-
ven naar de toestand per ... (datum per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd) bij toepassing van
in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de beschrijving

Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire vestigings-
plaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het Handelsregister.

1
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zijn vermeld, ten minste gelijk aan het bedrag van de stortingsplicht ad €...., waaraan met de voorgenomen
inbreng moet worden voldaan, waarbij in het kader van deze inbreng het agio [optioneel: niet] in het bedrag
van de stortingsplicht is begrepen.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring heeft uitsluitend tot doel een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat met
de beschreven inbreng aan de genoemde stortingsplicht wordt voldaan en mag derhalve niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

InbrengverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

16.1 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng

op aandelen bij oprichting van een N.V. (artikel 2:94a lid 2

BW)

Van welk soort inbrengverklaring zoekt u een voorbeeld?
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16.2 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op na oprichting uit te
geven aandelen in een N.V. (artikel 2:94b lid 2 BW)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:94b lid 2 BW

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de door ... (naam vennootschap) te ... (vestigingsplaats)1

opgestelde beschrijving gedateerd ... (datum ondertekening beschrijving) inzake de voorgenomen inbreng
ter storting op de door de vennootschap uit te geven2 aandelen. De beschrijving heeft betrekking op ...

(korte aanduiding van de aard van de inbreng).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving en voor de feite-
lijke en juridische inbreng in de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring zoals bedoeld in artikel 2:94b lid
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de waarde van de voorgenomen inbreng naar de
toestand per ... (datum per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd), bij toepassing van in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de beschrijving zijn
vermeld, ten minste gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht waaraan met de voorgenomen inbreng
moet worden voldaan.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de waarde van de in de beschrijving weergegeven voorgenomen inbreng, zoals beschre-
ven naar de toestand per ... (datum per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd) bij toepassing van

Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire vestigings-
plaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het Handelsregister.

1

Dan wel, indien van toepassing: ter bijstorting op door de vennootschap eerder uitgegeven niet-volgestorte
aandelen.

2
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in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de beschrijving
zijn vermeld, ten minste gelijk aan het bedrag van de stortingsplicht ad €...., waaraan met de voorgenomen
inbreng moet worden voldaan, waarbij in het kader van deze inbreng het agio [optioneel: niet] in het bedrag
van de stortingsplicht is begrepen.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring heeft uitsluitend tot doel een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat met
de beschreven inbreng aan de genoemde stortingsplicht wordt voldaan en mag derhalve niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

InbrengverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

16.2 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng

op na oprichting uit te geven aandelen in een N.V. (artikel

2:94b lid 2 BW)

Van welk soort inbrengverklaring zoekt u een voorbeeld?
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16.3 Controleverklaring betreffende de verkrijging door een N.V. van goederen van
oprichters of aandeelhouders(Nachgründung; artikel 2:94c lid 3 BW)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:94c lid 3 BW

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de door ... (naam vennootschap) gevestigd te ... (vestigings-
plaats)1 opgestelde beschrijving gedateerd ... (datum ondertekening beschrijving) inzake de verkrijging

door de vennootschap van goederen die toebehoren of hebben toebehoord aan oprichters of aandeelhouders
van de vennootschap. De beschrijving heeft betrekking op ... (korte aanduiding van de aard van de te ver-
krijgen goederen).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving en voor de feite-
lijke en juridische effectuering van de verkrijging.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring zoals bedoeld in artikel 2:94c lid
3 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de waarde van de te verkrijgen2 goederen naar

de toestand per ... (datum per welke de goederen zijn beschreven en gewaardeerd)3, bij toepassing van in

het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de beschrijving
zijn vermeld, ten minste gelijk is aan de waarde van de door de vennootschap te verrichten tegenprestatie,
zoals in de beschrijving is omschreven.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire vestigings-
plaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het Handelsregister.

1

Het is ook mogelijk, dat de verklaring pas gevraagd wordt, nadat de goederen al zijn verkregen. In dat geval
kunnen de woorden "te verkrijgen" worden weggelaten. Idem in de paragraaf Beperking in het gebruik.

2

Deze datum mag niet liggen vóór de datum van oprichting van de vennootschap.3
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Oordeel
Naar ons oordeel is de waarde van de in de beschrijving weergegeven te verkrijgen4 goederen, zoals beschre-

ven naar de toestand per ... (datum per welke de goederen zijn beschreven en gewaardeerd)5 bij toepassing

van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de be-
schrijving zijn vermeld, ten minste gelijk aan de waarde van de door de vennootschap te verrichten tegen-
prestatie, zoals in de beschrijving is omschreven.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring heeft uitsluitend tot doel een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de
waarde van de door de vennootschap te verkrijgen6 goederen ten minste gelijk is aan de waarde van de

door de vennootschap te verrichten tegenprestatie en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

InbrengverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

16.3 Controleverklaring betreffende de verkrijging door een

N.V. van goederen van oprichters of aandeelhouders

(Nachgründung; artikel 2:94c lid 3 BW)

Van welk soort inbrengverklaring zoekt u een voorbeeld?

Het is ook mogelijk, dat de verklaring pas gevraagd wordt, nadat de goederen al zijn verkregen. In dat geval
kunnen de woorden "te verkrijgen" worden weggelaten. Idem in de paragraaf Beperking in het gebruik.

4

Deze datum mag niet liggen vóór de datum van oprichting van de vennootschap.5

Het is ook mogelijk, dat de verklaring pas gevraagd wordt, nadat de goederen al zijn verkregen. In dat geval
kunnen de woorden "te verkrijgen" worden weggelaten. Idem in de paragraaf Beperking in het gebruik.

6
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16.4 Controleverklaring betreffende de omzetting van een B.V. in een N.V. (artikel
2:72 lid 1 BW)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:72 lid 1 BW

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben kennis genomen van de [jaarrekening/tussentijdse vermogensopstelling] per ... (datum)1 van ...

(naam vennootschap), gevestigd te ... (vestigingsplaats)2, in het kader van de voorgenomen omzetting van

deze vennootschap in een naamloze vennootschap.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de [jaarrekening/tussentijdse
vermogensopstelling].

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring als bedoeld in artikel 2:72 lid 1 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder begrepen de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen van de vennootschap op een
dag binnen vijf maanden voor de omzetting ten minste overeenkwam met het gestorte en opgevraagde
deel van het geplaatste kapitaal volgens de akte van omzetting.3

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel kwam het eigen vermogen van de vennootschap naar de toestand per ... (datum) bij
toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden ten

Deze datum mag maximaal vijf maanden liggen voor de datum waarop de akte van omzetting wordt gepasseerd.1

Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de jaarrekening/tussentijdse vermogensopstelling wordt genoemd.
Dat kan de statutaire vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals inge-
schreven in het Handelsregister.

2

Hoewel de wet de woorden "volgens de akte van omzetting" niet in lid 1 maar wel in lid 2 gebruikt, zijn deze ook
in dit geval van toepassing. Zie ook noot 4.

3
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minste overeen met het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal volgens de akte van om-
zetting, zijnde €....4

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormelde omzetting van de vennoot-
schap in een naamloze vennootschap en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

InbrengverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

16.4 Controleverklaring betreffende de omzetting van een

B.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 1 BW), respectievelijk de

omzetting van een N.V. in een B.V. (artikel 2:183 lid 1 BW)

Van welk soort inbrengverklaring zoekt u een voorbeeld?

Heeft de B.V. vóór de omzetting een geplaatst kapitaal dat kleiner is dan het geplaatst kapitaal dat zij als N.V.
na omzetting zal (moeten) hebben - hetgeen in het algemeen aan de orde zal zijn - dan zal het kapitaal vóór of

4

uiterlijk ter gelegenheid van de omzetting moeten worden verhoogd. De wetgever gaat ervan uit dat deze kapi-
taalverhoging ten laste kan gaan van de uitkeerbare reserves. Daarop ziet deze verklaring. Zijn de uitkeerbare
reserves daartoe niet voldoende dan zal eerst een aanvullende agiostorting moeten plaats vinden of zullen de
nieuw uit te geven aandelen door de aandeelhouder(s) moeten worden volgestort. Ook wanneer geen kapitaal-
verhoging noodzakelijk is, is deze controleverklaring toch vereist en kan derhalve, wanneer het eigen vermogen
ontoereikend is, een aanvullende agiostorting noodzakelijk zijn.
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16.5 Controleverklaring betreffende de omzetting van een andere rechtspersoon
dan een B.V. of N.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 2 BW onderdeel a)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:72 lid 2 BW

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben kennis genomen van de [jaarrekening/tussentijdse vermogensopstelling] per ... (datum)1 van ...

(naam en rechtsvorm rechtspersoon), gevestigd te ... (vestigingsplaats)2, in het kader van de voorgenomen

omzetting van deze rechtspersoon in een naamloze vennootschap.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de rechtspersoon is verantwoordelijk voor het opstellen van de [jaarrekening/tussentijdse
vermogensopstelling].

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring als bedoeld in artikel 2:72 lid 2
onderdeel a van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder begrepen de Nederlandse controlestandaarden. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen van
de rechtspersoon op een dag binnen vijf maanden voor de omzetting - indien van toepassing, vermeerderd
met de waarde van hetgeen na die dag doch uiterlijk onverwijld na de omzetting op aandelen zal worden
gestort - ten minste overeenkwam met het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal volgens
de akte van omzetting.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel kwam het eigen vermogen van de rechtspersoon naar de toestand per ... (datum) [Opti-
oneel: vermeerderd met hetgeen na die datum doch uiterlijk onverwijld na de omzetting op aandelen zal worden

Deze datum mag maximaal vijf maanden liggen voor de datum waarop de akte van omzetting wordt gepasseerd.1

Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de jaarrekening/tussentijdse vermogensopstelling wordt genoemd.
Dat kan de statutaire vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals inge-
schreven in het Handelsregister.

2
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gestort]3 bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsme-

thoden ten minste overeen met het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal volgens de
akte van omzetting, zijnde €....

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormelde omzetting van de rechtsper-
soon in een naamloze vennootschap en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

InbrengverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

16.5 Controleverklaring betreffende de omzetting van een

andere rechtspersoon dan een B.V. of N.V. in een N.V. (arti-

kel 2:72 lid 2 BW), respectievelijk B.V. (artikel 2:183 lid 2 BW)

Van welk soort inbrengverklaring zoekt u een voorbeeld?

Een dergelijke storting kan in geld of anders dan in geld worden gedaan. Doet deze situatie zich voor, dan moet
tekst van de verklaring daaraan worden aangepast.

3
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17.1.1 Goedkeurende controleverklaring bij opgave verzekerd belang

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de bijgesloten opgave verzekerd belang over ... (tijdvak), gecontroleerd. De opgave is opgesteld
door het bestuur van de entiteit1 op basis van de polisvoorwaarden zoals omschreven in de polis van be-

drijfsschadeverzekering no. ... (polisnummer verzekering), d.d. ... (datum afgifte verzekeringspolis), (t/m
het...e aanhangsel), afgegeven door ... (naam makelaar of verzekeringsmaatschappij) aan ... (naam enti-
teit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van ... (naam entiteit(en)) is verantwoordelijk voor het opstellen van deze opgave in overeen-
stemming met de polisvoorwaarden. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de opgave mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de opgave op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
opgave geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de opgave. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de opgave een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de opgave door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaam-
heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1

1011

Verklaringen verzekerd belang17



en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de opgave.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de opgave van ... (naam entiteit(en)) over ... (tijdvak) in alle van materieel belang
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de polisvoorwaarden.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De opgave verzekerd belang is opgesteld voor ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen
aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de opgave verzekerd belang mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve2 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (naam makelaar

of verzekeringsmaatschappij) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Verklaring verzekerd belangWat voor soort document wilt u opstellen?

17.1.1 Goedkeurende controleverklaring bij opgave verzekerd

belang

Van welk soort verklaring verzekerd belang zoekt u een

voorbeeld?

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.2
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17.2.1 Controleverklaring van oordeelonthouding bij opgave verzekerd belang

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben opdracht gekregen de bijgesloten opgave verzekerd belang over ... (tijdvak), te controleren. De
opgave is opgesteld door het bestuur van de entiteit1 op basis van de polisvoorwaarden zoals omschreven

in de polis van bedrijfsschadeverzekering no. ... (polisnummer verzekering), d.d. ... (datum) afgifte verze-
keringspolis, (t/m het...e aanhangsel), afgegeven door ... (naam makelaar of verzekeringsmaatschappij)
aan ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van ... (naam entiteit(en)) is verantwoordelijk voor het opstellen van deze opgave in overeen-
stemming met de polisvoorwaarden. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de opgave mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de opgave op basis van onze controle, verricht
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Vanwege de
aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", zijn wij echter
niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controle-
oordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeelonthouding
Gegeven de aard van de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de onderneming kan de interne organisatie
niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op ratio-
nele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de opgave.

Oordeelonthouding
Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" beschreven aange-
legenheid zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om
daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de opgave.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De opgave verzekerd belang is opgesteld voor ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen
aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de opgave verzekerd belang mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve2 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (naam makelaar

of verzekeringsmaatschappij) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Verklaring verzekerd belangWat voor soort document wilt u opstellen?

17.2.1 Controleverklaring van oordeelonthouding bij opgave

verzekerd belang

Van welk soort verklaring verzekerd belang zoekt u een

voorbeeld?

