
 

 

Overzicht aanpassingen Voorbeeldteksten ten opzichte van de update 
februari 2013 
 
In de update april 2013 gaat het in de meeste gevallen om redactionele aanpassingen. Ook de 
Engelse vertaling van de betreffende voorbeeldteksten (pdf) is hierop aangepast. 
 
Overzicht van de aanpassingen – Nederlandse voorbeeldteksten 
 
Sectie I 
 

 Op meerdere plaatsen van de voorbeeldbrieven in de hoofdstukken 1 en 2 is de aanduiding 
‘Algemene vergadering van Aandeelhouders’ (soms ook in kleine letters) aangepast aan de 
geldende wettelijke term, ‘algemene vergadering’. 

 In voorbeeldbrief 1.1.1, in de paragraaf ‘Opdracht’, is een zin verwijderd die in essentie ook 
voorkomt in de paragraaf ‘Rapportage’:  
“Er kunnen omstandigheden zijn waarin een rapportage kan afwijken van haar verwachte 
vorm en inhoud.” 

 In voorbeeldbrief 1.3, in de paragraaf ‘Opdracht, eerste volzin, is een typefout hersteld om te 
komen tot ‘overeengekomen specifieke werkzaamheden’. 

 In de voorbeeldbrieven 3.1, 3.2 en 3.3 is een inleidende tekst opgenomen om te wijzen op 
wijzigingen in de BV-wetgeving (“flex-bv”) 

 In de voorbeeldbrieven 3.1 en 3.3, in de paragraaf die begint met 'Wij bevestigen u ermee 
akkoord te gaan', is in de tweede regel het woord 'jaarstukken' opgenomen. 

 In voorbeeldbrief 3.2a, in de inleidende tekst en de laatste alinea, is uit 
consistentieoverwegingen de schrijfwijze van ‘handelsregister’, met kleine letter, toegepast. 

 
Vervallen voorbeeldbrief 2.2 schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (controleopdracht mkb) 
 
In de update van februari 2013 is verzuimd te melden dat de vroegere voorbeeldbrief 2.2 
schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (controleopdracht mkb) is komen te vervallen. 
De reden is het volgende. Ook bij de mkb-controleopdracht moet worden voldaan aan dezelfde 
vereisten van de Nederlandse Controlestandaarden als die in voorbeeldbrief 2.1 in acht worden 
genomen. De voorbeeldbrief 2.1 bevat een inleidende tekst om te melden dat de brief niet een 
standaardbrief is en aan te passen is aan specifieke omstandigheden. 
Binnenkort zal de NBA een begeleidende tekst publiceren die optioneel door accountants aan 
hun klanten kan worden verstrekt om een nadere uitleg te geven over de bevestiging bij de 
jaarrekening. 
 
Sectie II 
 

 In voorbeeldrapportage 1.1.3, in de paragraaf ‘Oordeel’, is uit consistentie-overwegingen de 
schrijfwijze van ‘sized’, met kleine letter, toegepast. 

 In de voorbeeldrapportage 4.1.1, inleidende tekst, is de verwijzing naar de 
voorbeeldrapportage 4.1.1 opgenomen en is uit consistentieoverwegingen de schrijfwijze van 
‘handelsregister’, met kleine letter, toegepast. 

 In de voorbeeldrapportage van hoofdstuk 5.2 is in de paragraaf ‘Onderbouwing van de 
oordeelonthouding’ uit consistentie-overwegingen verondersteld dat sprake is van de balans 
per de einddatum van de vorige verslagperiode. 

 In de voorbeeldrapportage 9.2.1, paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van de accountant’, is in de 
volzin “Wij zijn van mening … te bieden.”, ingevoegd na het woord ‘oordeel’: ‘met beperking’. 

 In de voorbeeldrapportages 11.1 en 12.1 is uit consistentie-overwegingen de rechtsvorm 
N.V. toegevoegd aan de instelling ‘De Nederlandsche Bank’. 

 In voorbeeldrapportage 12.1 is voorts uit consistentie-overwegingen in de voetnoot 
toegevoegd na ‘naam’: ‘en rechtsvorm’ 



 

 

 In de voorbeeldrapportages 12.1, 12.3, 12.4 is de adressering ‘Aan: opdrachtgever’ 
verplaatst naar onder de titel. 

 In de voorbeeldrapportages 16.2, 16.3 en 16.5, voetnoot 1, is uit consistentieoverwegingen 
de schrijfwijze van ‘handelsregister’, met kleine letter, toegepast. 

 In voorbeeldrapportage 17.3.1, paragraaf ´Werkzaamheden´, eerste regel, is uit 
consistentieoverwegingen is het woord ´werkzaamheden´ vervangen door ´beoordeling´. 

 In voorbeeldrapportage 17.3.1, paragraaf ´Oordeel´, eerste regel, zijn uit 
consistentieoverwegingen de woorden ´van de opgave verzekerd belang´ verwijderd. 

 In de voorbeeldrapportages 17.3.1 en 17.4.1 is een voetnoot aan de paragraaf ´Basis van 
financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring´ toegevoegd, 
overeenkomstig de voorbeeldrapportages 17.1.1 en 17.2.1. 

 In de voorbeeldrapportages van de hoofdstukken 19 en 20, voetnoot 2, is uit 
consistentieoverwegingen de schrijfwijze van ‘handelsregister’, met kleine letter, toegepast. 

 In voorbeeldrapportage 20.1, paragraaf “Verantwoordelijkheid van de accountant”, eerste 
alinea, laatste volzin, is toegevoegd: “in Nederland geldende”. 

 In voorbeeldrapportage 20.2, voetnoot 6, is de verwijzing naar het juiste artikel 2:333h BW 

opgenomen. 