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.2

1014

Verklaringen verzekerd belang17



17.3.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave verzekerd belang over ... (tijdvak), zoals om-
schreven in de polis van bedrijfsschadeverzekering no. ... (polisnummer verzekering), d.d. ... (datum afgifte
verzekeringspolis), ... (aanhangsel verzekering vermelden, vb t/m...e aanhangsel), afgegeven door ... (naam
makelaar of verzekeringsmaatschappij) aan ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) beoor-
deeld.
De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit1. Het is onze verantwoor-

delijkheid een beoordelingsverklaring inzake de opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen
van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard
en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid
omtrent de juistheid van de opgave. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controlever-
klaring kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling van de opgave verzekerd belang is ons niets gebleken op basis waarvan
wij zouden moeten concluderen dat de opgave verzekerd belang niet in alle van materieel belang zijnde
aspecten is opgesteld in overeenstemming met de polisvoorwaarden.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan onze conclusie vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De opgave verzekerd belang is opgesteld voor ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen
aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de opgave verzekerd belang mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ...

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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(naam entiteit(en)) en ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid
aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Verklaring verzekerd belangWat voor soort document wilt u opstellen?

17.3.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave ver-

zekerd belang

Van welk soort verklaring verzekerd belang zoekt u een

voorbeeld?
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17.4.1 Samenstellingsverklaring bij opgave verzekerd belang

_____________________________________________________________________________

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de opgave verzekerd belang over ... (tijdvak) samengesteld, zoals om-
schreven in de polis van bedrijfsschadeverzekering no. ... (polisnummer verzekering), d.d. ... (datum afgifte
verzekeringspolis), ... (aanhangsel verzekering vermelden, vb t/m...e aanhangsel), afgegeven door ... (naam
makelaar of verzekeringsmaatschappij) aan ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde opgave verzekerd belang berust bij het bestuur van de entiteit.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/ de
NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep
geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben
wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de opgave toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de juistheid van de opgave kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de opgave verzekerd belang samengesteld onder toe-
passing van de polisvoorwaarden.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op punt... in de toelichting waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen
is gezet. De opgave verzekerd belang is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) met
als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract,
etc.). Hierdoor is de opgave verzekerd belang mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze samen-
stellingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Verklaring verzekerd belangWat voor soort document wilt u opstellen?

17.4.1 Samenstellingsverklaring bij opgave verzekerd belangVan welk soort verklaring verzekerd belang zoekt u een

voorbeeld?
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18.1 Goedkeurende controleverklaring betreffende omzet projecten

18.1.1 Goedkeurende controleverklaring betreffende omzet projecten

NB: Deze voorbeeldtekst is opgesteld voor de situatie waarbij op het overzicht met de omzet van projecten
een zelfstandige controle heeft plaatsgevonden. Bij het plannen en uitvoeren van de controle van specifieke
elementen uit de jaarrekening dient de accountant alle Nederlandse Standaarden die relevant zijn voor de
controle aan te passen voor zover noodzakelijk is in de omstandigheden van de opdracht. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat de materialiteit voor de controle van het overzicht met de omzet van projecten lager is dan
de materialiteit die voor de volledige jaarrekening van de entiteit is vastgesteld. Dit zal van invloed zijn op
de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden en op de evaluatie van de niet gecorrigeerde
afwijkingen.

Zie hiervoor de Nederlandse Standaard 805, "Speciale overwegingen - controles van een enkel financieel
overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht".

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben het bijgesloten overzicht van de omzet aan verricht werk over de jaren 201X-2 (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) (hierna ‘het overzicht’) van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld door het bestuur op basis van …(omschrijving
van de vereisten die de gebruiker stelt aan dit overzicht).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht in overeenstemming
met …(omschrijving van de vereisten die de gebruiker stelt aan dit overzicht), en voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door
de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het overzicht
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van het overzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerk-
zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is het overzicht van de omzet aan verricht werk over de jaren 201X-2 (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor
het jaar geëindigd op 30 juni 201X), in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstem-
ming met... (omschrijving van de vereisten die de gebruiker stelt aan dit overzicht).

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor ... (omschrijving speci-
fieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving
vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is het overzicht mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve1 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.1
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.1.1 Goedkeurende controleverklaring betreffende omzet

projecten

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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18.2 Controleverklaring inzake omzet projecten; informatie is rechtstreeks uit
de jaarrekening af te leiden

18.2.1 Controleverklaring inzake omzet projecten; informatie is rechtstreeks uit de
jaarrekening af te leiden

N.B.: Deze verklaring dient slechts te worden afgegeven indien aan elk van de volgende 3 voorwaarden is
voldaan:

● De betreffende omzet waarover zekerheid wordt gevraagd is direct en zichtbaar af te leiden uit de
(gecontroleerde) jaarrekening - het bedrag van de omzet is dus expliciet vermeld in deze jaarrekening;

● De jaarrekening en de controleverklaring daarbij zijn beschikbaar voor de gebruikers van de omzet-
verklaring zodat zij inzicht hebben in de volledige jaarrekening en in de reikwijdte van de controle;
en

● De reikwijdte van de controle sluit aan bij de behoeften/eisen van de gebruiker(s) van de omzetver-
klaring.

Deze controleverklaring geeft dus dezelfde zekerheid als de controleverklaring ex 18.1.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

De, in het bijgesloten overzicht, opgenomen omzet aan verricht werk met bijbehorende toelichtingen over
de jaren 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met 201X
(of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) (hierna ‘het overzicht’) van ...
(naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) (hierna ‘het overzicht’) is ontleend aan de gecontro-
leerde jaarrekening(en) 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2),
201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-1) en 201X (of voor een ge-
broken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) van ... (naam entiteit(en)). Wij hebben een
goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening(en) in onze controleverklaring(en) van … (data/datum
verklaring bij jaarrekening(en).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht in overeenstemming
met …(omschrijving van de vereisten die de gebruiker stelt aan dit overzicht), en voor een zodanige interne
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beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
het overzicht geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door
de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het overzicht
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de, in het overzicht, opgenomen omzet aan verricht werk met bijbehorende toelichtingen
over de jaren 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) tot en met
201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X), in alle van materieel zijnde as-
pecten, op de juiste wijze ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening(en) 201X-2 (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2), 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar ge-
ëindigd op 30 juni 201X-1) en 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X)
van ... (naam entiteit(en)) per...(data/datum jaarrekeningen) in overeenstemming met de grondslagen zoals
beschreven in...(punt X) van de toelichting.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor ... (omschrijving speci-
fieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving
vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is het overzicht mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve1 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.1
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.2.1 Controleverklaring inzake omzet projecten; informatie

is rechtstreeks uit de jaarrekening af te leiden

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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18.3 Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek

18.3.1 Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek

N.B.: Deze controleverklaring wordt afgegeven bij een zelfstandig balansonderzoek, waarbij de balans en
niet de gehele jaarrekening object van onderzoek is. Deze verklaring is van toepassing indien het resultaat
niet afzonderlijk in de balans is vermeld. De situatie waarin dit resultaat wel afzonderlijk wordt vermeld
dient te worden ontraden. Mocht de cliënt hier toch toe overgaan, dan wordt een controleverklaring met
beperking (als het resultaat van materieel belang is) of een controleverklaring van oordeelonthouding (als
het resultaat van wezenlijk belang is) verstrekt.

Onderstaande voorbeeldtekst veronderstelt dat de balans met toelichting is opgesteld voor een bijzonder
doel.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de bijgesloten balans per 31 december 201X met toelichting van ... (naam entiteit(en)) te ...
(statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans met toelichting in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de
balans met toelichting mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de balans met toelichting op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de balans met toelichting geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de balans met toelichting. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat de balans met toelichting een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de balans met toelichting door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de balans met toelichting.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de balans met toelichting per 31 december 201X van ... (naam entiteit(en)) in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De balans met toelichting is opgesteld voor ... (omschrij-
ving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ...
(omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de balans met toelichting mogelijk niet geschikt
voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve1 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de balans per 31 december 201X-1 is geen controle toegepast. Derhalve is de ter vergelijking opgenomen
informatie niet gecontroleerd.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.1
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.3.1 Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig ba-

lansonderzoek

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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18.4 Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de
balans is opgenomen in een volledige jaarrekening)

18.4.1 Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (Titel 9
Boek 2 BW)

N.B.: Een controleverklaring bij een balans met toelichting in het kader van een eerste uitvoering van een
controleopdracht mag niet in de plaats treden van een controleverklaring bij een jaarrekening indien sprake
is van een controleplichtige entiteit.

Onderstaande voorbeeldtekst is voor bijzondere doeleinden waarbij vooruitlopend op de jaarrekeningcon-
trole eenmalig als start een zelfstandig balansonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij de balans met toelichting
en niet de gehele jaarrekening object van onderzoek is. De controleverklaring wordt echter wel bij de volle-
dige jaarrekening gevoegd. Let op, het is niet gepast rechtspersonen toestemming te geven om onderstaande
controleverklaring te voegen onder de overige gegevens bij de jaarrekening. Het gebruikelijk dat de entiteit
onder de overige gegevens uiteenzet waarom de controleverklaring bij de jaarrekening als geheel ontbreekt,
aangezien de jaarrekening als geheel niet is gecontroleerd.

De voorbeeldtekst is gebaseerd op de situatie waarbij het resultaat niet afzonderlijk in de balans is vermeld.
De situatie waarin dit resultaat wel afzonderlijk wordt vermeld wordt ontraden. Mocht de cliënt hier toch
toe overgaan, dan wordt een controleverklaring met beperking (als het resultaat van materieel belang is)
of een controleverklaring van oordeelonthouding (als het resultaat van wezenlijk belang is) verstrekt.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht1 opgenomen balans per 31 december 201X met toe-

lichting van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans met toelichting in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de
balans met toelichting mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de balans met toelichting op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de balans met toelichting geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de balans met toelichting. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat de balans met toelichting een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de balans met toelichting door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de balans met toelichting.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de balans met toelichting per 31 december 201X van ... (naam entiteit(en)) in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De balans met toelichting is opgesteld voor ... (omschrij-
ving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ...
(omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de balans met toelichting mogelijk niet geschikt
voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve2 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.2
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Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Wij zijn eerst op 201X benoemd tot accountant van de entiteit. Wij hebben daarom geen controle uitgevoerd
op de winst-en-verliesrekening over 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30
juni 201X) met toelichting, noch op de in de jaarrekening ter vergelijking opgenomen informatie.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.4.1 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek

van de balans met toelichting, opgesteld op basis van een

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?

stelsel voor algemene doeleinden (in dit geval Titel 9 Boek

2 BW). De balans is opgenomen in een volledige jaarreke-

ning. Er wordt geen afzonderlijke controleverklaring bij de

volledige jaarrekening verstrekt.
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18.5 Goedkeurende controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten
en uitgaven

18.5.1 Goedkeurende controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten en
uitgaven

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben bijgaand, door ons gewaarmerkt, overzicht1 van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vesti-

gingsplaats) inzake de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het jaar 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld door het bestuur
van de entiteit2, op basis van het kasstelsel in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslagge-

ving uit […sectie Z..] van het contract tussen ... (naam entiteit en naam contractpartij), gedateerd ... (datum
contract) (hierna “het contract”).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van dit overzicht, op basis van het kasstelsel
in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving uit Sectie Z... van het contract. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door

Hierbij een geschikte identificatie aangeven, door verwijzing naar paginanummers of door aanduiding van de
specifieke opstelling.

1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

2
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de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het overzicht
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van het overzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerk-
zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is het overzicht van ontvangsten en uitgaven van ... (naam entiteit(en)) over het jaar 201X
(of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld op basis van het kasstelsel in overeenstemming met de vereisten voor financiële ver-
slaggeving uit Sectie Z... van het contract.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor ... (omschrijving speci-
fieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving
vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is het overzicht mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve3 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.3
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.5.1 Goedkeurende controleverklaring inzake een opstelling

van ontvangsten en uitgaven

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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18.6 Goedkeurende controleverklaring met betrekking tot onderdelen van de
jaarrekening; debiteurenoverzicht

18.6.1 Goedkeurende controleverklaring met betrekking tot onderdelen van de
jaarrekening; debiteurenoverzicht

NB: Deze voorbeeldtekst is opgesteld voor de situatie waarbij op het debiteurenoverzicht een zelfstandige
controle heeft plaatsgevonden.

Bij het plannen en uitvoeren van de controle van een specifiek element uit de jaarrekening dient de accountant
alle Standaarden die relevant zijn voor de controle aan te passen voor zover noodzakelijk is in de omstan-
digheden van de opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de materialiteit voor de controle van het debi-
teurenoverzicht lager is dan de materialiteit die voor de volledige jaarrekening van de entiteit is vastgesteld.
Dit zal van invloed zijn op de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden en op de evaluatie
van de niet gecorrigeerde afwijkingen. Zie hiervoor de Nederlandse Standaard 805, "Speciale overwegingen
- controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items
van een financieel overzicht".

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben het bijgesloten debiteurenoverzicht1 van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats)

per 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van het debiteurenoverzicht in overeen-
stemming met …(omschrijf het normenkader dat is gehanteerd voor het opstellen van dit overzicht). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opstellen van het debiteurenoverzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het debiteurenoverzicht op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften

Hierbij een geschikte identificatie aangeven, door verwijzing naar paginanummers of door aanduiding van de
specifieke opstelling.

1
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en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat het debiteurenoverzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in het debiteurenoverzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat het debiteurenoverzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van het debiteurenoverzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het debiteurenoverzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de gegevens zoals vermeld in het debiteurenoverzicht per 201X (of voor een gebroken
boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld
in overeenstemming met …(omschrijf het normenkader dat is gehanteerd voor het opstellen van dit over-
zicht).

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het debiteurenoverzicht is opgesteld voor ... (omschrijving
specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (om-
schrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is het debiteurenoverzicht mogelijk niet geschikt voor
andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve2 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.2
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.6.1 Goedkeurende controleverklaring met betrekking tot

onderdelen van de jaarrekening; debiteurenoverzicht

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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18.7 Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opge-
steld op basis van eisen voor financiële verslaggeving uit een contract (com-
pliance framework)

18.7.1 Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld
op basis van eisen voor financiële verslaggeving uit een contract (compliance
framework)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de rapport/verslag/(half)jaarbericht1 opgenomen financiële overzichten van ... (naam entiteit(en))

gecontroleerd. Deze financiële overzichten bestaan uit de balans per 31 december 201X en de winst-en-
verliesrekening, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over 201X (of voor een
gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X) alsmede uit een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De financiële overzichten zijn opgesteld
door het bestuur van ... (naam entiteit(en)), op basis van de eisen voor financiële verslaggeving uit Sectie
Z... van het contract tussen ... (naam entiteit en naam contractpartij), gedateerd ... (datum contract) (hierna
“het contract”).2

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële overzichten in overeen-
stemming met de eisen voor financiële verslaggeving uit.... Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van financiële overzichten mo-
gelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële overzichten op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en wij onze controle zodanig plannen uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

2
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de financiële overzichten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de financiële overzichten een afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het het voor het opstellen van de financiële overzichten door de entiteit, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel hebben een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële overzichten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de financiële overzichten van ... (naam entiteit(en)) per …(datum) in alle van materieel
belang zijnde aspecten opgesteld conform de eisen voor financiële verslaggeving uit Sectie Z... [….sectie
Z…] van het contract.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De financiële overzichten zijn opgesteld voor ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen
aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor zijn de financiële overzichten mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve3 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.3
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.7.1 Controleverklaring bij een volledige set van financiële

overzichten, opgesteld op basis van eisen voor financiële

verslaggeving uit een contract (compliance framework)

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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18.8 Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opge-
steld op basis van fiscale grondslagen (compliance framework)

18.8.1 Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld
op basis van fiscale grondslagen (compliance framework)

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht1 opgenomen financiële overzichten van ... (naam

entiteit(en)) gecontroleerd. Deze financiële overzichten, bestaan uit de balans per 31 december 201X en de
winst-en-verliesrekening over 201X2 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehan-

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De financiële overzichten zijn
opgesteld door het bestuur van ... (naam entiteit(en)) op basis van in Nederland geldende fiscale grondslagen
zoals opgenomen in... (Belastingwet).3

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële overzichten in overeen-
stemming met de in Nederland geldende fiscale grondslagen zoals opgenomen in... (Belastingwet). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opstellen van financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële overzichten op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en wij onze controle zodanig plannen uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de financiële overzichten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.2

Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslag-
geving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

3
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van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de financiële overzichten een afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het het voor het opstellen van de financiële overzichten door de entiteit, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel hebben een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële overzichten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de financiële overzichten van ... (naam entiteit(en)) per...(datum) in alle van materieel
belang zijnde aspecten opgesteld conform in Nederland geldende fiscale grondslagen zoals opgenomen
in...(Belastingwet).

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De financiële overzichten zijn opgesteld voor ... (om-
schrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen
aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor zijn de financiële overzichten mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve4 uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving

specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.4
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring bijzondere controleopdrachtenWat voor soort document wilt u opstellen?

18.8.1 Controleverklaring bij een volledige set van financiële

overzichten, opgesteld op basis van fiscale grondslagen

(compliance framework)

In het kader van welk soort bijzondere controleopdracht

zoekt u een voorbeeld controleverklaring?
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19.1 Controleverklaring betreffende de ruilverhouding van de aandelen bij een
voorstel tot zuivere juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW), niet zijnde een
splitsing als bedoeld in artikel 2:334cc BW

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling zijn (zie
noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden verstrekt tot het geven
van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 2:334aa lid 7 BW. In dat geval blijft deze
verklaring geheel achterwege.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:334aa lid 1 BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing, gedateerd ... (datum), van de navolgende ven-
nootschappen:1

1. ... (naam splitsende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats)2 ("splitsende vennootschap")

en

2. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")
alsmede

3. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")

Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van de genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel.

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn:1

a. de splitsende vennootschap,
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de splitsing

op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het splitsingsvoorstel nog niet
en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen opdrachtgever voor het afgeven van
deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing opgericht, dan is dus alleen
het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. De tekst van de verklaring moet dan worden
aangepast.

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval moet
de tekst worden aangepast.

Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statu-
taire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals
ingeschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats ook worden vermeld.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring inzake de redelijkheid van de in
het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld in artikel 2:334aa lid
1 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in het voorstel tot splitsing opgenomen ruil-
verhouding van de aandelen, zoals bedoeld in artikel 2:334y BW, redelijk is.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de in het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld
in artikel 2:334y BW, mede gelet op de bij het voorstel gevoegde stukken, redelijk.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

SplitsingsverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

19.1 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen

bij een voorstel tot zuivere juridische splitsing (artikel

Van welk soort splitsingsverklaring zoekt u een voorbeeld?

2:334aa lid 1 BW), niet zijnde een splitsing als bedoeld in

artikel 2:334cc BW
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19.2 Controleverklaring betreffende de ruilverhouding van de aandelen en de verde-
ling van het vermogen bij een voorstel tot zuivere splitsing (artikel 2:334aa lid 1
BW), tevens zijnde een splitsing als bedoeld in artikel 2:334cc BW

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling zijn (zie
noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden verstrekt tot het geven
van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 2:334aa lid 7 BW. In dat geval blijft deze
verklaring geheel achterwege.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:334aa lid 1 en 2:334cc lid 1 onderdeel c BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing, gedateerd ... (datum), van de navolgende ven-
nootschappen:1

1. ... (naam splitsende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats)2 ("splitsende vennootschap")

en

2. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")
alsmede

3. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")

Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van de genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel.

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn:1

a. de splitsende vennootschap,
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de splitsing

op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het splitsingsvoorstel nog niet
en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen opdrachtgever voor het afgeven van
deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing opgericht, dan is dus alleen
het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. De tekst van de verklaring moet dan worden
aangepast.

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval moet
de tekst worden aangepast.

Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statu-
taire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals
ingeschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats ook worden vermeld.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring inzake de redelijkheid van de in
het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen en inzake de verdeling, zoals bedoeld
in artikel 2:334aa lid 1 en 2:334cc lid 1 onderdeel c van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de in het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld in artikel 2:334y
BW en de in het voorstel tot splitsing opgenomen verdeling, zoals bedoeld in artikel 2:334cc lid 1 onderdeel
c BW, mede gelet op de bij het voorstel tot splitsing gevoegde stukken, redelijk zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de in het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals
bedoeld in artikel 2:334y BW en de in het voorstel tot splitsing opgenomen verdeling, zoals bedoeld in artikel
2:334cc lid 1 onderdeel c BW, mede gelet op de bij het voorstel gevoegde stukken, redelijk.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

SplitsingsverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

19.2 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen

bij een voorstel tot zuivere juridische splitsing (artikel

Van welk soort splitsingsverklaring zoekt u een voorbeeld?

2:334aa lid 1 BW), tevens zijnde een splitsing als bedoeld in

artikel 2:334cc BW
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19.3 Controleverklaring betreffende de ruilverhouding van de aandelen (artikel
2:334aa lid 1 BW) en omvang van het gebonden eigen vermogen (artikel 2:334aa
lid 2 BW) bij een voorstel tot juridische afsplitsing

N.B: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling zijn (zie noot
1), daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden verstrekt tot het geven van
een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding van de aandelen. Zie art. 2:334a lid 7 BW. In dat
geval kunnen in deze verklaring de tekstgedeelten die tussen accolades {...} zijn geplaatst, achterwege
blijven. In de paragraaf "Verantwoordelijkheid van de accountant" en in het "Oordeel" vervalt dan de
nummering van de alinea's.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:334aa lid 1 en lid 2 BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing, gedateerd ... (datum), van de navolgende ven-
nootschappen:1

1. ... (naam splitsende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats)2 ("splitsende vennootschap")

en

2. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")
alsmede

3. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn:1

a. de splitsende vennootschap,
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de splitsing

op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het splitsingsvoorstel nog niet
en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen opdrachtgever voor het afgeven van
deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing opgericht, dan is dus alleen
het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. De tekst van de verklaring moet dan worden
aangepast.

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval moet
de tekst worden aangepast.

Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statu-
taire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals
ingeschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats ook worden vermeld.

2

1047

Splitsingsverklaringen19



Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van de genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel.

Verantwoordelijkheid van de accountant (Zie NB-tekst boven de verklaring)

Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring {inzake de redelijkheid van de in
het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen en} inzake de omvang van het vermogen
van de splitsende vennootschap na de splitsing, zoals bedoeld in artikel 2:334aa {lid 1 en} lid 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een rede-
lijke mate van zekerheid wordt verkregen dat: (Zie NB-tekst boven de verklaring)

1. {de in het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen redelijk is;}

2. de waarde van het deel van het vermogen dat de splitsende vennootschap zal behouden, vermeerderd
- indien van toepassing - met de waarde van de aandelen in het kapitaal van de verkrijgende vennoot-
schap(pen) die zij bij de splitsing verkrijgt, bepaald naar de dag waarop haar laatst vastgestelde
jaarrekening, dan wel de jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel
2:334g lid 2 BW betrekking heeft, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde waarderingsmethoden ten minste overeenkwam met het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal vermeerderd met de reserves, die de vennootschap onmiddellijk na de splitsing
krachtens de wet of de statuten moet aanhouden en vermeerderd - indien van toepassing - met het
totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond van artikel 2:334ee1 BW
recht kunnen doen gelden.3

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat: (Zie NB-tekst boven de verklaring)

1. {de in het voorstel tot splitsing opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld in artikel
2:334y BW, mede gelet op de bij het voorstel gevoegde stukken, redelijk is;}

2. de waarde van het deel van het vermogen dat de splitsende vennootschap zal behouden, [optioneel:
vermeerderd met de waarde van de aandelen in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap(pen) die
zij bij de splitsing verkrijgt,] bepaald naar de dag waarop [haar laatst vastgestelde jaarrekening / haar

Dit laatste kan aan de orde zijn, indien de splitsende vennootschap een BV is met stemrechtloze en/of winst-
rechtloze aandelen en een verkrijgende vennootschap een NV is die per definitie niet dit soort aandelen kan
hebben.

3
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jaarrekening als bedoeld in artikel 2:334g lid 2 BW/ haar tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in
artikel 2:334g lid 2 BW] betrekking heeft, zijnde [balansdatum of datum t.v.o.], bij toepassing van in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden ten minste over-
eenkwam met het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met
de reserves die de vennootschap onmiddellijk na de splitsing krachtens de wet of de statuten moet
aanhouden [optioneel: en vermeerderd met het totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeel-
houders op grond van artikel 2:334ee1 BW recht kunnen doen gelden (zie noot 3)], [optioneel: zijnde €...4].

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

SplitsingsverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

19.3 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen

(artikel 2:334aa lid 1 BW) en omvang gebonden eigen vermo-

Van welk soort splitsingsverklaring zoekt u een voorbeeld?

gen (artikel 2:334aa lid 2 BW) bij een voorstel tot juridische

afsplitsing

Artikel 2:334aa lid 2 BW eist niet dat in de verklaring een bedrag wordt genoemd.4
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19.4 Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding
van de aandelen in de toelichting bij een voorstel tot juridische splitsing (artikel
2:334aa lid 3 BW)

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling zijn (zie
noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden verstrekt tot het geven
van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 2:334aa lid 7 BW. In dat geval kan ook
dit verslag achterwege blijven.

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Verslag ex artikel 2:334aa lid 3 BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of de mededelingen met betrekking tot de ruilverhouding van de aandelen als bedoeld
in artikel 2:334z van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), die zijn opgenomen in de toelichting
bij het voorstel tot splitsing, gedateerd ... (datum), van de navolgende vennootschappen:1

1. ... (naam splitsende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats)2 ("splitsende vennootschap")

en

2. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")
alsmede

3. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")

voldoen aan hetgeen daaromtrent door genoemd artikel 2:334z BW wordt voorgeschreven.

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn:1

a. de splitsende vennootschap,
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de splitsing

op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het splitsingsvoorstel nog niet
en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen opdrachtgever voor het afgeven van
deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing opgericht, dan is dus alleen
het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. De tekst van de verklaring moet dan worden
aangepast.

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval moet
de tekst worden aangepast.

Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statu-
taire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals
ingeschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats ook worden vermeld.

2
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De besturen van genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de toelichting
en voor de daarin opgenomen mededelingen als hiervoor bedoeld.

Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een verslag inzake deze mededelingen als bedoeld in ar-
tikel 2:334aa lid 3 BW.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de mededelingen in het kader van de onderhavige
splitsing voldoen aan hetgeen daaromtrent door artikel 2:334z BW wordt voorgeschreven. Een assurance-
opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om te dienen
als onderbouwing voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel voldoen de in de toelichting bij voormeld voorstel tot splitsing gedane mededelingen
met betrekking tot de ruilverhouding van de aandelen in het kader van de onderhavige splitsing aan hetgeen
daaromtrent wordt voorgeschreven door artikel 2:334z BW.3

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Dit assurance-rapport is uitsluitend bestemd voor de besturen van voormelde vennootschappen en voor
de personen als genoemd in artikel 2:334h lid 2 BW. Het wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld
voorstel tot splitsing en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

SplitsingsverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

Indien een of meer mededelingen naar het oordeel van de accountant niet voldoen aan de daaraan te stellen
eisen, zal de tekst van dit verslag moeten worden aangepast. De accountant dient dan aan te geven welke mede-
delingen dit betreft en in welk opzicht deze naar zijn oordeel niet voldoen aan de eisen.

3
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AntwoordVraag

19.4 Accountantsverslag betreffende de mededelingen om-

trent de ruilverhouding van de aandelen in de toelichting bij

een voorstel tot juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 3 BW)

Van welk soort splitsingsverklaring zoekt u een voorbeeld?
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19.5 Controleverklaring betreffende de verkrijging van vermogensbestanddelen onder
algemene titel door een verkrijgende N.V. bij een voorstel tot juridische splitsing
(artikel 2:334bb lid 1 BW)

N.B.: Deze verklaring dient uitsluitend te worden afgegeven indien er bij de splitsing één of meer verkrijgende
naamloze vennootschappen zijn. Zij moet voor elke verkrijgende N.V. afzonderlijk worden afgegeven. De
verklaring kan zowel bij zuivere splitsing als bij afsplitsing worden gebruikt en zowel voor een bij de splitsing
op te richten verkrijgende N.V. als voor een verkrijgende N.V. die reeds bestaat.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:334bb lid 1 juncto artikel [2:94a / 2:94b] lid 2 BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot [splitsing/afsplitsing], gedateerd ... (datum), hierna te noemen:
'de splitsing', van de navolgende vennootschap(pen):1

1. ... (naam vennootschap), gevestigd te ... (vestigingsplaats)2 ("splitsende vennootschap") en

2. ... (naam vennootschap), gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap") alsmede

3. ... (naam vennootschap), gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap")

en van de daarin opgenomen beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 onderdeel d van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) van de vermogensbestanddelen die ten gevolge van de splitsing onder
algemene titel zullen worden verkregen

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn:1

a. de splitsende vennootschap,
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de splitsing

op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het splitsingsvoorstel nog niet
en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen opdrachtgever voor het afgeven van
deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing opgericht, dan is dus alleen
het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. De tekst van de verklaring moet dan worden
aangepast.

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval moet
de tekst worden aangepast.

Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statu-
taire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals
ingeschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats ook worden vermeld.

2
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[Variant 1 indien de verkrijgende vennootschap reeds bestaat: door de verkrijgende vennootschap ... (naam
verkrijgende vennootschap waarop deze verklaring ziet); of

Variant 2 indien de verkrijgende vennootschap bij de splitsing zal worden opgericht: door ... (naam verkrijgende
vennootschap waarop deze verklaring ziet) welke vennootschap bij de splitsing zal worden opgericht (hierna: ‘de
verkrijgende vennootschap.’]

Als tegenprestatie voor deze verkrijging zal de verkrijgende vennootschap aandelen in haar kapitaal toeken-
nen.3

Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn, zijn verantwoordelijk voor de inhoud
van deze beschrijving en voor de feitelijke en juridische overgang van de beschreven vermogensbestanddelen
op de verkrijgende vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring zoals bedoeld in artikel 2:334bb
lid 1 BW juncto artikel [2:94a/2:94b] lid 2 BW. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een rede-
lijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de waarde van de vermogensbestanddelen, die de verkrijgende
vennootschap door de splitsing onder algemene titel zal verkrijgen, bepaald naar de toestand per ... (datum
per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd), bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, welke in de beschrijving zijn vermeld, ten minste over-
eenkwam met het totale nominaal gestorte bedrag op de door die vennootschap [NB: zie noot 3] toe te
kennen aandelen, vermeerderd - indien van toepassing - met ten laste van deze vennootschap komende
betalingen waarop aandeelhouders krachtens de ruilverhouding recht hebben4 en met het ten laste van

deze vennootschap komende bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond van artikel
2:334ee1 BW recht kunnen doen gelden.5

Indien sprake is van een driehoekssplitsing, is de vennootschap die de aandelen toekent een andere dan de
verkrijgende vennootschap, namelijk een groepsmaatschappij (hierna: holding) daarvan. De aandelen die deze

3

holding toekent worden geacht te zijn volgestort uit de toename van de reserves van deze holding, die het gevolg
is van de toename van het vermogen van de verkrijgende vennootschap met de vermogensbestanddelen die
deze door de splitsing onder algemene titel verkrijgt (art. 2:334ii lid 3 BW). De tekst moet dan worden aangepast.
Bij juridische fusie eist de wet dat rekening wordt gehouden met deze betalingen, die ten laste van de verkrijgende
vennootschap komen (art. 2:328 lid 1 BW; zie voorbeeldverklaring 20.1.). Ook bij splitsing kan het voorkomen dat

4

aandeelhouders krachtens de ruilverhouding recht hebben op een bijbetaling in geld, die ten laste van de betrokken
verkrijgende vennootschap komt. Zie art. 2:334x lid 2 BW. Hoewel de wet dat in art. 2:334bb BW niet expliciet
voorschrijft, is het ter waarborging van de realiteit van het nominaal gestorte bedrag op de toe te kennen aandelen
van belang met deze betalingen rekening te houden.
Hoewel de wet in artikel 2:334bb BW evenmin rekening houdt met deze mogelijkheid, is het ter waarborging van
de voldoening aan de stortingsplicht van belang, ook met deze verplichting rekening te houden.

5
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel kwam de waarde van de in de beschrijving weergegeven vermogensbestanddelen, die de
verkrijgende vennootschap door de splitsing onder algemene titel zal verkrijgen, bepaald naar de dag
waarop de beschrijving betrekking heeft, zijnde ... (datum per welke de inbreng is beschreven en gewaar-
deerd), bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmetho-
den, ten minste overeen met het totale nominaal gestorte bedrag op de door die vennootschap toe te
kennen aandelen, [optioneel: vermeerderd met ten laste van deze vennootschap komende betalingen waarop
aandeelhouders krachtens de ruilverhouding recht hebben en met het ten laste van deze vennootschap komende
bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond van artikel 2:334ee1 BW recht kunnen doen
gelden6], [zijnde €...].7

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

SplitsingsverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

19.5 Controleverklaring betreffende inbreng in een verkrijgen-

de vennootschap bij een voorstel tot juridische splitsing

(artikel 2:334bb lid 1 BW)

Van welk soort splitsingsverklaring zoekt u een voorbeeld?

Zie voor een toelichting de voetnoten 3 en 5. Is ten laste van de betrokken verkrijgende vennootschap geen
sprake van dergelijke betalingen respectievelijk schadeloosstellingen, dan kan het tussen haken geplaatste
zinsdeel geheel of gedeeltelijk vervallen.

6

Omdat geen sprake is van een overeenkomst tot het nemen van aandelen met een daarbij behorende inbreng-
overeenkomst tussen vennootschap en aandeelhouder(s), en derhalve evenmin van inbreng door de aandeelhou-
der, kan ook geen sprake zijn van bedongen agio. Derhalve blijft een opmerking over agio achterwege.

7
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20.1 Controleverklaring betreffende een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328
lid 1 BW)

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn,
daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden gegeven om een oordeel te geven
over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 2:328 lid 6 BW. In dat geval kunnen in deze verklaring
de tekstgedeelten die tussen accolades {...} zijn geplaatst, achterwege blijven. In de paragraaf "Verantwoor-
delijkheid van de accountant" en in het "Oordeel" vervalt dan de nummering van de alinea's.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ex artikel 2:328 lid 1 BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot fusie, gedateerd ... (datum), van de navolgende vennoot-
schappen:1

1. ... (naam verdwijnende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats verdwijnende vennoot-
schap)2("verdwijnende vennootschap") en

2. ... (naam verkrijgende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap").

Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel.

Verantwoordelijkheid van de accountant (Zie NB-tekst boven verklaring)
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring inzake {de redelijkheid van de in
het voorstel opgenomen ruilverhouding van de aandelen en inzake} het eigen vermogen van de verdwijnende
vennootschap(pen), zoals bedoeld in artikel 2:328 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn. Dat kunnen
één of meer verdwijnende vennootschappen zijn en ten hoogste één verkrijgende vennootschap. Een verkrijgende

1

vennootschap is echter alleen partij bij de fusie indien zij vóór de fusie al bestaat. Een verkrijgende vennootschap
die bij de fusie wordt opgericht, bestaat op het moment van opstellen van het voorstel nog niet en kan derhalve
geen partij zijn. Het is dus mogelijk dat het fusievoorstel uitsluitend van twee of meer verdwijnende vennoot-
schappen uitgaat.
Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot fusie wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statutaire
vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn, de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals in-
geschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats worden vermeld.

2
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Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat:

1. {de in het voorstel tot fusie opgenomen ruilverhouding van de aandelen, als bedoeld in artikel 2:326
BW, redelijk is;} (Zie NB-tekst boven de verklaring)

Indien sprake is van één verdwijnende vennootschap, de volgende passage opnemen:

2. het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap, bepaald naar de dag waarop haar laatst
vastgestelde jaarrekening dan wel de jaarrekening of de tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld
in artikel 2:313 lid 2 BW betrekking heeft, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkwam met het nominaal gestorte
bedrag op de gezamenlijke aandelen die haar aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen3, ver-

meerderd - indien van toepassing - met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding recht
hebben en met het totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond van
artikel 2:330a BW recht kunnen doen gelden .4.

Indien sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, de volgende passage opnemen:

2. de som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen, elk bepaald naar de dag
waarop haar laatst vastgestelde jaarrekening dan wel de jaarrekening of de tussentijdse vermogens-
opstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW betrekking heeft, bij toepassing van in het maatschap-
pelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkwam met
het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders ingevolge de
fusie verkrijgen, vermeerderd - indien van toepassing - met betalingen waarop zij krachtens de ruil-
verhouding recht hebben en met het totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders
op grond van artikel 2:330a BW recht kunnen doen gelden.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Indien sprake is van een driehoeksfusie, is de vennootschap die de aandelen toekent een andere dan de verkrij-
gende vennootschap, namelijk een groepsmaatschappij (holding) daarvan. De aandelen die deze groepsmaat-

3

schappij toekent worden geacht te zijn volgestort uit de toename van de reserves van deze groepsmaatschappij,
die het gevolg is van de toename van het vermogen van de verkrijgende vennootschap met de vermogensbe-
standdelen die deze door de fusie onder algemene titel verkrijgt.
Deze schadeloosstelling kan uitsluitend aan de orde komen indien een verdwijnende vennootschap een BV is
met winstrechtloze en/of stemrechtloze aandelen en de verkrijgende vennootschap (of bij driehoeksfusie de
groepsmaatschappij die aandelen toekent) een NV is (die deze aandelen per definitie niet kent).

4
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Oordeel
Naar ons oordeel:

1. {is de in het voorstel tot fusie opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld in artikel
2:326 BW, mede gelet op de bij het voorstel tot fusie gevoegde stukken, redelijk; en} (Zie NB-tekst
boven de verklaring)

Indien sprake is van één verdwijnende vennootschap, deze passage opnemen:

2. kwam het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap bepaald naar de dag waarop [haar
laatst vastgestelde jaarrekening / haar jaarrekening als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW / haar tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW] betrekking heeft, zijnde [balansdatum resp.
datum t.v.o.], bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
waarderingsmethoden, ten minste overeen met het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke
aandelen die haar aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen, [optioneel: vermeerderdmet betalingen
waarop zij krachtens de ruilverhouding recht hebben en vermeerderd met het totaal bedrag van de scha-
deloosstelling waarop aandeelhouders op grond van artikel 2:330a BW recht kunnen doen gelden5], [opti-

oneel: zijnde €...6].

Indien sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, deze passage opnemen:

2. kwam de som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen, elk bepaald naar de
dag waarop [haar laatst vastgestelde jaarrekening / haar jaarrekening als bedoeld in artikel 2:313 lid 2
BW / haar tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW] betrekking heeft, zijnde
voor al deze vennootschappen (balansdatum resp. datum t.v.o)7, bij toepassing van in het maat-

schappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeen met
het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders ingevolge de
fusie verkrijgen, [optioneel vermeerderd met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding recht
hebben en vermeerderd met het totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond
van artikel 2:330a BW recht kunnen doen gelden8], [optioneel: zijnde €...9].

Beperking in het gebruik

Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld en/of van een bedoeld recht op schade-
loosstelling kan dit zinsdeel tussen haken geheel of gedeeltelijk vervallen.

5

Artikel 2:328 lid 1 BW eist niet dat in de verklaring een bedrag wordt genoemd.6

Indien niet voor alle vennootschappen dezelfde datum geldt, dan de tekst aanpassen.7

Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld en/of van een bedoeld recht op schade-
loosstelling kan dit zinsdeel tussen haken geheel of gedeeltelijk vervallen.