 In de titel van hoofdstuk 21.1.1 is de aanduiding ‘algemene vergadering van aandeelhouders’ 
vervangen door de term ‘algemene vergadering’. 

 In voorbeeldrapportage 21.3.1 is in de paragraaf ´Opdracht en verantwoordelijkheden´ het 
woord ´betreffende´ verwijderd tussen ‘de opgave’ en ‘de hoeveelheid’. 

 In voorbeeldrapportage 21.4.1 is de formulering in de paragraaf Oordeel aangesloten op die 
in de paragraaf ‘Opdracht en verantwoordelijkheden’. 

 In voorbeeldrapportage 21.6.1 is in de paragraaf ´Werkzaamheden´ de volgende volzin 
toegevoegd: 
“Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen van relevante gegevens.” 

 In de voorbeeldrapportages van hoofdstuk 23 is in de paragraaf Overige aspecten, onder 1, 
eerste volzin, het voegwoord ‘de’ ingevoegd tussen ‘van’ en ‘prognose’ respectievelijk 
‘projectie’. 

 In voorbeeldrapportage 24.1 is de adressering ‘Aan: opdrachtgever’ verplaatst naar onder de 
titel en in voetnoot 1, eerste volzin, is de juiste schrijfwijze van het woord ‘International’ 
toegepast. 

 
Aanpassingen Engelse vertalingen  
 
Sectie I 
 
In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van voorbeeldbrieven zijn overeenkomstige 
wijzigingen als in de bovengenoemde Nederlandse voorbeeldbrieven verwerkt. Daarnaast zijn de 
volgende redactionele wijzigingen verwerkt: 
 

 In voorbeeldbrief 1.1.1 is de inleidende tekst consistent gemaakt met de overeenkomstige 
passage uit de Nederlandse voorbeeldbrief, is op meerdere plaatsen het lidwoord ‘the’ 
toegevoegd aan ‘Dutch Standard(s)’, en is, overeenkomstig de Nederlandse voorbeeldbrief, 
in de paragraaf Management’s responsibility een optionele zin over Appendix A toegevoegd 
en de woordvolgorde aangepast in de tweede alinea van de paragraaf ‘Fraud’. 

 
 
Sectie II 
 
In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van voorbeeldrapportages van de 
hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18 en 22 zijn Engelse vertalingen van de voorbeeldrapportages 
uit de hoofdstukken 9 en 21 opgenomen. Verder is de Engelse vertaling van de paragraaf basis 
of accounting and restriction on use and distribution aangepast aan de overeenkomstige 



 

 

Nederlandse voorbeeldrapportages van de hoofdstukken 17 en 18. Daarnaast zijn de volgende 
redactionele wijzigingen verwerkt: 
 

 In de voorbeeldrapportages van hoofdstuk 2 Review reports, is in de hoofdstukaanduiding de 
vermelding van de conclusie verbeterd weergegeven. 

 In de voorbeeldrapportages 3.2 en 3.3 is de paragraaf om een onzekerheid te benadrukken 
consistent gemaakt met de overeenkomstige Nederlandse voorbeeldrapportages. 

 In voorbeeldrapportage 7.1 is de inleidende tekst consistent gemaakt met de 
overeenkomstige passage in de Nederlandse voorbeeldrapportage. 

 In voorbeeldrapportage 8.2.1, paragraaf ‘Opinion’, is de aanduiding XXXX inclusief voetnoot 
ingeval van een gebroken boekjaar toegevoegd om de verslagperiode aan te duiden 

 In de voorbeeldrapportages 9.1, 9.2, 9.3, paragraaf ‘Auditor’s responsibility’, is in de volzin 
“In accordance with your instructions we planned … special purpose financial information of 
the component alone.” ‘different than’ vervangen door ‘different from’. 

 In de voorbeeldrapportages 9.2, 9.3, paragraaf ‘Auditor’s responsibility’, is in de volzin “We 
believe that the audit evidence … audit opinion, ingevoegd vóór de twee laatste woorden: 
‘qualified’. 

 In de voorbeeldrapportage 9.1, paragraaf ‘Basis of accounting and restriction on distribution 
and use’, is in de eerste regel ‘qualifying’ vervangen door ‘modifying’. 

 In de voorbeeldrapportages 9.2, 9.3, paragraaf ‘Basis of accounting and restriction on 
distribution and use’, is in de eerste regel verwijderd ‘Without qualifying our opinion’ en is een 
nieuwe slotzin toegevoegd: ‘Our opinion is not qualified in respect of this matter.’ 

 
In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van de voorbeeldrapportages van de 
hoofdstukken 16, 19 en 20 zijn, indien van toepassing, overeenkomstige wijzigingen als in de 
bovengenoemde Nederlandse voorbeeldrapportages verwerkt. Daarnaast zijn de volgende 
redactionele wijzigingen verwerkt: 

 In voorbeeldrapportage 19.3, is de paragraaf ‘Opinion’ consistent gemaakt met de paragraaf 
‘Auditor’s responsibility’, door toe te voegen na ‘demerger’: 
[Option: ,and – when applicable- with the compensation amount to be paid by this company 
to which shareholders are entitled according to Section 2:334ee1 of the Dutch Civil Code] 
[Option: amounting to EUR XXX] 

 In voorbeeldrapportage 20.2, is ook de verwijzing naar nummer 2 van het Boek van het BW 
opgenomen bij de aanduiding van het artikel in de paragrafen ‘Auditor´s responsibility’ en 
‘Opinion’. 

 

Bij vragen over de verklaringengenerator en deel 3 HRA kunt u contact opnemen met André 
Broers, e-mailadres a.broers@nba.nl. 
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