8

Artikel 2:328 lid 1 BW eist niet dat in de verklaring een bedrag wordt genoemd.9
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Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot fusie en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

FusieverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

20.1 Controleverklaring betreffende een voorstel tot juridi-

sche fusie (artikel 2:328 lid 1 BW)

Van welk soort fusieverklaring zoekt u een voorbeeld?
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20.2 Controleverklaring betreffende een voorstel tot grensoverschrijdende juridische
fusie tussen een Nederlandse N.V./B.V. en een buitenlandse kapitaalvennootschap
(artikel 2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g BW)

N.B.: Dit model gaat ervan uit dat de Nederlandse vennootschap de verdwijnende vennootschap is. Alleen
in dat geval is de schadeloosstelling voor aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:333h BW van toepassing.
Een Nederlandse vennootschap kan ook als verkrijgende vennootschap partij bij een grensoverschrijdende
fusie zijn. In dat geval moet de tekst van de verklaring daaraan worden aangepast.

Voor het accountantsverslag als bedoeld in artikel 2:328 lid 2 BW kan gebruik worden gemaakt van het
voorbeeld 20.3.

Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die partij zijn bij de fusiehandeling (zie
noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden verstrekt tot het geven
van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 2:333g lid 2 BW. In dat geval kunnen in
deze verklaring de tekstgedeelten die tussen accolades {...} zijn geplaatst, achterwege blijven. In de paragraaf
"Verantwoordelijkheid van de accountant" en in het "Oordeel" vervalt dan de nummering van de alinea's.

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ex artikel 2:328 lid 1 juncto artikel
2:333g BW

Aan: Opdrachtgever(s)

Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot fusie, gedateerd ... (datum), van de navolgende vennoot-
schappen:1

1. ... (naam verdwijnende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats verdwijnende vennootschap)2

("verdwijnende vennootschap") en

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn. Dat kunnen
één of meer verdwijnende vennootschappen zijn en ten hoogste één verkrijgende vennootschap. Een verkrijgende

1

vennootschap is echter alleen partij bij de fusie indien zij vóór de fusie al bestaat. Een verkrijgende vennootschap
die bij de fusie wordt opgericht, bestaat op het moment van opstellen van het voorstel nog niet en kan derhalve
geen partij zijn. Het is dus mogelijk dat het fusievoorstel uitsluitend van twee of meer verdwijnende vennoot-
schappen uitgaat.
Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot fusie wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statutaire
vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn, de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals in-
geschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats worden vermeld.

2
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2. ... (naam verkrijgende vennootschap), een vennootschap naar het recht van [land], gevestigd te ...
(vestigingsplaats) ("verkrijgende vennootschap").

Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel.

Verantwoordelijkheid van de accountant (Zie NB-tekst boven de verklaring)
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring inzake {de redelijkheid van de in
het voorstel opgenomen ruilverhouding van de aandelen en inzake} het eigen vermogen van de verdwijnende
vennootschap(pen), zoals bedoeld in artikel 2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat:

1. {de in het voorstel tot fusie opgenomen ruilverhouding van de aandelen, als bedoeld in artikel 2:326
BW, redelijk is;} (Zie NB-tekst boven de verklaring)

Indien er sprake is van één verdwijnende vennootschap, deze passage opnemen:

2. het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap bepaald naar de dag waarop haar laatst
vastgestelde jaarrekening dan wel de jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld
in artikel 2:313 lid 2 BW betrekking heeft, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkwam met het nominaal gestorte
bedrag op de gezamenlijke aandelen die haar aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen, vermeer-
derd - indien van toepassing - met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding recht hebben
[optioneel: en voorts vermeerderd met het totaal bedrag van schadeloosstellingen waarop aandeelhouders
op grond van artikel 2:333h BW recht kunnen doen gelden.3]

Indien er sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, deze passage opnemen:

2. de som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen, elk bepaald naar de dag
waarop haar laatst vastgestelde jaarrekening dan wel de jaarrekening of tussentijdse vermogensop-
stelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW betrekking heeft, bij toepassing van in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkwam met het
nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders ingevolge de fusie
verkrijgen, vermeerderd - indien van toepassing - met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhou-

Indien de Nederlandse NV/BV verkrijgende vennootschap is, vervalt het tekstgedeelte vanaf 'en voorts'.3
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ding recht hebben [optioneel: en voorts vermeerderd met het totaal bedrag van schadeloosstellingen
waarop aandeelhouders op grond van artikel 2:333h BW recht kunnen doen gelden.4]

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel:

1. {is de in het voorstel tot fusie opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld in artikel
2:326 BW, mede gelet op de bij het voorstel tot fusie gevoegde stukken, redelijk; en} (Zie NB-tekst
boven de verklaring)

Indien er sprake is van één verdwijnende vennootschap, deze passage opnemen:

2. kwam het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap bepaald naar de dag waarop [haar
laatst vastgestelde jaarrekening / haar jaarrekening als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW / haar tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW] betrekking heeft, zijnde [balansdatum resp.
datum t.v.o.], bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
waarderingsmethoden, ten minste overeen met het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke
aandelen die haar aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen,[optioneel: vermeerderdmet betalingen
waarop zij krachtens de ruilverhouding recht hebben5] [optioneel: vermeerderd met het totaal bedrag van

schadeloosstellingen waarop aandeelhouders op grond van artikel 2:333h BW recht kunnen doen gelden.6]

Indien er sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, deze passage opnemen:

2. kwam de som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen, elk bepaald naar de
dag waarop [haar laatst vastgestelde jaarrekening / haar jaarrekening als bedoeld in artikel 2:313 lid 2
BW / haar tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW] betrekking heeft, zijnde

Indien de Nederlandse NV/BV verkrijgende vennootschap is, vervalt het tekstgedeelte vanaf 'en voorts'.4

Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld, kan dit zinsdeel tussen haken vervallen.5

Het fusievoorstel bevat een voorstel voor een schadeloosstelling per aandeel als bedoeld in artikel 2:33h BW.
Omdat echter op het moment waarop de accountant deze verklaring moet verstrekken niet bekend kan zijn

6

hoeveel aandeelhouders tegen de fusie zullen stemmen en derhalve aanspraak zullen maken op schadeloosstelling,
kan de accountant slechts een theoretische berekening maken van het maximale aantal tegenstemmers en het
daaruit voortvloeiende maximale bedrag waarop eventueel in totaal aanspraak gemaakt kan worden. Omdat
derhalve op het moment van het verstrekken van de verklaring ook niet duidelijk is hoeveel aandeelhouders
zullen toetreden en hoeveel aandelen derhalve zullen worden toegekend, is het totaal bedrag van de stortingsplicht
evenmin bekend. Dit brengt mee dat in de verklaring geen enkel bedrag kan worden genoemd.
N.B. Deze mogelijkheid van schadeloosstellingen speelt alleen, indien de Nederlandse NV/BV verdwijnende
vennootschap is. Is de Nederlandse N.V./B.V. de verkrijgende vennootschap, dan vervalt dit tekstgedeelte.
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voor al deze vennootschappen (balansdatum resp. datum t.v.o)7, bij toepassing van in het maat-

schappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeen met
het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders ingevolge de
fusie verkrijgen, [optioneel: vermeerderd met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding recht
hebben8] [optioneel: vermeerderdmet het totaal bedrag van schadeloosstellingen waarop aandeelhouders

op grond van artikel 2:333h BW recht kunnen doen gelden. (Zie Noot 6)]

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot fusie en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

FusieverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

20.2 Controleverklaring betreffende een voorstel tot grens-

overschrijdende juridische fusie tussen een Nederlandse

Van welk soort fusieverklaring zoekt u een voorbeeld?

N.V./B.V. en een buitenlandse kapitaalvennootschap (artikel

2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g BW)

Indien niet voor alle vennootschappen dezelfde datum geldt, dan de tekst aanpassen.7

Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld, kan dit zinsdeel tussen haken vervallen.8
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20.3 Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding
van de aandelen in de toelichting bij een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328
lid 2 BW)

N.B.: Dit verslag kan ook gebruikt worden bij een grensoverschrijdende fusie waarbij één of meer Neder-
landse vennootschappen partij zijn. In dat geval dient uiteraard bij het vermelden van de naam van de
buitenlandse vennootschap tot uiting te worden gebracht dat het een vennootschap naar het recht van een
ander land betreft. Zie de voorbeeldverklaring 20.2.

Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn (zie
noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden verstrekt tot het geven
van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 2:328 lid 6 BW. In dat geval kan ook dit
verslag achterwege blijven.

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
verslag ex artikel 2:328 lid 2 BW
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of de mededelingen als bedoeld in artikel 2:327 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), die zijn opgenomen in de toelichting bij het voorstel tot fusie, gedateerd ... (datum),
van de navolgende vennootschappen:1

1. ... (naam verdwijnende vennootschap) gevestigd te ... (vestigingsplaats verdwijnende vennootschap)2

2. ... (naam verkrijgende vennootschap)gevestigd te ... (vestigingsplaats).

voldoen aan hetgeen daaromtrent door genoemd artikel 2:327 BW wordt voorgeschreven.

Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn. Dat kunnen
één of meer verdwijnende vennootschappen zijn en ten hoogste één verkrijgende vennootschap. Een verkrijgende

1

vennootschap is echter alleen partij bij de fusie indien zij vóór de fusie al bestaat. Een verkrijgende vennootschap
die bij de fusie wordt opgericht, bestaat op het moment van opstellen van het voorstel nog niet en kan derhalve
geen partij zijn. Het is dus mogelijk dat het fusievoorstel en derhalve ook de toelichting daarbij uitsluitend van
twee of meer verdwijnende vennootschappen uitgaan.
Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot fusie wordt genoemd. In het algemeen zal dat de statutaire
vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn, de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals in-
geschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze plaats worden vermeld.

2
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De besturen van genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de toelichting
en voor de daarin opgenomen mededelingen als hiervoor bedoeld.

Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een verslag inzake deze mededelingen als bedoeld in ar-
tikel 2:328 lid 2 BW.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de mededelingen in het kader van de onderhavige
fusie voldoen aan hetgeen daaromtrent door artikel 2:327 BW wordt voorgeschreven.
Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante
gegevens.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel voldoen de in de toelichting bij voormeld voorstel tot fusie gedane mededelingen met
betrekking tot de ruilverhouding van de aandelen in het kader van de onderhavige fusie aan hetgeen daar-
omtrent wordt voorgeschreven door artikel 2:327 BW.3

Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Dit assurance-rapport is uitsluitend bestemd voor de besturen van voormelde vennootschappen en voor
de personen als genoemd in artikel 2:314 lid 2 BW. Het wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld
voorstel tot fusie en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Indien een of meer mededelingen naar het oordeel van de accountant niet voldoen aan de daaraan te stellen
eisen, zal de tekst van dit verslag moeten worden aangepast. De accountant dient dan aan te geven welke mede-
delingen dit betreft en in welk opzicht deze naar zijn oordeel niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

3
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

FusieverklaringWat voor soort document wilt u opstellen?

20.3 Accountantsverslag betreffende de mededelingen om-

trent de ruilverhouding van de aandelen in de toelichting bij

een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328 lid 2 BW)

Van welk soort fusieverklaring zoekt u een voorbeeld?
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21.1.1 Verklaring bij mededeling bestuur ex artikel 2:362 lid 6 BW inzake feiten die
worden geconstateerd nadat de jaarrekening is behandeld in de algemene vergade-
ring van aandeelhouders

_____________________________________________________________________________

VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT EX ARTIKEL 2:362 LID 6 BW
Aan: Opdrachtgever

Wij hebben kennis genomen van de bijgevoegde mededeling ex artikel 2:362 lid 6 BW d.d. ... (datum) van
het bestuur van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats). Het bestuur van de entiteit1 is

verantwoordelijk voor de inhoud van deze mededeling. Met de inhoud van deze mededeling kunnen wij
ons verenigen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.1.1 Verklaring bij mededeling bestuur ex artikel 2:362 lid

6 BW inzake feiten die worden geconstateerd nadat de

Van welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?

jaarrekening is behandeld in de algemene vergadering van

aandeelhouders

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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21.2.1 Assurance-rapport bij opgave inzake een oplage

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde opgave betreffende de oplage van... over ... (periode van het on-
derzoek) de gegevens over de oplage juist weergeeft in overeenstemming met de voorwaarden zoals vast-
gelegd in ... (regeling vermelden)1. De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van

de entiteit2. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave geen afwijkingen van materieel belang
bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van
relevante gegevens..

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de opgave de gegevens over de oplage in alle van materieel belang zijnde aspecten
juist weer in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd in ... (regeling vermelden)3.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De opgave betreffende de oplage is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) met als
doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.).
Hierdoor is de opgave betreffende de oplage mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-
rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving specifieke versprei-
dingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Regeling vermelden.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

2

Regeling vermelden.3
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.2.1 Assurance-rapport bij opgave inzake een oplageVan welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?
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21.3.1 Assurance-rapport bij opgave inzake een marktaandeel

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of de opgave betreffende de hoeveelheid afgeleverde ... (omschrijving goederen)
door ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) over ... (periode van het onderzoek) juist
weergeeft. De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit1 ten behoeve

van het vaststellen van het marktaandeel voor de/het ... (naam instantie die gegevens beheert). Het is onze
verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave geen afwijkingen van materieel belang
bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van
relevante gegevens..

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de opgave de gegevens over de hoeveelheid afgeleverde ... (omschrijving goederen)
over ... (periode van het onderzoek) in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstem-
ming met.... (verwijzing criteria).

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De opgave betreffende de hoeveelheid goederen is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidings-
kring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel,
contract, etc.). Hierdoor is de opgave betreffende de hoeveelheid goederen mogelijk niet geschikt voor
andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en
... (omschrijving specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt
door anderen.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.3.1 Assurance-rapport bij opgave inzake een marktaandeelVan welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?
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21.4.1 Assurance-rapport bij inschrijving in register

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben, ten behoeve van de continuering van de inschrijving van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) in het ... (naam register) van ... (naam instantie die verantwoordelijk is voor het register)
onderzocht of (de vermelde gegevens in) bijgevoegde vragenlijst en de daarbij behorende bijlagen, juist
zijn weergegeven. Deze vragenlijst en de daarbij behorende bijlagen zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit1. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave

te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de vragenlijst en de daarbij behorende bijlagen
geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens..

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de vermelde gegegens in de vragenlijst en de daarbij behorende bijlagen in alle van
materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met ... (regeling vermelden)2.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De gegevens vermeld in de vragenlijst en de bijlagen zijn opgesteld voor ... (omschrijving specifieke ver-
spreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving ver-
eisten, doel, contract, etc.). Hierdoor zijn de gegevens vermeld in de vragenlijst en de bijlagen mogelijk
niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1

Regeling vermelden.2
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entiteit(en)) en ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te
worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.4.1 Assurance-rapport bij inschrijving in registerVan welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?
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21.5.1 Assurance-rapport inzake inlening personeel

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of met betrekking tot de bijgevoegde opgave van door ... (naam uitlener) bij ...
(naam inlener) te werk gestelde medewerkers, de door ... (naam uitlener) te ... (statutaire vestigingsplaats)
over het tijdvak/kwartaal ... (periode van het onderzoek) gevoerde loonadministratie en administratie om-
zetbelasting voldoen aan de wettelijke bepalingen. Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit1. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de

opgave en voor de juiste en volledige aangifte en afdracht van de belastingen. Het is onze verantwoordelijk-
heid een assurance-rapport inzake de met betrekking tot deze medewerkers gevoerde loonadministratie
en administratie omzetbelasting te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de met betrekking tot genoemde medewerkers
gevoerde loonadministratie en administratie omzetbelasting geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante
gegevens..

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel is de wettelijke voorgeschreven omzetbelasting inzake de terbeschikkingstelling gedurende
het ... (periode van het onderzoek) met betrekking tot de in de opgave vermelde medewerkers aangegeven
en afgedragen aan de belastingdienst. Verder zijn wij van oordeel dat de loonadministratie van de opgave
vermelde medewerkers voldoet aan de volgende aspecten van artikel 28 van de Wet op de loonbelasting
1964:

● de betreffende medewerkers zijn bekend in de loonadministratie;

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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● de identiteit van de betreffende medewerkers is vastgesteld aan de hand van een geldig identiteits-
bewijs en een kopie van het identiteitsbewijs is in de administratie aanwezig;

● over het loon aan de betreffende medewerkers zijn de wettelijke voorgeschreven loonheffingen inge-
houden en afgedragen aan de belastingdienst.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De opgave van te werk gestelde medewerkers is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidingskring)
met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract,
etc.). Hierdoor is de opgave van te werk gestelde medewerkers mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.
Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving
specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.5.1 Assurance-rapport inzake inlening personeelVan welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?
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21.6.1 Assurance-rapport ex art. 2:396 lid 9 BWmet betrekking tot eisen vrijstelling
publicatieplicht kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT EX ARTIKEL 2:396 LID 9 BW
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kennis genomen van de statuten, de jaarrekening en de administratie1 van ... (naam entiteit(en))

te ... (statutaire vestigingsplaats) ter zake van het boekjaar 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het
jaar geëindigd op 30 juni 201X) teneinde te onderzoeken of de entiteit voldoet aan de eisen voor vrijstelling
van publicatieplicht voor kleine rechtspersonen die geen winst beogen, zoals opgenomen in artikel 2:396
lid 9 BW. Het bestuur van de entiteit2 is verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzochte stukken. Het

is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport, zoals bedoeld in artikel 2:396 lid 9 BW te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000, "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie". Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de entiteit op grond van artikel 2:396 lid 9 BW
gebruik kan maken van de vrijstelling van publicatieplicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel:

1. blijkt uit de administratie en de jaarrekening 201X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar ge-
ëindigd op 30 juni 201X) dat de entiteit als klein in de zin van artikel 2:396 lid 1 en 2 BW moet worden
aangemerkt;

2. blijkt uit de statuten van de entiteit dat deze geen winst beoogt;

3. blijkt niet uit de administratie dat de entiteit werkzaamheden heeft verricht buiten de statutaire
doelstelling;

Eventueel tevens andere onderzochte stukken vermelden.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

2
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4. kan de entiteit op grond van artikel 2:396 lid 9 BW gebruikmaken van de vrijstelling van de publica-
tieplicht.3

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.6.1 Assurance-rapport ex art. 2:396 lid 9 BW met betrek-

king tot eisen vrijstelling publicatieplicht kleine rechtsperso-

nen zonder winstoogmerk

Van welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?

Indien er geen twijfel is over het niet in strijd handelen met de statutaire doelstelling, kan deze zinsnede luiden:
"heeft de entiteit geen werkzaamheden verricht buiten de statutaire doelstelling."

3
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21.7.1 Goedkeurende controleverklaring bij opgave ziekte verzuim

_____________________________________________________________________________

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de bijgesloten opgave van de jaarsalarissen per ... (datum) gecontroleerd. De opgave is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit1 op basis van de polisvoorwaarden zoals om-

schreven in de Ziekteverzuim Polis Conventioneel nr ... (polisnummer) d.d. ... (datum afgifte verzekerings-
polis),afgegeven door ... (naam makelaar of verzekeringsmaatschappij) aan ... (naam entiteit(en)) te ...
(statutaire vestigingsplaats).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van ... (naam entiteit(en)) is verantwoordelijk voor het opstellen van deze opgave in overeen-
stemming met de polisvoorwaarden. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de opgave mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de opgave op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de opgave geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de be-
dragen en de toelichtingen in de opgave. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de opgave een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de opgave door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaam-
heden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel hebben een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1
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geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de op-
gave.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de opgave van de jaarsalarissen per ... (datum) van ... (naam entiteit(en)) in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de polisvoorwaarden.

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt... in de toelichting waarin de
basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De opgave van de jaarsalarissen is opgesteld voor ...
(omschrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen
aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de opgave van de jaarsalarissen mogelijk
niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en ... (omschrijving
specifieke verspreidingskring) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Diverse controleverklaringen en assurance-rapportenWat voor soort document wilt u opstellen?

21.7.1 Goedkeurende controleverklaring bij opgave ziektever-

zuim

Van welk soort overige controleverklaringen of assurance-

rapporten zoekt u een voorbeeld?
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22.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394 voor
Tussentijdse berichten

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht1opgenomen (verkorte) enkelvoudige/geconsolideerde

tussentijdse financiële informatie over de periode ... tot en met... van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) bestaande uit de balans en de winst-en verliesrekening met de toelichting beoordeeld.
Het bestuur van de entiteit2 is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse

financiële informatie in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving
394 "Tussentijdse Berichten". Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussen-
tijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410, "Het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de openbaar accountant van de entiteit". Een beoordeling van tussentijdse financiële infor-
matie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor finan-
ciën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeen-
stemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend
zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de tussentijdse financiële informatie over de periode ... tot en met... niet, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarver-
slaggeving 394, "Tussentijdse berichten".

Plaats en datum

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

2
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2410Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

22.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsoli-

deerde) tussentijdse cijfers opgesteld in overeenstemming

Van welke goedkeurende beoordelingsverklaring zoekt u een

voorbeeld?

met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 394 voor Tussen-

tijdse berichten
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22.2.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers
opgesteld in overeenstemmingmet IAS 34 zoals aanvaard binnen de Europese Unie

_____________________________________________________________________________

BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport/verslag/(half)jaarbericht1opgenomen (verkorte) enkelvoudige/geconsolideerde

tussentijdse financiële informatie van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) bestaande
uit de balans per 31 december 201X, het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, muta-
tieoverzicht eigen vermogen en ... tot en met... beoordeeld. Het bestuur van de entiteit2 is verantwoordelijk

voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS
34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verant-
woordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze be-
oordeling.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410, "Het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de openbaar accountant van de entiteit". Een beoordeling van tussentijdse financiële infor-
matie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor finan-
ciën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeen-
stemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend
zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de tussentijdse financiële informatie over de periode ... tot en met... niet, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving”
zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Plaats en datum

Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.1

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

2
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Beoordelingsverklaring - NederlandsWat voor soort document wilt u opstellen?

Nederlandse Standaard 2410Welke standaard heeft u gebruikt voor de beoordelingswerk-

zaamheden? Zie handleiding 2.1.

22.2.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsoli-

deerde) tussentijdse cijfers opgesteld in overeenstemming

met IAS 34 zoals aanvaard binnen de Europese Unie

Van welke goedkeurende beoordelingsverklaring zoekt u een

voorbeeld?
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23.1.1 Goedkeurend onderzoeksrapport bij een prognose

_____________________________________________________________________________

ONDERZOEKSRAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, prognose van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) voor de periode ... (periode van het onderzoek) onderzocht. De prognose, met inbegrip
van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd (opgenomen onder punt X), is opgesteld onder verant-
woordelijkheid van het bestuur van de entiteit1. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport

inzake de prognose te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3400, "Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit,
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de veron-
derstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van
de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van
zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de prognose in overeenstem-
ming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)2 resulteert in een oordeel

dat een redelijke mate van zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis
vormen voor de prognose .
Naar ons oordeel is de prognose op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld en toe-
gelicht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)3,

waarbij tevens de van toepassing zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd
in de jaarrekening in aanmerking zijn genomen.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1

Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.2

Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.3
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Overige aspecten

1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van prognose, aangezien de veronderstelde gebeur-
tenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende
afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

2. Beperking in verspreidingskring en het gebruik

De prognose is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam enti-
teit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de
prognose mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons onderzoeksrapport is derhalve uitsluitend
bestemd voor een specifieke gebruikersgroep ... (gebruikersgroep definiëren)4 en dient niet te worden ver-

spreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

... (paraaf voor waarmerkingsdoeleinden)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

OnderzoeksrapportWat voor soort document wilt u opstellen?

23.1.1 Goedkeurend onderzoeksrapport bij een prognoseVan welk onderzoeksrapport zoekt u een voorbeeld?

Waar mogelijk de gebruikersgroep specifiek benoemen.4
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23.2.1 Goedkeurend onderzoeksrapport bij een projectie

_____________________________________________________________________________

ONDERZOEKSRAPPORT
Aan: Opdrachtgever

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, projectie van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire
vestigingsplaats) voor de periode ... (periode van het onderzoek) onderzocht. De projectie, met inbegrip
van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd (opgenomen onder punt X), is opgesteld onder verant-
woordelijkheid van het bestuur van de entiteit1. Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport

inzake de projectie te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3400, "Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit,
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de veron-
derstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van
de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van
zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de projectie resulteert in
een oordeel dat een redelijke mate van zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis
vormen voor de projectie, aannemende dat ... (vermeld of verwijs naar de onderzoekshypotheses)..
Naar ons oordeel is de projectie op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld en toegelicht
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)2, waarbij

tevens de van toepassing zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de
jaarrekening in aanmerking zijn genomen.

Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'het bestuur van
de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', 'kredietinstelling' enz.

1

Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.2
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Overige aspecten

1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van projectie, aangezien de veronderstelde gebeur-
tenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende
afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

2. Beperking in verspreidingskring en het gebruik

De projectie is opgesteld voor ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) met als doel ... (naam enti-
teit(en)) in staat te stellen te voldoen aan ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). Hierdoor is de
projectie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons onderzoeksrapport is derhalve uitsluitend
bestemd voor een specifieke gebruikersgroep ... (gebruikersgroep definiëren)3 en dient niet te worden ver-

spreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

... (paraaf voor waarmerkingsdoeleinden)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

OnderzoeksrapportWat voor soort document wilt u opstellen?

23.2.1 Goedkeurend onderzoeksrapport bij een projectieVan welk onderzoeksrapport zoekt u een voorbeeld?

Waar mogelijk de gebruikersgroep specifiek benoemen.3
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24.1.1 Stramien voor een rapport van feitelijke bevindingen

_____________________________________________________________________________

Aan: Opdrachtgever

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE (OBJECT VAN ONDERZOEK)1

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot ... (object van onderzoek)
zoals omschreven in onze opdrachtbrief van ... (datum brief opdrachtbevestiging). Deze rapportage bevat
de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weerge-
geven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij aanvul-
lende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben
uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking
zouden zijn gekomen.
[Optioneel: [indien van toepassing] Dit rapport van feitelijke bevindingen beperkt zich tot [benoemen specifieke
elementen e.d.]. Derhalve valt het onderhavige financiële overzicht van [naam entiteit] als geheel niet onder de
reikwijdte van het rapport. ]

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne-
derlandse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden
met betrekking tot financiële informatie". [Optioneel: indien van toepassing] Wij wijzen erop dat wij niet onaf-
hankelijk zijn van ... (naam entiteit(en)).]

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het ver-
richten van die werkzaamheden die wij met ... (naam entiteit(en)) [en mogelijke andere belanghebbenden]
zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen
van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in
het ... (object van onderzoek) opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is
toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage

Interntational Standard on Related Services 4400, “Engagements to perform agreed-upon procedures regarding
financial information” bevat als bijlage een voorbeeldtekst die eveneens als uitgangspunt genomen kan worden
nadat deze is toegespitst op Nederlandse wet- en regelgeving.

1
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geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in ... (object van onderzoek) opgeno-
men cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden2

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

1. [[Wij hebben//zijn nagegaan of [..];

2. Wij hebben een onderzoek verricht naar [...];

3. [...].]] Beschrijving van de feitelijke bevindingen

4. [[Wij hebben vastgesteld dat [...];

5. Uit ons onderzoek is gebleken dat [...];

6. [...].]]

Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor ... (gebruikersgroep definiëren)3 aangezien anderen die niet

op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij
verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming
vooraf.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Rapport van feitelijke bevindingenWat voor soort document wilt u opstellen?

Eventueel kan worden volstaan met een verwijzing naar de opdrachtbevestiging. Als dan wordt aanbevolen om
deze als bijlage in de rapportage op te nemen. De paragraaf “Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden”

2

komt dan bijvoorbeeld te luiden: “Hiervoor verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen brief d.d. … waarin
wij de van u ontvangen opdracht hebben bevestigd”.
Waar mogelijk de gebruikersgroep specifiek benoemen.3
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AntwoordVraag

24.1.1 Stramien voor een rapport van feitelijke bevindingenVan welk rapport van feitelijke bevindingen zoekt u een

voorbeeld?
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25.2 Type 1 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

1092
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
over de beschrijving van interne beheersingsmaatregelen en hun opzet

25.2.1

1095

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de beschrijving van het systeem van de serviceorganisatie is niet
getrouw weergegeven in alle van materieel belang zijnde opzichten aspecten

25.2.2

1098

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de interne beheersingsmaatregelen zijn niet op afdoende wijze

25.2.3

opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de interne beheer-
singsdoelstellingen die in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar
systeem staan vermeld, bereikt zullen worden indien de interne beheersingsmaat-
regelen effectief werken

1101

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de accountant van de serviceorganisatie is niet in staat tot het
verkrijgen van voldoende en geschikte assurance- informatie

25.2.4
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25.2 Type 1 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.2.1 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
over de beschrijving van interne beheersingsmaatregelen en hun opzet

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten op ... (datum) (de beschrijving), en over de opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van interne beheersingsmaat-
regelen die bij de beschrijving zijn inbegrepen en brengen daarover geen oordeel tot uitdrukking.

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet van interne beheersingsmaatregelen die verband
houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben onze
opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402, “Assu-
rance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of de beschrijving getrouw
is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, op af-
doende wijze zijn opgezet.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving en opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-in-
formatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de opzet
van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaatregelen niet op af-
doende wijze zijn opgezet. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook het evalueren van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die daarin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en die staan beschreven
op pagina (pagina(s) vermelden).
Zoals hierboven staat vermeld, hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking
van interne beheersingsmaatregelen die bij de beschrijving waren inbegrepen en brengen derhalve daarover
geen oordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een on-
derbouwing voor ons oordeel te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken.

Oordeel

Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De cri-
teria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
van XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle
van materieel belang zijnde aspecten:

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze op ... (datum) is
opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de in de beschrijving vermelde
interne beheersingsdoelstellingen op ... (datum) op afdoende wijze opgezet.
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Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage is alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het verwerven van inzicht in informatiesystemen van cliënten die relevant zijn voor
financiële verslaggeving, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.2 Type 1 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.2.1 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie over de beschrijving van interne

beheersingsmaatregelen en hun opzet

Van welke type I assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?
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25.2 Type 1 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.2.2 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de beschrijving van het systeem van de serviceorganisatie is niet
getrouw weergegeven in alle van materieel belang zijnde opzichten aspecten

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten op ... (datum) (de beschrijving), en over de opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van interne beheersingsmaat-
regelen die bij de beschrijving zijn inbegrepen en brengen daarover geen oordeel tot uitdrukking.

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet van interne beheersingsmaatregelen die verband
houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben onze
opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402, “Assu-
rance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist dat wij

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of de beschrijving getrouw
is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, op af-
doende wijze zijn opgezet.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving en opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-in-
formatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de opzet
van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaatregelen niet op af-
doende wijze zijn opgezet. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook het evalueren van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die daarin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en die staan beschreven
op pagina (pagina(s) vermelden).
Zoals hierboven staat vermeld, hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking
van interne beheersingsmaatregelen die bij de beschrijving waren inbegrepen en brengen derhalve daarover
geen oordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De bijgaande beschrijving vermeldt op pagina (pagina(s) vermelden) dat XYZ Serviceorganisatie gebruik
maakt van operator identificatienummers en wachtwoorden om onbevoegde toegang tot het systeem te
voorkomen. Op basis van onze werkzaamheden, die onder meer verzoeken om inlichtingen van het staf-
personeel en waarneming van activiteiten inhouden, hebben wij bepaald dat operator identificatienummers
en wachtwoorden in Applicatie A en B, maar niet in Applicatie C en D worden gebruikt.

Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op de basis van de aangelegenheden die in deze rapportage uiteen zijn gezet. De
criteria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
van XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle
van materieel belang zijnde aspecten uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de paragraaf
"Onderbouwing van het oordeel met beperking":
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a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze op ... (datum) is
opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de in de beschrijving vermelde
interne beheersingsdoelstellingen op ... (datum) op afdoende wijze opgezet.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage is alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het verwerven van inzicht in informatiesystemen van cliënten die relevant zijn voor
financiële verslaggeving, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.2 Type 1 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.2.2 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de beschrijving van

Van welke type I assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?

het systeem van de serviceorganisatie is niet getrouw weer-

gegeven in alle van materieel belang zijnde opzichten aspec-

ten
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25.2 Type 1 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.2.3 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de interne beheersingsmaatregelen zijn niet op afdoende wijze
opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de interne beheer-
singsdoelstellingen die in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem
staan vermeld, bereikt zullen worden indien de interne beheersingsmaatregelen
effectief werken

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten op ... (datum) (de beschrijving), en over de opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van interne beheersingsmaat-
regelen die bij de beschrijving zijn inbegrepen en brengen daarover geen oordeel tot uitdrukking.

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet van interne beheersingsmaatregelen die verband

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben onze
opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402, “Assu-
rance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of de beschrijving getrouw
is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, op af-
doende wijze zijn opgezet.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving en opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-in-
formatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de opzet
van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaatregelen niet op af-
doende wijze zijn opgezet. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook het evalueren van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die daarin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en die staan beschreven
op pagina (pagina(s) vermelden).
Zoals hierboven staat vermeld, hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking
van interne beheersingsmaatregelen die bij de beschrijving waren inbegrepen en brengen derhalve daarover
geen oordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals op pagina (pagina(s) vermelden) van de bijgaande beschrijving wordt besproken, brengt de XYZ
Serviceorganisatie zo nu en dan wijzigingen aan in applicatieprogramma’s om tekortkomingen te corrigeren
of om capaciteiten te verbeteren. De procedures die worden gevolgd bij het bepalen of er wijzigingen
moeten worden aangebracht, bij het opzetten van de wijzigingen en het implementeren ervan, houden
geen beoordeling en goedkeuring in door bevoegde personen die onafhankelijk zijn van de personen die
betrokken zijn bij het aanbrengen van die wijzigingen. Er bestaan ook geen gespecificeerde vereisten om
dergelijke wijzigingen te toetsen of om de toetsingsresultaten aan een bevoegde beoordelaar te verschaffen
voordat de wijzigingen worden geïmplementeerd.
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Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De cri-
teria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
van de XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in
alle van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de pa-
ragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking":

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze op ... (datum) is
opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de in de beschrijving vermelde
interne beheersingsdoelstellingen op ... (datum) op afdoende wijze opgezet.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage is alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het verwerven van inzicht in informatiesystemen van cliënten die relevant zijn voor
financiële verslaggeving, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.2 Type 1 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.2.3 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de interne beheer-

Van welke type I assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?

singsmaatregelen zijn niet op afdoende wijze opgezet om

een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de inter-

ne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving van de

serviceorganisatie van haar systeem staan vermeld, bereikt

zullen worden indien de interne beheersingsmaatregelen

effectief werken
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25.2 Type 1 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.2.4 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de accountant van de serviceorganisatie is niet in staat tot het
verkrijgen van voldoende en geschikte assurance- informatie

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten op ... (datum) (de beschrijving), en over de opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van interne beheersingsmaat-
regelen die bij de beschrijving zijn inbegrepen en brengen daarover geen oordeel tot uitdrukking.

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet van interne beheersingsmaatregelen die verband
houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben onze
opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402, “Assu-
rance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist dat wij

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of de beschrijving getrouw
is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, op af-
doende wijze zijn opgezet.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving en opzet van interne beheersingsmaatre-
gelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-in-
formatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de opzet
van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaatregelen niet op af-
doende wijze zijn opgezet. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook het evalueren van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die daarin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en die staan beschreven
op pagina (pagina(s) vermelden).
Zoals hierboven staat vermeld, hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking
van interne beheersingsmaatregelen die bij de beschrijving waren inbegrepen en brengen derhalve daarover
geen oordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
XYZ Serviceorganisatie vermeldt in haar beschrijving dat zij geautomatiseerde interne beheersingsmaatre-
gelen heeft om ontvangen uitbetalingen van loon te reconciliëren met de gegenereerde output. De elektro-
nische vastleggingen van de uitvoering van deze aansluiting voor de verslagperiode van (datum) tot (datum)
zijn als resultaat van een computerverwerkingsfout verwijderd en om die reden waren wij niet in staat de
werking van deze interne beheersingsmaatregel voor die verslagperiode te toetsen. Bijgevolg waren wij niet
in staat te bepalen of de interne beheersingsdoelstelling "Interne beheersingsmaatregelen verschaffen een
redelijke mate van zekerheid dat de ontvangen uitbetalingen van loon behoorlijk worden vastgelegd" is
behaald gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum).

Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in de rapportages zijn uiteengezet. De criteria
waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering van
de XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle
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van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de paragraaf
"Onderbouwing van het oordeel met beperking":

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze op ... (datum) is
opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de in de beschrijving vermelde
interne beheersingsdoelstellingen op ... (datum) op afdoende wijze opgezet.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage is alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het verwerven van inzicht in informatiesystemen van cliënten die relevant zijn voor
financiële verslaggeving, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.2 Type 1 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.2.4 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de accountant van

Van welke type I assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?

de serviceorganisatie is niet in staat tot het verkrijgen van

voldoende en geschikte assurance-informatie
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25.3 Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

1105
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
over de beschrijving van interne beheersingsmaatregelen, hun opzet en werking

25.3.1

1108

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de beschrijving van het systeem van de serviceorganisatie is niet
getrouw weergegeven in alle van materieel belang zijnde opzichtenaspecten

25.3.2

1111

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de interne beheersingsmaatregelen zijn niet op afdoende wijze

25.3.3

opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de interne beheer-
singsdoelstellingen die in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar
systeem staan vermeld, bereikt zullen worden indien de interne beheersingsmaat-
regelen effectief werken

1115

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de accountant van de serviceorganisatie is niet in staat tot het
verkrijgen van voldoende en geschikte assurance- informatie

25.3.4

1118

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de interne beheersingsmaatregelen werkten gedurende de gespe-
cificeerde verslagperiode niet effectief (alleen type 2 rapport)

25.3.5
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25.3 Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.3.1 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
over de beschrijving van interne beheersingsmaatregelen, hun opzet en werking

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) (de beschrijving), en over
de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersings-
doelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die
verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben
onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402,
“Assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, de beschrijving getrouw is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen op
afdoende wijze zijn opgezet en effectief werken.

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van interne beheersings-
maatregelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assu-
rance-informatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de
opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaat-
regelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief werken. Onze werkzaamheden bevatten het toetsen
van de werking van die interne beheersingsmaatregelen die wij noodzakelijk achten bij het verschaffen van
een redelijke mate van zekerheid dat de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan
vermeld werden bereikt. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook een evaluatie van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die erin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en beschreven staan
op pagina (pagina(s) vermelden).
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een on-
derbouwing voor ons oordeel te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. Bovendien is de projectie van
een eventuele evaluatie van de effectiviteit naar toekomstige verslagperiodes onderhevig aan het risico dat
interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie inadequaat kunnen worden of falen.

Oordeel

Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De cri-
teria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
van XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle
van materieel belang zijnde aspecten:

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze gedurende de
verslagperiode van (datum) tot (datum) is opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen
die in de beschrijving staan vermeld gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) op af-
doende wijze opgezet; en
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c. Werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke
mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstel-
lingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) effectief.

Beschrijving van getoetste interne beheersingsmaatregelen
De specifieke getoetste interne beheersingsmaatregelen en de aard, timing en resultaten van die toetsingen
zijn opgenomen op pagina's (pagina(s) vermelden).

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage en de beschrijving van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen op pagina’s (pagi-
na(s) vermelden) zijn alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het inschatten van de risico’s op afwijkingen van materieel belang in de financiële
overzichten van cliënten, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.3 Type 2 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.3.1 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie over de beschrijving van interne

beheersingsmaatregelen, hun opzet en werking

Van welke Type 2 Assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?
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25.3 Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.3.2 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de beschrijving van het systeem van de serviceorganisatie is niet
getrouw weergegeven in alle van materieel belang zijnde opzichtenaspecten

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) (de beschrijving), en over
de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersings-
doelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die
verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben
onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402,
“Assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of, in alle van materieel

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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belang zijnde aspecten, de beschrijving getrouw is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen op
afdoende wijze zijn opgezet en effectief werken.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van interne beheersings-
maatregelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assu-
rance-informatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de
opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaat-
regelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief werken. Onze werkzaamheden bevatten het toetsen
van de werking van die interne beheersingsmaatregelen die wij noodzakelijk achten bij het verschaffen van
een redelijke mate van zekerheid dat de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan
vermeld werden bereikt. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook een evaluatie van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die erin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en beschreven staan
op pagina (pagina(s) vermelden).
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. Bovendien is de projectie van
een eventuele evaluatie van de effectiviteit naar toekomstige verslagperiodes onderhevig aan het risico dat
interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie inadequaat kunnen worden of falen.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
De bijgaande beschrijving vermeldt op pagina (pagina(s) vermelden) dat XYZ Serviceorganisatie gebruik
maakt van operator identificatienummers en wachtwoorden om onbevoegde toegang tot het systeem te
voorkomen. Op basis van onze werkzaamheden, die onder meer verzoeken om inlichtingen van het staf-
personeel en waarneming van activiteiten inhouden, hebben wij bepaald dat operator identificatienummers
en wachtwoorden in Applicatie A en B, maar niet in Applicatie C en D worden gebruikt.

Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op de basis van de aangelegenheden die in deze rapportage uiteen zijn gezet. De
criteria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
van XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle
van materieel belang zijnde aspecten uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de paragraaf
"Onderbouwing van het oordeel met beperking":
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a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze gedurende de
verslagperiode van (datum) tot (datum) is opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen
die in de beschrijving staan vermeld gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) op af-
doende wijze opgezet; en

c. Werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke
mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstel-
lingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) effectief.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage en de beschrijving van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen op pagina’s (pagi-
na(s) vermelden) zijn alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het inschatten van de risico’s op afwijkingen van materieel belang in de financiële
overzichten van cliënten, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.3 Type 2 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.3.2 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de beschrijving van

Van welke Type 2 Assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?

het systeem van de serviceorganisatie is niet getrouw weer-

gegeven in alle van materieel belang zijnde opzichtenaspec-

ten
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25.3 Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.3.3 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de interne beheersingsmaatregelen zijn niet op afdoende wijze
opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de interne beheer-
singsdoelstellingen die in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem
staan vermeld, bereikt zullen worden indien de interne beheersingsmaatregelen
effectief werken

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) (de beschrijving), en over
de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersings-
doelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die
verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben
onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402,
“Assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, de beschrijving getrouw is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen op
afdoende wijze zijn opgezet en effectief werken.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van interne beheersings-
maatregelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assu-
rance-informatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de
opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaat-
regelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief werken. Onze werkzaamheden bevatten het toetsen
van de werking van die interne beheersingsmaatregelen die wij noodzakelijk achten bij het verschaffen van
een redelijke mate van zekerheid dat de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan
vermeld werden bereikt. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook een evaluatie van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die erin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en beschreven staan
op pagina (pagina(s) vermelden).
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. Bovendien is de projectie van
een eventuele evaluatie van de effectiviteit naar toekomstige verslagperiodes onderhevig aan het risico dat
interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie inadequaat kunnen worden of falen.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
Zoals op pagina (pagina(s) vermelden) van de bijgaande beschrijving wordt besproken, brengt de XYZ
Serviceorganisatie zo nu en dan wijzigingen aan in applicatieprogramma’s om tekortkomingen te corrigeren
of om capaciteiten te verbeteren. De procedures die worden gevolgd bij het bepalen of er wijzigingen
moeten worden aangebracht, bij het opzetten van de wijzigingen en het implementeren ervan, houden
geen beoordeling en goedkeuring in door bevoegde personen die onafhankelijk zijn van de personen die
betrokken zijn bij het aanbrengen van die wijzigingen. Er bestaan ook geen gespecificeerde vereisten om
dergelijke wijzigingen te toetsen of om de toetsingsresultaten aan een bevoegde beoordelaar te verschaffen
voordat de wijzigingen worden geïmplementeerd.
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Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De cri-
teria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
van de XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in
alle van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de pa-
ragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking":

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze gedurende de
verslagperiode van (datum) tot (datum) is opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen
die in de beschrijving staan vermeld gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) op af-
doende wijze opgezet; en

c. Werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke
mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstel-
lingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) effectief.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage en de beschrijving van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen op pagina’s (pagi-
na(s) vermelden) zijn alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het inschatten van de risico’s op afwijkingen van materieel belang in de financiële
overzichten van cliënten, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.3 Type 2 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.3.3 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de interne beheer-

Van welke Type 2 Assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?
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AntwoordVraag

singsmaatregelen zijn niet op afdoende wijze opgezet om

een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de inter-

ne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving van de

serviceorganisatie van haar systeem staan vermeld, bereikt

zullen worden indien de interne beheersingsmaatregelen

effectief werken

1114

Diverse rapportages25



25.3 Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.3.4 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de accountant van de serviceorganisatie is niet in staat tot het
verkrijgen van voldoende en geschikte assurance- informatie

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) (de beschrijving), en over
de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersings-
doelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die
verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben
onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402,
“Assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of, in alle van materieel

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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belang zijnde aspecten, de beschrijving getrouw is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen op
afdoende wijze zijn opgezet en effectief werken.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van interne beheersings-
maatregelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assu-
rance-informatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de
opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaat-
regelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief werken. Onze werkzaamheden bevatten het toetsen
van de werking van die interne beheersingsmaatregelen die wij noodzakelijk achten bij het verschaffen van
een redelijke mate van zekerheid dat de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan
vermeld werden bereikt. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook een evaluatie van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die erin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en beschreven staan
op pagina (pagina(s) vermelden).
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. Bovendien is de projectie van
een eventuele evaluatie van de effectiviteit naar toekomstige verslagperiodes onderhevig aan het risico dat
interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie inadequaat kunnen worden of falen.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
XYZ Serviceorganisatie vermeldt in haar beschrijving dat zij geautomatiseerde interne beheersingsmaatre-
gelen heeft om ontvangen uitbetalingen van loon te reconciliëren met de gegenereerde output. De elektro-
nische vastleggingen van de uitvoering van deze aansluiting voor de verslagperiode van (datum) tot (datum)
zijn als resultaat van een computerverwerkingsfout verwijderd en om die reden waren wij niet in staat de
werking van deze interne beheersingsmaatregel voor die verslagperiode te toetsen. Bijgevolg waren wij niet
in staat te bepalen of de interne beheersingsdoelstelling "Interne beheersingsmaatregelen verschaffen een
redelijke mate van zekerheid dat de ontvangen uitbetalingen van loon behoorlijk worden vastgelegd" is
behaald gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum).

Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in de rapportages zijn uiteengezet. De criteria
waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering van
de XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. Naar ons oordeel, in alle
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van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de paragraaf
"Onderbouwing van het oordeel met beperking":

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze gedurende de
verslagperiode van (datum) tot (datum) is opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen
die in de beschrijving staan vermeld gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) op af-
doende wijze opgezet; en

c. Werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke
mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstel-
lingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) effectief.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage en de beschrijving van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen op pagina’s (pagi-
na(s) vermelden) zijn alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het inschatten van de risico’s op afwijkingen van materieel belang in de financiële
overzichten van cliënten, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.3 Type 2 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.3.4 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de accountant van

Van welke Type 2 Assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?

de serviceorganisatie is niet in staat tot het verkrijgen van

voldoende en geschikte assurance-informatie
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25.3 Type 2 Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie

25.3.5 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie
met beperking – de interne beheersingsmaatregelen werkten gedurende de gespeci-
ficeerde verslagperiode niet effectief (alleen type 2 rapport)

_____________________________________________________________________________

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: XYZ Serviceorganisatie

Reikwijdte1

Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de beschrijving van XYZ Serviceorganisatie op de
pagina’s (pagina(s) vermelden) van haar ... (het soort of naam van) systeem voor het verwerken van de
transacties van cliënten gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) (de beschrijving), en over
de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersings-
doelstellingen die in de beschrijving staan vermeld.2

Verantwoordelijkheden XYZ Serviceorganisatie
XYZ Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande bewering
op pagina (pagina(s) vermelden), met inbegrip van de volledigheid, het accuraat zijn en methode van pre-
sentatie van de beschrijving en bewering; het verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat;
het vermelden van de interne beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten
werken van interne beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

Verantwoordelijkheden van de accountant van de serviceorganisatie
Onze verantwoordelijkheid is, op basis van onze werkzaamheden, het geven van een oordeel over de be-
schrijving van XYZ Serviceorganisatie en over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen die
verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld. We hebben
onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3402,
“Assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie”. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of, in alle van materieel

Indien er sprake is van aanvullende interne beheersingsmaatregelen van een gebruikende entiteit en/of van
subserviceorganisatie(s) dan dient dit voorbeeld overeenkomstig alinea 53.c.iii respectievelijk alinea 53.c.iv van
de standaard te worden aangepast.

1

Indien sommige elementen van de beschrijving niet bij de reikwijdte van de opdracht zijn inbegrepen, wordt dit
in het assurance-rapport duidelijk gemaakt.

2
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belang zijnde aspecten, de beschrijving getrouw is weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen op
afdoende wijze zijn opgezet en effectief werken.
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van interne beheersings-
maatregelen bij een serviceorganisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assu-
rance-informatie over de toelichtingen in de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem en de
opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant van de serviceorganisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de beschrijving niet getrouw is weergegeven en dat interne beheersingsmaat-
regelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of effectief werken. Onze werkzaamheden bevatten het toetsen
van de werking van die interne beheersingsmaatregelen die wij noodzakelijk achten bij het verschaffen van
een redelijke mate van zekerheid dat de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan
vermeld werden bereikt. Een assurance-opdracht van dit type omvat ook een evaluatie van het algehele
beeld van de beschrijving, de geschiktheid van de interne beheersingsdoelstellingen die erin staan vermeld
en de geschiktheid van de criteria die door de serviceorganisatie zijn gespecificeerd en beschreven staan
op pagina (pagina(s) vermelden).
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop
een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden.

Beperkingen van interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie
De beschrijving van XYZ Serviceorganisatie is opgezet om aan de algemene behoeftes van een brede groep
van cliënten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het systeem bevatten dat
iedere individuele cliënt in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan achten. Bovendien kunnen in-
terne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie, vanwege hun aard, niet alle fouten of omissies
bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. Bovendien is de projectie van
een eventuele evaluatie van de effectiviteit naar toekomstige verslagperiodes onderhevig aan het risico dat
interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie inadequaat kunnen worden of falen.

Onderbouwing van het oordeel met beperking
XYZ Serviceorganisatie vermeldt in haar beschrijving dat zij geautomatiseerde interne beheersingsmaatre-
gelen heeft om ontvangen uitbetalingen van loon te reconciliëren met de gegenereerde output. Zoals echter
genoemd op pagina (pagina(s) vermelden) van de beschrijving, werkte deze interne beheersingsmaatregel
gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) niet effectief als gevolg van een programmeerfout.
Dit resulteerde in het niet-bereiken van de interne beheersingsdoelstelling "Interne beheersingsmaatregelen
verschaffen een redelijke mate van zekerheid dat de ontvangen uitbetalingen van loon behoorlijk worden
vastgelegd" gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum). XYZ Serviceorganisatie heeft een wijziging
in het programma geïmplementeerd ten aanzien van de reconciliatie van loonuitbetalingen per [datum] en
onze toetsingen wijzen erop dat het gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) effectief werkte.

Oordeel met beperking
Ons oordeel is gevormd op basis van de aangelegenheden die in deze rapportage zijn uiteengezet. De cri-
teria waarvan wij gebruik hebben gemaakt bij het vormen van ons oordeel zijn de criteria die in de bewering
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van de XYZ Serviceorganisatie op pagina (pagina(s) vermelden) staan beschreven. In ons oordeel, in alle
van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheid die staat beschreven in de paragraaf
"Onderbouwing van het oordeel met beperking":

a. Geeft de beschrijving ... (het soort of naam van) systeem getrouw weer zoals deze gedurende de
verslagperiode van (datum) tot (datum) is opgezet en geïmplementeerd;

b. Zijn de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen
die in de beschrijving staan vermeld gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) op af-
doende wijze opgezet; en

c. Werkten de getoetste interne beheersingsmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke
mate van zekerheid te verschaffen dat de in de beschrijving vermelde interne beheersingsdoelstel-
lingen waren bereikt, gedurende de verslagperiode van (datum) tot (datum) effectief.

Beoogde gebruikers en doel

Deze rapportage en de beschrijving van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen op pagina’s (pagi-
na(s) vermelden) zijn alleen voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het ... (het soort of naam van)
systeem van de XYZ Serviceorganisatie en hun accountants, die voldoende inzicht hebben om het in aan-
merking te nemen bij het inschatten van de risico’s op afwijkingen van materieel belang in de financiële
overzichten van cliënten, tezamen met overige informatie met inbegrip van informatie over interne beheer-
singsmaatregelen die door cliënten zelf worden uitgevoerd.

Handtekening van accountant van de serviceorganisatie

Datum van het assurance-rapport van de accountant van de serviceorganisatie

Het adres van de accountant van de serviceorganisatie

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

RapportageWat voor soort document wilt u opstellen?

25.3 Type 2 Assurance-rapport van de accountant van de

serviceorganisatie

Van welk soort rapportage zoekt u een voorbeeld?

25.3.5 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

van de serviceorganisatie met beperking de interne beheer-

Van welke Type 2 Assurance-rapport van de accountant van

de serviceorganisatie zoekt u een voorbeeld?

singsmaatregelen werkten gedurende de gespecificeerde

verslagperiode niet effectief (alleen type 2 rapport)
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